
 
     S A L I N A N 

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
NOMOR 008/SK/KPI/8/2004           

 
TENTANG 

 
PEDOMAN SIARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

PUTARAN KEDUA DI LEMBAGA PENYIARAN 
 

KOMISI PENYIARAN INDONESIA, 
 

 
Menimbang:      a) bahwa  kegiatan  kampanye  yang  dilakukan  oleh Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden untuk meyakinkan pemilih  melalui 
lembaga penyiaran selama masa kampanye merupakan sarana  
komunikasi politik antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden dengan pemilihnya, berupa visi, misi dan programnya, yang 
dilakukan secara adil, cerdas, sehat, jujur, akuntabel dan beradab, 
sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan benar; 

b) bahwa   Lembaga   Penyiaran  yang  menggunakan  ranah publik 
sebagai lembaga penyiarannya merupakan salah satu sarana 
pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden, wajib memberikan kesempatan yang sama kepada 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyampaikan 
informasi yang jelas, mengenai visi, misi dan programnya kepada 
pemilih, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan 
benar; 

c) bahwa oleh karena itu, untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang 
berkenaan dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden melalui lembaga penyiaran, sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu diatur dan 
ditetapkan Pedoman Siaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden Putaran Kedua di Lembaga Penyiaran dalam Surat 
Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia. 
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Mengingat:            1) Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran   
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4311); 

4) Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 tentang 
Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia masa jabatan 
2003-2006; 

 
Memperhatikan:    1) Masukan pendapat dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Sumatera Utara, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Persatuan Radio 
Siaran Swasta Nasional Indonesia, dan PT. Indosiar Visual Mandiri 
Tbk. 

 
2) Rapat Pleno Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 18 Agustus 

2004 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG 
PEDOMAN SIARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN 
WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA DI LEMBAGA 
PENYIARAN 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 
1) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah 
peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang telah ditetapkan oleh 
Komisi Pemilihan Umum, dapat tampil secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dari 
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. 
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3) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Kampanye 
adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi 
dan program Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. 

4) Tim Kampanye adalah sebuah tim yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan 
kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dibentuk oleh Pasangan Calon 
dan/atau bersama-sama partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon baik di tingkat 
nasional, provinsi, kabupaten/kota dan telah didaftarkan secara sah di Komisi Pemilihan 
Umum. 

5) Masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua berlangsung dari 
tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2004. 

6) Siaran sosialisasi adalah siaran yang mengetengahkan program Pasangan Calon dalam 
rangka pendidikan politik masyarakat dan tidak untuk kepentingan kampanye. 

7) Siaran Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pesan atau rangkaian pesan 
kampanye dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk 
grafis, dan karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima 
melalui perangkat penerima siaran, yang dilakukan oleh Calon Presiden, Wakil Presiden 
dan/atau Tim Kampenye dalam rangka  menyakinkan para pemilih dengan menawarkan 
visi, misi dan programnya secara utuh. 

8) Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara jasa radio dan/atau televisi baik lembaga 
penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas maupun 
lembaga penyiaran berlangganan. 

9) Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu.  

10) Komisi Penyiaran Indonesia terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah. 

 
BAB II 

PEDOMAN 
Bagian Pertama 

Umum 
Pasal 2 

 
Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Lembaga Penyiaran menjamin dan melindungi 
kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan bertumpu pada asas keadilan, 
demokrasi dan supremasi hukum. 

 
Pasal 3 

 
Lembaga penyiaran menjamin dan memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon 
dan/atau Tim Kampanye untuk menyampaikan siaran kampanyenya mengenai visi, misi dan 
program kepada pemilih. 
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Pasal 4 
 

1) Pasangan Calon/Tim Kampanye dan Lembaga Penyiaran menjamin dan menghormati 
hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan berkualitas mengenai 
visi, misi dan program pada setiap tahapan penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden. 

2) Informasi yang berkualitas dimaksud dalam ayat (1) adalah siaran yang memberikan 
pendidikan politik bagi rakyat, menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan 
Calon dengan pemilih, dan membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan 
bermartabat. 

Bagian Kedua 
Siaran Sosialisasi 

Pasal 5 
 

1) Sebelum masa kampanye, Lembaga Penyiaran dapat menayangkan acara sosialisasi 
Pasangan Calon. 

 
2) Acara sosialisasi yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berisikan ajakan/anjuran langsung 

maupun tidak langsung untuk memilih Pasangan Calon yang bersangkutan. 
 

3) Batasan durasi acara sosialisasi adalah 30 (tiga puluh) menit untuk televisi dan 60 (enam 
puluh) menit untuk radio setiap hari bagi setiap Pasangan Calon. 

 
 

BAB III 
SIARAN KAMPANYE 

Bagian Pertama 
Umum 
Pasal 6 

 
Lembaga Penyiaran dapat menayangkan siaran kampanye Pasangan Calon selama masa 
kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

 
 

Pasal 7 
 
 

1) Materi siaran kampanye Pasangan Calon yang disampaikan melalui siaran kampanye pada 
lembaga penyiaran kepada pemilih berupa visi, misi dan program yang telah didaftarkan 
secara sah di Komisi Pemilihan Umum. 

2) Materi siaran kampanye Pasangan Calon dilarang memperolokkan, merendahkan 
Pasangan Calon yang lainnya, serta melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama 
serta sosial-budaya masyarakat/bangsa. 

3) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan 
dengan cara: 
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a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang baik, tidak cabul, atau yang 
oleh masyarakat setempat dianggap tidak pantas disampaikan kepada umum. 

b. mendidik dan mencerahkankan pemilih, yaitu memberikan informasi yang 
bermanfaat, yang tidak menonjolkan unsur kekerasan, menghasut, fitnah, 
menyesatkan dan/atau bohong. 

 
Pasal 8 

 
1) Pasangan   Calon,    Tim  Kampanye    dan/atau    pendukungnya   dilarang   menyerang, 

menduduki, merusak  infrastruktur  lembaga  penyiaran  dan/atau  menghentikan siaran  
dengan  alasan  apapun,  demi kesinambungan siaran kampanye Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden untuk kepentingan umum. 

2) Pasangan    Calon,     Tim  Kampanye     dan/atau     pendukungnya    dilarang  
menekan, mengintimidasi,   menyerang   wartawan,   pekerja,   dan/atau   pemilik   
lembaga   penyiaran. 

3) Pasangan Calon,  Tim  Kampanye dan/atau pendukungnya  dilarang  berkolusi  dengan  
wartawan, pekerja, dan/atau pemilik lembaga penyiaran untuk kepentingan siaran  
kampanye. 

 
 

Bagian Kedua 
Perlakuan Adil 

Pasal 9 
 

1) Lembaga Penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional dalam mempersiapkan  
dan/atau menyelenggarakan siaran kampanye Pasangan Calon.  

2) Lembaga Penyiaran wajib membuka peluang akses yang sama kepada semua Pasangan 
Calon untuk berhubungan dengan lembaga penyiaran. 

3) Lembaga Penyiaran dilarang bersikap partisan atau berpihak terhadap salah satu 
Pasangan Calon  dalam menyelenggarakan siaran kampanye.  

4) Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan tatanan jurnalisme, Kode Etik 
Wartawan Indonesia, dan ketentuan perundang-undangan. 

5) Narasumber penyiaran monolog, dialog dan debat dilarang menyerang privasi, suku, 
agama, ras, gender dan kelemahan fisik lawan debat. 

 
Bagian Ketiga 

Jenis Siaran Kampanye 
Pasal 10 

 
Siaran kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di lembaga penyiaran terdiri dari: 
a. Siaran Informasi; 
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b. Siaran Pendidikan; 
c. Siaran Hiburan; dan 
d. Siaran Iklan. 

 
Pasal 11 

 
Lembaga Penyiaran dilarang menjual (blocking time) kecuali untuk siaran iklan. 
 
 

Siaran Informasi 
Pasal 12 

 
Siaran informasi adalah kampanye yang diliput dan disiarkan secara langsung atau tidak langsung 
(siaran tunda) oleh Lembaga Penyiaran. 
 

 
Pasal 13 

 
 
Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pendukungnya dilarang mendikte dan mempengaruhi 
dalam proses produksi dengan maksud mempengaruhi isi siaran informasi di setiap Lembaga 
Penyiaran 

 
 

Pasal 14 
 
 

Lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus mengenai siaran informasi bagi Pasangan 
Calon dan/atau Tim Kampanye selama masa kampanye. 
 
 

Siaran Pendidikan 
Pasal 15 

 
 
Siaran pendidikan adalah siaran monolog, dialog atau interaktif yang melibatkan suara dan/atau 
gambar pemirsa atau suara dengar, debat antar Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan 
jajak pendapat. 
 
 

Pasal 16 
 
 
Pemilihan narasumber, tema, moderator, dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog 
dan debat diatur secara independen oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan agar tidak 
ditujukan untuk mendukung atau menjatuhkan Pasangan Calon secara sepihak atau partisan. 
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Siaran Hiburan 
Pasal 17 

 
Siaran hiburan adalah siaran langsung maupun tak langsung yang menghibur masyarakat secara 
sehat yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara dengan para Pasangan Calon 
dan/atau Tim Kampanye tanpa tendensi mendukung/berpihak pada salah satu/lebih Pasangan 
Calon.  
 

Pasal 18 
 

Lembaga Penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus mengenai siaran hiburan dengan 
menampilkan para Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.  
 

 
Siaran Iklan 

Pasal 19 
 

1) Siaran iklan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye termasuk dalam kategori Iklan 
Layanan Masyarakat. 

 
2) Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui 

penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, 
dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya 
kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku 
sesuai dengan pesan iklan tersebut. 

 
 

Pasal 20 
 

1) Lembaga Penyiaran wajib memenuhi ketentuan waktu siaran iklan sesuai perundang-
undangan yang berlaku.  

2) Waktu siaran iklan sebagaimana dimaksud ayat (1) dari semua Pasangan Calon dan/atau 
Tim Kampanye ditambahkan dengan iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat 
lain, maksimal berjumlah 20% (duapuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari 
selama masa kampanye di Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.  

 

Pasal 21 

1) Masing-masing Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan 
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang berlaku sama bagi setiap Pasangan Calon 
dan/atau Tim Kampanye. 

2) Perlakuan yang sama dalam ayat (1), termasuk potongan harga dan bonus. 
3) Biaya produksi dan panayangan iklan kampanye ditanggung oleh Pasangan Calon atau 

Tim Kampanye. 
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4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membayar di muka sebelum iklan 
tersebut ditayangkan.  

5) Lembaga  penyiaran  wajib menayangkan iklan kampanye yang biayanya telah dibayar 
oleh  Pasangan  Calon atau  Tim  Kampanyenya  sesuai  dengan  kesepakatan  antara 
lembaga penyiaran dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. 
 

Pasal 22 
 

1) Isi siaran iklan wajib mematuhi Kode Etik Periklanan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2) Format, durasi, dan frekuensi siaran iklan bersifat bebas kreatif dan diatur oleh lembaga 
penyiaran dengan batasan sebagaimana disebut dalam Pasal 23. 

3) Format siaran iklan yang mirip, menyerupai, dan/atau bisa dinterpretasikan seperti siaran 
informasi, pendidikan, hiburan dan jajak pendapat wajib diberitahukan kepada 
pemirsa/pendengar dengan ketentuan pencantuman kata IKLAN di layar untuk televisi 
dan pemberitahuan iklan di awal dan di akhir tiap segmen siaran iklan tersebut untuk 
radio. 

4) Dalam rangka mencegah blokade siaran iklan di waktu utama (prime time) oleh Pasangan 
Calon dan/atau Tim Kampanye tertentu, pengaturan dan penjadwalan siaran iklan 
dilakukan secara proporsional oleh lembaga penyiaran dengan ketentuan sama bagi setiap 
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye di waktu utama (prime time), dan sisanya 
ditayangkan di waktu biasa (regular time). 

5) Jadwal waktu utama (prime time) dan waktu biasa (regular time) ditentukan oleh lembaga 
penyiaran. 

 

Pasal 23 
 

1) Kuota iklan di putaran kedua bagi masing-masing Pasangan Calon adalah 45 (empat 
puluh lima) menit setiap hari selama masa kampanye. 

 
2) Lembaga Penyiaran dilarang menerima iklan dalam bentuk adventorial lip (ad lip), back-drop, 

product placement, running text, squeezed screen, dan super impose. 
 

3) Pihak lain di luar Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memesan iklan 
kampanye untuk Pasangan Calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran. 

 
 

Pasal 24 
 
 

1) Lembaga Penyiaran wajib membuat dan/atau membuka kesempatan siaran iklan gratis 
untuk sosialisasi cara menyoblos yang benar menurut ketentuan Komisi Pemilihan 
Umum. 
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2) Ketentuan durasi, format dan materi ayat (1) diatur sendiri oleh Lembaga Penyiaran 
dengan batasan durasi paling sedikir lima kali sehari selama masa tenag hari H 
pencoblosan. 

 
3) Penjadwalan tayangan/siaran iklan gratis sebagaimana disebut dalam ayat (1) tidak pada 

jam 00.00 sampai dengan 06.00 waktu setempat di mana Lembaga Penyiaran ini berada. 
 
 

BAB IV 
SIARAN JAJAK PENDAPAT 

Pasal 25 
 

1) Lembaga Penyiaran dapat menyiarkan pendapat masyarakat lewat jajak pendapat (polling) 
baik yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran sendiri dan/atau mengutip jajak 
pendapat yang diselenggarakan oleh pihak lain, yang dapat dipertanggungjawabkan 
validitasnya. 

2) Lembaga Penyiaran wajib menjelaskan dan menyiarkan metode jajak pendapat secara 
jelas dan sederhana. 

3) Lembaga Penyiaran dapat mengutip pendapat ahli/warga masyarakat tentang hasil jajak 
pendapat Pasangan Calon dan menyiarkan secara berimbang serta tidak diarahkan untuk 
mendukung atau memojokkan Pasangan Calon yang lain. 

 
 

BAB V 
ARSIP SIARAN 

Pasal 26 
 
 

Lembaga penyiaran wajib menyimpan arsip tayangan siaran kampanye dalam bentuk log book, log 
prove, rekaman audio, rekaman audio-visual, foto dan dokumen siaran Pasangan Calon dan/atau 
Tim Kampanye untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah disiarkan dan 
masyarakat dapat mengakses arsip siaran tersebut dengan mengikuti prosedur lembaga penyiaran 
yang bersangkutan. 

 
 

BAB VI 
PENGADUAN DAN PELANGGARAN 

Pasal 27 
 
 

Pengaduan atas terjadinya pelanggaran ketentuan kampanye di lembaga penyiaran dilaporkan 
kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum di daerah dan/atau di pusat, untuk selanjutnya 
diproses oleh intansi yang berwenang. 
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Pasal 28 
 
Pelanggaran atas ketentuan dalam Surat Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan 
mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

 
BAB VII 

PENUTUP 
Pasal 29 

 
Segala ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan siaran kampanye pada lembaga penyiaran 
yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia. 
 

 
Pasal 30 

 
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Agustus 2004 

                                          KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
 
        

ttd. 
 
 
Dr. Victor Menayang, MA 
Ketua 
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