
    

 
S A L I N A N 

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
NOMOR 005/SK/KPI/5/2004 

TENTANG 

KEWENANGAN, TUGAS, DAN TATA HUBUNGAN  
ANTARA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DAN KOMISI 

PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
 

KOMISI PENYIARAN INDONESIA, 

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan lebih lanjut 
pembagian kewenangan dan tugas Komisi Penyiaran Indonesia, 
pengaturan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, perlu menetapkan Keputusan Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat tentang Kewenangan, Tugas, dan Tata Hubungan 
antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah; 

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  139  tahun  
2002 Tambahan  Lembaran Negara nomor 4252); 

                             2. Keputusan Presiden Nomor 267/M tahun 2003 tentang 
Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa 
jabatan tahun 2003-2006; 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
TENTANG KEWENANGAN, TUGAS, DAN TATA 
HUBUNGAN ANTARA KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
PUSAT DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 
1. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang 

bersifat independen yang ada di pusat  selanjutnya disebut KPI Pusat berkedudukan 
di ibukota Negara dan di daerah selanjutnya disebut KPI Daerah berkedudukan di 
ibukota Provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang 
penyiaran. 

2. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau 
Gubernur. 

3. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan 
gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun 
tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.  

4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau 
sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum 
frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima 
secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 

5. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan 
dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang 
teratur dan berkesinambungan. 

6. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang 
menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, 
baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 

7. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, 
lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran 
berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Daerah adalah Provinsi. 
9. Izin Penyelenggaraan  Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada 

lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. 
10. Hak Jawab adalah hak lembaga penyiaran untuk memberikan tanggapan atau 

sanggahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaraan atas 
peraturan perundang-undangan, peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, standar 
program siaran, dan atau standar isi siaran berupa fakta yang merugikannya.  

11. Pengadu adalah perorangan, kelompok orang atau badan hukum. 
 

BAB II 

KEWENANGAN DAN HUBUNGAN KPI PUSAT DAN KPI DAERAH 

Bagian Pertama 
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Kewenangan KPI Pusat dan KPI Daerah 

Pasal 2 

(1) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator atas semua kegiatan KPI, baik yang 
menyangkut penyelenggaraan penyiaran di satu daerah maupun yang menyangkut 
penyelenggaraan penyiaran lintas daerah. 

(2) Pembatasan cakupan kewenangan KPI Daerah ditentukan berdasarkan kedudukan 
hukum Lembaga Penyiaran yang ada di daerahnya. 

Pasal 3 

(1) Keputusan KPI dilakukan oleh KPI Pusat. 
(2) KPI Daerah menjalankan kebijakan KPI di tingkat daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
(3) KPI Daerah dapat menetapkan kebijakan dan keputusan KPI Daerah yang berkaitan 

dengan kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan dari KPI Pusat, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Dalam hal suatu kegiatan penyelenggaraan penyiaran melintasi batas wilayah daerah, 
pengaturannya dilakukan melalui KPI Pusat. 

Bagian Kedua 

Hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah 

Pasal 4 

(1) Setiap keputusan yang ditetapkan oleh KPI Pusat harus segera dikirimkan ke KPI 
Daerah. 

(2) Setiap keputusan yang ditetapkan oleh KPI Daerah harus ditembuskan dan segera 
dikirimkan ke KPI Pusat sebagai laporan. 

(3) Ketetapan dan perubahan keanggotaan serta organisasi KPI Pusat diberitahukan ke 
KPI Daerah. 

(4) Ketetapan dan perubahan keanggotaan serta organisasi KPI Daerah dilaporkan dan 
diberitahukan ke KPI Pusat. 

(5) KPI Pusat menyelenggarakan rapat koordinasi yang menyertakan seluruh KPI 
Daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. 

 

Pasal 5 

(1) Dalam melakukan hubungan hukum dengan lembaga di luar KPI, KPI Pusat 
berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sedangkan KPI Daerah berkoordinasi 
dengan Pemerintah Daerah. 

(2) KPI Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar daerah 
kewewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
memberitahukan kepada KPI Pusat. 
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(3) KPI Pusat harus berkoordinasi dengan KPI Daerah, apabila melakukan kegiatan 
penyelenggaraan penyiaran yang mencakup wilayah daerah yang menjadi wewenang 
KPI Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 6 

(1) Penyusunan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran dilakukan oleh KPI Pusat dan KPI Daerah bersama 
Pemerintah. 

(2) Penetapan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
oleh KPI Pusat bersama Pemerintah. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat KPI Daerah 

Pasal 7 

Untuk menjalankan kewenangan, tugas dan tata hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah, 
KPI Daerah membentuk sekretariat KPI Daerah di daerahnya. 

Pasal 8 

KPI Daerah membuat Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjalankan kewenangan, 
tugas dan kewajibannya dengan mengacu pada Tata Tertib yang ditetapkan oleh KPI 
Pusat. 

 

 

 

BAB III 

TUGAS DAN WEWENANG 
Bagian Pertama 

Izin Penyelenggaraan Penyiaran 

Pasal 9 

(1) Izin penyelenggaran penyiaran dalam suatu wilayah provinsi diberikan oleh KPI 
Pusat melalui KPI Daerah. 

(2) Proses perizinan dan atau proses perpanjangan izin dimulai dari KPI Daerah, dengan 
terlebih dahulu dilakukan proses dengar pendapat antara pemohon dan KPI Daerah. 

(3) Dalam proses dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
secara terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

(4) KPI Daerah mengeluarkan Pernyataan Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dan 
atau Pernyataan Ketidaklayakan Penyelenggaraan Penyiaran terhadap pemohon izin 
penyelenggaraan penyiaran dan atau pemohon perpanjangan izin penyelenggaraan 
penyiaran berdasarkan hasil evaluasi dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam 
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ayat (2) dan (3). 

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada rapat dengar pendapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4), KPI Daerah mengeluarkan Pernyataan Kelayakan 
Penyelenggaraan Penyiaran maka Pernyataan Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran 
tersebut direkomendasikan oleh KPI Daerah kepada KPI Pusat untuk dibawakan ke 
forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI Pusat dan 
Pemerintah, dengan tembusannya disampaikan kepada pemohon. 

(6) Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada rapat dengar pendapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4), KPI Daerah mengeluarkan Pernyataan Ketidaklayakan 
Penyelenggaraan Penyiaran terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran 
atau permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, maka Pernyataan 
Ketidaklayakan Penyelenggaraan Penyiaran tersebut disampaikan kepada pemohon 
dengan tembusannya disampaikan kepada KPI Pusat. 

Pasal 10 

KPI Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah untuk menyediakan peta alokasi dan 
penggunaan spektrum frekuensi radio yang dapat digunakan oleh KPI Daerah untuk 
dipakai dalam mempertimbangkan permohonan izin dan atau permohonan perpanjangan 
izin. 

Pasal 11 

Izin penyelenggaraan penyiaran dengan sistem berjaringan wajib mendapatkan 
Pernyataan Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dari setiap KPI Daerah yang 
kedudukan hukum lembaga penyiaran itu berada pada wilayah kewenangan KPI Daerah 
yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 

Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran,  

dan Standar Isi Siaran 

Pasal 12 

KPI Pusat menetapkan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, standar program 
siaran, dan atau standar isi siaran setelah menerima masukan dari KPI Daerah, asosiasi 
penyiaran, asosiasi periklanan, dan masyarakat. 

Pasal 13 

Dengan mengacu pada peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, standar program 
siaran, dan atau standar isi siaran yang ditetapkan oleh KPI Pusat, KPI Daerah dapat 
menyesuaikan pedoman dan standarnya sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat 
lokalnya dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 14 

(1) KPI Daerah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, 
standar program siaran, dan atau standar isi siaran. 
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(2) KPI Daerah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan, sanggahan, 
kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran di daerahnya. 

(3) KPI Daerah memberikan sanksi kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar 
peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran dan atau standar 
isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

(1) Sebelum menetapkan sanksi kepada Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (3), KPI Daerah wajib meneruskan pengaduan dugaan 
pelanggaran atas peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, 
dan atau standar isi siaran yang diterimanya dan memberikan kesempatan hak jawab 
kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 hari sejak 
pengaduan tersebut diterima. 

(2) Apabila setelah diberikan kesempatan hak jawab, tetapi Lembaga Penyiaran yang 
bersangkutan tidak memberikan jawaban berupa tanggapan atau sanggahan atas 
dugaan pelanggaran yang dilakukannya, KPI Daerah menetapkan sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Apabila setelah diberikan kesempatan hak jawab, Lembaga Penyiaran yang 
bersangkutan dapat memberikan tanggapan atau sanggahan dalam bentuk hak jawab 
yang berisi fakta bahwa Lembaga Penyiaran yang bersangkutan tidak melakukan 
pelanggaran atas peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, 
dan atau standar isi siaran, dan terbukti benar maka KPI Daerah menetapkan 
penolakan atas pengaduan tersebut dan menyerahkan penolakan itu kepada pengadu 
dengan tembusan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dan KPI Pusat paling lama 
30 hari setelah menerima hak jawab dari Lembaga Penyiaran yang bersangkutan. 

(4) Apabila pengaduan yang diterima KPI Daerah atas dugaan pelanggaran peraturan 
dan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, dan atau standar isi siaran 
yang dilakukan Lembaga Penyiaran terbukti benar, KPI Daerah dapat mewajibkan 
Lembaga Penyiaran yang bersangkutan untuk menyiarkan dan atau menerbitkan 
pernyataan yang berkaitan dengan pengaduan tersebut. 

(5) Keputusan KPI Daerah baik yang berupa penetapan sanksi terhadap Lembaga 
Penyiaran maupun yang menolak menetapkan sanksi kepada Lembaga Penyiaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) atas dugaan pelanggaran peraturan dan 
pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, dan atau standar isi siaran, 
disampaikan kepada Pengadu ditembuskan kepada Lembaga Penyiaran dan KPI 
Pusat. 

Pasal 16 

(1) Lembaga   Penyiaran   yang   keberatan  atas  sanksi  dan  yang  dijatuhkan  oleh  KPI 
Daerah kepadanya, dapat mengajukan keberatan kepada KPI Pusat. 

(2) Pengadu yang keberatan atas keputusan yang dijatuhkan oleh KPI Daerah terhadap 
Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada KPI 
Pusat. 
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(3) KPI Pusat memberikan putusan menolak atau menerima keberatan Lembaga 
Penyiaran dan atau Pengadu paling lambat 30 hari setelah keberatan diterima. 

(4) Putusan menolak atau menerima keberatan Lembaga Penyiaran dan atau Pengadu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil setelah melalui rapat yang khusus 
diadakan untuk itu oleh KPI Pusat. 

(5) Bila dianggap perlu, KPI Pusat dapat memanggil KPI Daerah,  Lembaga Penyiaran, 
dan atau Pengadu yang mengajukan keberatan untuk didengar keterangannya dalam 
rapat yang khusus diadakan untuk itu. 

 

Pasal 17 

Putusan KPI Pusat atas keberatan yang diajukan, disampaikan kepada Lembaga 
Penyiaran dan atau  pengadu melalui KPI Daerah. 

Bagian Ketiga 

Kebijakan Daerah   

Pasal 18 

(1) KPI Daerah menetapkan kebijakan daerah yang menjamin masyarakat memperoleh 
informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, setelah terlebih 
dahulu melakukan pengkajian dan mendapatkan masukan dari KPI Pusat, lembaga 
penyiaran, asosiasi penyiaran, asosiasi periklanan, dan masyarakat. 

(2) KPI Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam ikut membantu 
pengaturan infrastruktur bidang penyiaran di daerahnya. 

(3) KPI Daerah menetapkan kebijakan daerah yang menjamin iklim persaingan yang 
sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, setelah terlebih dahulu melakukan 
pengkajian dan masukan dari KPI Pusat, lembaga penyiaran, asosiasi penyiaran, 
asosiasi periklanan, dan masyarakat. 

(4) KPI Daerah menetapkan kebijakan daerah yang membantu memelihara tatanan 
informasi yang adil, merata, dan seimbang di daerahnya, setelah terlebih dahulu 
melakukan pengkajian dan masukan dari KPI Pusat, lembaga penyiaran, asosiasi 
penyiaran, asosiasi periklanan, dan masyarakat. 

(5) KPI Daerah menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang 
menjamin profesionalitas di bidang penyiaran di daerahnya, setelah terlebih dahulu 
melakukan pengkajian dan masukan dari KPI Pusat, lembaga penyiaran, asosiasi 
penyiaran, asosiasi periklanan, dan masyarakat. 
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Bagian Keempat 

Persyaratan Materi Siaran Iklan 

Pasal 19 

(1) KPI Pusat menetapkan persyaratan materi siaran iklan setelah menerima masukan 
dari KPI Daerah, asosiasi penyiaran, asosiasi periklanan dan masyarakat.  

(2) Persyaratan materi siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dievaluasi 
setidaknya sekali dalam setahun.  

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 20 

Apabila di suatu provinsi KPI Daerah belum terbentuk, semua wewenang, tugas, dan 
kewajiban KPI di provinsi tersebut dijalankan oleh KPI Pusat, sampai KPI Daerah 
ditetapkan secara administratif oleh Gubernur. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan 
KPI yang lain. 

Pasal 22 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Mei 2004 
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA, 

ttd. 
Dr. Victor Menayang, MA 

 
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Presiden Republik Indonesia  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong Republik Indonesia  
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4. Sekretaris Negara Republik Indonesia 
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
6. Para Gubernur Kepala Pemerintah Provinsi 
7. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
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