
LARANGAN 

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 

Nomor 01/P/KPI/03/2012 

tentang 

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN 
NO PASAL LARANGAN 
1. Bab IV 

Penghormatan Terhadap 
Nilai-nilai Kesukuan, Agama, 
Ras dan Antar golongan. 
Pasal 7 
 

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang 
merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, 
agama, ras, dan antargolongan yangmencakup keberagaman 
budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi. 

2. Bab XI 
Perlindungan kepada Orang 
dan Kelompok Masyarakat 
Tertentu 
Pasal 15 (2) 
 

Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang 
menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang 
dan/atau kelompok masyarakat 
 

3. Bab XVIII 
Prinsip-prinsip Jurnalistik 
Bagian Kedua  
Pencegatan 
Pasal 23 (3) (4) (5) 
 

Lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan hak penolakan 
narasumber sebagai alat untuk menjatuh 
kan narasumber atau objek dari suatu program siaran. 
Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pencegatan dengan 
tujuan menambah efek dramatis pada program faktual. 
Pencegatan dilakukan dengan tidak menghalang-halangi 
narasumber untuk bergerak bebas. 

 Bagian Ketiga 
Peliputan Terorisme 
Pasal 24 (b) (c) 
 
 
 
 

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan 
program siaran jurnalistk tentang terorisme: 
Tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, 
dan/atau antar golongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau 
kelompok yang diduga terlibat; dan 
Tidak membuka dan/atau mendramatsir identtas kerabat 
pelaku yang diduga terlibat 

 Bagian Keempat 
Peliputan Bencana 
Pasal 25 (b) (d) (e) 

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan 
program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah 
bencana wajib mengikut ketentuan 
sebagai berikut: 
Tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau 
keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban 
kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang 
berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau 
mengintmidasi korban dan/atau keluarganya untuk 
diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; 
Tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang 
bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan 
Tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana 
dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam 



fller, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang. 

 Bagian Kelima 
Perekaman Tersembunyi 
Pasal 26 (e) (f) 

Tidak disiarkan secara langsung; dan 
Tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam 

4. Bab XIX 
Narasumber Dan Sumber 
Informasi 
Bagian Pertama 
Penjelasan kepada 
Narasumber 
Pasal 27 (4) 

Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan wawancara dengan 
narasumber yang sedang tidak dalam kesadaran penuh 
dan/atau dalam situasi tertekan dan/atau tidak bebas. 

5. Bab XIX 
Narasumber Dan Sumber 
Informasi 
Bagian Kedua 
Persetujuan Narasumber 
Pasal 28 (1) (2) 

Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program 
siaran langsungmaupun tidak langsung yang diproduksi tanpa 
persetujuan terlebih dahuludan konfrmasi narasumber, diambil 
dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, 
atau merupakan hasil rekaman wawancara ditelepon, kecuali 
materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yangtinggi. 
Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang 
mengandung tindakan intmidasi terhadap narasumber. 

 Bagian Ketiga 
Anak-Anak dan Remaja 
sebagai Narasumber 
Pasal 29 (a) 

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang 
melibatkan anak-anak dan/atau remaja sebagai narasumber 
wajib mengikut ketentuan sebagai berikut: 
Tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja berusia 
di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas 
mereka untuk menjawabnya, sepert: kematan, perceraian, 
perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekerasan, 
konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. 

 Bagian Keempat 
Narasumber Menolak 
Berpartsipasi 
Pasal 30 (2b) 

Apabila penolakan seseorang itu disebut atau dibicarakan 
dalam program siaran tersebut, lembaga penyiaran: tidak 
boleh mengomentari alasan penolakan narasumber tersebut. 

 Bagian Keenam 
Perekaman Tersembunyi 
Program Nonjurnalistk 
Pasal 32 (a) (c) (d) (e) 

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program 
nonjurnalistk dengan menggunakan rekaman tersembunyi 
wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
a. tidak untuk merugikan pihak tertentu; 
c. tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam 
perekaman  menolak hasil rekaman untuk disiarkan; 
d. tidak disiarkan secara langsung; dan 
e. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan 
terekam. 

 Bagian Kesembilan 
Pewawancara 
Pasal 35 (b) (d) 

Pewawancara suatu program siaran wajib mengikut ketentuan 
sebagai berikut: 
tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara; 
tidak memprovokasi narasumber dan/atau menghasut 
penonton dan pendengar;  

6. BAB XXIV 
PROGRAM SIARAN ASING 

Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran 
acara tetap yang 



Pasal 45 (3a,b,c) berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliput jenis acara: 
a. warta berita; 
b. siaran musik yang penampilannya tidak pantas; dan 
c. siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis. 

7. BAB XXVIII 
PROGRAM KUIS, UNDIAN 
BERHADIAH, DAN 
PERMAINAN BERHADIAH LAIN 
Pasal 49 (3) 

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program kuis, undian 
berhadiah, dan/atau permainan lainnya yang mengandung 
unsur penipuan dan perjudian. 

8. BAB XXIX 
SIARAN PEMILIHAN UMUM 
DAN PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH 
Pasal 50 (3) (4) 

Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partsan terhadap 
salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum 
Kepala Daerah. 
Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran 
yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum 
dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
Nomor 02/P/KPI/03/2012 

tentang 
STANDAR PROGRAM SIARAN 

Keterangan Pasal Larangan 

BABIII 
RUANG LINGKUP 
 

Pasal 5 
(k) (l) (m) 

Standar Program Siaran merupakan standar isi siaran 
yang berkaitan dengan: 
Larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA 
(narkotika, psikotropika,dan zat adiktf), danminuman 
beralkohol. 
Larangan dan pembatasan muatan perjudian; 
Larangan dan pembatasan muatan mistk, horor, dan 
supranatural; 

BAB IV 
PENGHORMATAN TERHADAP 
NILAI-NILAI KESUKUAN, 
AGAMA, RAS, DAN 
ANTARGOLONGAN 

Pasal 6 
(2a, b) 

Program siaran dilarang merendahkan dan/atau 
melecehkan: 
Suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau 
Individu atau kelompok karena perbedaan suku, 
agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau 
kehidupan sosial ekonomi. 

BAB VI 
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN 
PUBLIK 

Pasal 11 (2) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk 
kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran 
bersangkutan dan/atau kelompoknya. 

BAB IX 
PENGHORMATAN TERHADAP 
HAK PRIVASI 
 

Pasal 14 Masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. tidak berniat merusak reputasi objek yang 
disiarkan; 

b. tidak memperburuk keadaan objek yang 
disiarkan; 

c. tidak mendorong berbagai pihak yang 
terlibat dalam konflik mengungkapkansecara 
terperinci aibdan/atau kerahasiaan masing-
masing pihak yangberkonflik; 

d. tidak menimbulkan dampak buruk 
terhadapkeluarga, terutama bagi anakanak 
dan remaja; 

e. tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data 
yangakurat; 

f. menyatakan secara eksplisit jika bersifat 
rekayasa, reka-ulang atau diperankan oleh 
orang lain; 

g. tidak menjadikan kehidupan pribadi objek 
yang disiarkan sebagai bahan tertawaan 
dan/atau bahan cercaan; dan 

h. tidak boleh menghakimi objek yang 
disiarkan. 

BAB X  Program siaran dilarang melecehkan, menghina, 



PERLINDUNGAN KEPADA ANAK 
 
Bagian Kedua 
Program Siaran tentang 
Lingkungan Pendidikan 

Pasal 16 
(1) (2) 

dan/atau merendahkanlembaga pendidikan. 
Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus 
mengikut ketentuan sebagai berikut: 

a. tidak memperolok pendidik/pengajar; 
b. tidak menampilkan perilaku dan cara 

berpakaian yang bertentangan dengan etka 
yang berlaku di lingkungan pendidikan; 

c. tidak menampilkan konsumsi rokok dan 
NAPZA (narkotka, psikotropika, dan zat 
adiktf), dan minuman beralkohol; 

d. tidak menampilkan makian dan kata-kata 
kasar; dan/atau tidak menampilkan aktvitas 
berjudi dan/atau tindakan kriminal lainnya. 

BAB XI 
PERLINDUNGAN KEPADA 
ORANG DAN MASYARAKAT 
TERTENTU 

 
Pasal 17 
(1) (2) 

Program siaran dilarang menampilkan muatan yang 
melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat 
tertentu. 
Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas: 

a. pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah 
tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang 
kaki lima, satpam. 

b. orang dengan orientasi seks dan identtas 
gender tertentu; 

c. lanjut usia, janda, duda; 
d. orang dengan kondisi fsik tertentu, sepert: 

gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung 
pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling; 

e. tunanetra, tunarungu, tunawicara, 
tunadaksa, tunagrahita, auts; 

f. pengidap penyakit tertentu, sepert: 
HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah; 
dan/atau 

g. orang dengan masalah kejiwaan. 

BAB XII 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN 
SEKSUALITAS 
 
Bagian Pertama 
Pelarangan Adegan Seksual 

 
Pasal 18 

Program siaran yang memuat adegan seksual 
dilarang: 

a. menayangkan ketelanjangan dan/atau 
penampakan alat kelamin; 

b. menampilkan adegan yang menggambarkan 
aktivitas seks dan/atau persenggamaan; 

c. menayangkan kekerasan seksual; 
d. menampilkan suara yang menggambarkan 

berlangsungnya aktivitas seks dan/atau 
persenggamaan; 

e. menampilkan percakapan tentang rangkaian 
aktivitas seks dan/atau persenggamaan; 

f. menayangkan adegan dan/atau suara yang 
menggambarkan hubungan seks 



antarbinatang secara vulgar; 
g. menampilkan adegan ciuman bibir; 
h. mengeksploitasi dan/atau menampilkan 

bagian-bagian tubuh tertentu, 
i. sepert: paha, bokong, payudara, secara close 

up dan/atau medium shot; 
j. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian 

erots; 
k. mengesankan ketelanjangan; 
l. mengesankan ciuman bibir; dan/atau 
m. menampilkan kata-kata cabul 

BAB XII 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN 
SEKSUALITAS 
 
Bagian Kedua 
Seks di Luar Nikah, Praktek 
Aborsi, dan Pemerkosaan 
 

Pasal 19 
(1) (2) (3) 

Program siaran dilarang memuat pembenaran 
hubungan seks di luar nikah. 
Program siaran dilarang memuat praktek aborsi 
akibat hubungan seks diluar nikah sebagai hal yang 
lumrah dan dapat diterima dalam 
kehidupanbermasyarakat. 
Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi 
terjadinya pemerkosaandan/atau menggambarkan 
pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius. 

BAB XII 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN 
SEKSUALITAS 
 
Bagian Ketiga 
Muatan Seks dalam Lagu dan 
Klip Video 

 
Pasal 20 
(1) (2) (3) 

Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video 
klip yang menampilkan judul dan/atau lirik 
bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan 
aktvitas seks. 
Program siaran yang menampilkan musik dilarang 
bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat 
dipandang menjadikan perempuan sebagai objek 
seks. 
Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan 
remaja sebagai model video klip dengan berpakaian 
tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian 
tubuh tertentu, dan/atau melakukan gerakan yang 
lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual 

BAB XII 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN 
SEKSUALITAS 
Bagian Keempat 
Perilaku Seks 

Pasal 21 Program siaran yang menampilkan muatan mengenai 
pekerja seks komersial serta orientasi seks dan 
identitas gender tertentu dilarang memberikan 
stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan 
yang berlaku di masyarakat. 

BAB XIII 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN KEKERASAN 
 
Bagian Pertama 
Pelarangan Adegan Kekerasan 

Pasal 23 Program siaran yang memuat adegan kekerasan 
dilarang: 

a. menampilkan secara detail peristwa 
kekerasan, sepert: tawuran, pengeroyokan, 
penyiksaan, perang, penusukan, 
penyembelihan, mutlasi, terorisme, 
pengrusakan barang-barang secara kasar 
atau ganas, pembacokan, penembakan, 
dan/atau bunuh diri: 



b. menampilkan manusia atau bagian tubuh 
yang berdarah-darah, terpotong-potong 
dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat 
dari peristwa kekerasan; 

c. menampilkan peristwa dan tndakan sadis 
terhadap manusia; 

d. menampilkan peristwa dan tndakan sadis 
terhadap hewan; dan/atau 

e. menampilkan adegan memakan hewan 
dengan cara yang tidak lazim. 

BAB XIII 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN KEKERASAN 
 
Bagian Kedua 
Ungkapan Kasar dan Makian 

 
Pasal 24 
(1) (2) 

Program siaran dilarang menampilkan ungkapan 
kasar dan makian, baik secara verbal maupun 
nonverbal, yang mempunyai kecenderungan 
menghina atau merendahkan martabat manusia, 
memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, 
dan/ataumenghina agama dan Tuhan. 
Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) diatas mencakup kata-kata 
dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa 
asing. 

BAB XIV 
PELARANGAN DAN 
PEMBATASAN MATERI SIARAN 
ROKOK, NAPZA, DAN 
MINUMAN BERALKOHOL 
 
Bagian Pertama 
Pelarangan Rokok, NAPZA, dan 
Minuman Beralkohol dalam 
Program Siaran 

Pasal 26 Program siaran dilarang membenarkan 
penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktf), dan/atau konsumsi 
minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Program siaran dilarang menampilkan cara 
pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif) secara detail. 
Program siaran dilarang menampilkan anak-anak 
dan/atau remaja yang merokok dan meminum 
minuman beralkohol. 

BAB XV 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN 
MUATANPERJUDIAN 
 
Bagian Pertama 
Pelarangan Perjudian dalam 
Program Siaran 
 

Pasal 28 Program siaran dilarang membenarkan muatan 
praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, 
jenis, dan alat perjudian secara detail. 
Program siaran dilarang menampilkan anak-anak 
dan/atau remaja yang melakukan kegiatan perjudian. 
Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana 
perjudian. 

BAB XVI 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN 
PROGRAMSIARAN 
BERMUATAN MISTIK, HOROR, 
DAN SUPRANATURAL 
 
Bagian Pertama 

Pasal 30 
(1) (2) 

Program siaran yang mengandung muatan mistik, 
horor, dan/atau supra 
natural dilarang menampilkan hal-hal sebagai 
berikut: 

a. mayat bangkit dari kubur; 
b. mayat dikerubungi hewan; 
c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-

darah; 



Pelarangan Program Siaran 
Mistk, Horor, dan Supranatural 
 

d. mayat/siluman/hantu dengan 
pancaindera yang tidaklengkap dan 
kondisi mengerikan; 

e. orang sakt makan sesuatu yang tidak 
lazim, sepert: benda tajam, binatang, 
batu, dan/atau tanah; 

f. memotong anggota tubuh, sepert: 
lidah, tangan, kepala, dan lain-
lain;dan/atau 

g. menusukkan dan/atau memasukkan 
benda ke anggota tubuh, 
seperti:senjata tajam, jarum, paku, 
dan/atau benang. 

Program siaran yang bermuatan mistk, horor, 
dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari 
pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa 
Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan 
huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifkasi D, 
pukul 22.00-03.00 waktu setempat. 

BAB XVI 
PELARANGAN 
DANPEMBATASAN 
PROGRAMSIARAN 
BERMUATAN MISTIK, HOROR, 
DAN SUPRANATURAL 

Pasal 31 Program siaran yang menampilkan muatan mistk, 
horor, dan/atau supranatural dilarang melakukan 
rekayasa seolah-olah sebagai peristwa sebenarnya 
kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan 
atau fiksi. 

BAB XVII 
PENGGOLONGAN PROGRAM 
SIARAN 
 
Bagian Kedua 
Klasifkasi P 
 

Pasal 35 (4) Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan: 
a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya; 
b. adegan seksual  
c. adegan dan muatan yang terkait dengan 

kekuatan paranormal, klenik, praktek 
spiritual magis, horor, dan/atau mistik; 

 

BAB XVII 
PENGGOLONGAN PROGRAM 
SIARAN 
 
Bagian Ketiga 
Klasifkasi A 
 

Pasal 36 (4) Program siaran klasifkasi A dilarang menampilkan: 
a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya; 
b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan 

pada Pasal 18. 
c. adegan dan muatan yang terkait dengan 

kekuatan paranormal, klenik, praktek 
spiritual magis, horor, dan/atau mistik; 

d. muatan yang mendorong anak belajar 
tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau 
membenarkan perilaku yang tidak pantas 
tersebut sebagaihal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari; 

e. materi yang mengganggu perkembangan 
kesehatan fsik dan psikis anak-anak, sepert: 
perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, 



pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, 
dan/atau penggunaan NAPZA 
(narkotka,psikotropika, dan zat adiktf); 

f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan 
kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan 
seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan 
visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes 
kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan 
kondom dan/atau alat pencegah kehamilan 
lain, promo program siaran yang masuk 
klasifkasi remaja dan dewasa, iklan majalah 
dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca 
dewasa, dan iklan alat pembesar payudara 
dan alat vital; 

g. hubungan asmara antara lawan jenis dan 
sesama jenis; dan 

h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu 
seksual. 

BAB XVII 
PENGGOLONGAN PROGRAM 
SIARAN 
 
Bagian Keempat 
Klasifkasi R 
 

Pasal 37 (4) Program siaran klasifkasi R dilarang menampilkan. 
a. muatan yang mendorong remaja belajar 

tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau 
membenarkan perilaku yang tidak pantas 
tersebut sebagai hal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari; 

b. muatan yang mendorong remaja percaya pada 
kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual 
magis, supranatural, dan/atau mistk; 

c. materi yang mengganggu perkembangan 
kesehatan fsik dan psikis remaja, sepert: seks 
bebas, gaya hidup konsumtf, hedonistk, 
dan/atau 

BAB XVIII 
PROGRAM SIARAN 
JURNALISTIK 
 
Bagian Kedua 
Penggambaran Kembali 
 

Pasal 41 
(b) (d) 

Program siaran jurnalistk yang melakukan 
penggambaran kembali suatu peristwa wajib 
mengikut ketentuan sebagai berikut: 
Dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan 
terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan 
pihak yang terlibat; 
Tidak menyajikan reka ulang yang memperlihatkan 
secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta 
cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-
langkah operasional aksi kejahatan 

BAB XVIII 
PROGRAM SIARAN 
JURNALISTIK 
 
Bagian Kelima 
Peliputan Sidang Pengadilan, 
Kasus Hukum, dan Hukuman 

Pasal 47 Program siaran jurnalistk yang bermuatan 
wawancara yang dilakukan dengan tersangka, 
terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum 
dilarang: 

a. menyebarkan ideologi yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan 



Mati b. menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang 
dilakukan secara terperinci 

BAB XVIII 
PROGRAM SIARAN 
JURNALISTIK 

Pasal 48 Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mat 
dilarang disiarkan. 
 

BAB XXIII 
SIARAN IKLAN 

Pasal 58 
(4) (5) 

Program siaran iklan dilarang menayangkan: 
a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran 

suatu agama, ideologi, pribadidan/atau 
kelompok, yang menyinggung perasaan 
dan/atau merendahkan martabat agama lain, 
ideologi lain, pribadi lain, gender atau 
kelompok lain; 

b. promosi minuman beralkohol atau 
sejenisnya; 

c. promosi rokok yang memperagakan wujud 
rokok; 

d. adegan seksual sebagaimana yang dimaksud 
pada Pasal 18; 

e. adegan kekerasan sebagaimana yang 
dimaksud pada Pasal 23; 

f. upaya menyembunyikan, menyesatkan, 
membingungkan atau membohongi 
masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga 
sebenarnya, dan/atauketersediaan dari 
produk dan/atau jasa yang diiklankan; 

Azan sebagai tanda waktu shalat dilarang disisipi 
dan/atau ditempeli (builtin) iklan. 

BAB XXIII 
SIARAN IKLAN 
 

Pasal 62 Program siaran iklan televisi tidak boleh 
menggunakan tanda atau lambang tertentu sebagai 
petunjuk adanya keterangan tambahan. 

BAB XXIII 
SIARAN IKLAN 
 
 
 

Pasal 65 Program siaran jurnalistk dilarang disisipi dan/atau 
ditempeli (built in) iklan produk barang, jasa, 
dan/atau kegiatan di segmen tertentu, tanpa disertai 
batas yang jelas dalam bentuk bumper. 

BAB XXVI 
PROGRAM PENGGALANGAN 
DANA DAN BANTUAN 
 

Pasal 69 
(1) 

Program siaran yang bermuatan penggalangan dana 
dan bantuan tdak boleh menggunakan gambar, suara 
korban korban bencana, dan/atau keluarga korban 
untuk trailler atau fller program penggalangan dana 
bencana. 

BAB XXVII 
PROGRAM KUIS, UNDIAN 
BERHADIAH, DAN PERMAINAN 
BERHADIAH LAIN 

Pasal 70 
(2) 

Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan 
berhadiah lainnya di larang dijadikan sarana 
perjudian dan penipuan. 



BAB XXVIII 
SIARAN PEMILIHAN UMUM 
DAN PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH 

 
Pasal 71 
(3) (4) 

Program siaran dilarang memihak salah satu peserta 
Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala 
Daerah. 
Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh 
peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, kecuali dalam bentuk iklan 

 


