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LAMPIRAN 

 

Transkrip wawancara 1 

Narasumber : Chandra Manurung 

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juni 2018 

P: Bagaimana proses produksi berita di program Kabar Hari Ini dalam berita KTP Elektronik? 

N: Jadi, kita tuh kasus e-KTP termasuk kasus yang kita, bukan yang kita jaga, tapi ini termasuk 

kasus besar, karena 2,3 triliun, terus hajatan banyak orang. Jadi, kita memang kalau kasus-kasus 

yang melibatkan korupsi dan melibatkanya massa yang banyak, pejabat penting, kita lihat segi 

kepentingan itu kayak apa, apakah dia melibatkan orang banyak, atau efeknya bombastis atau 

tidak, kita lihat. Nah itu kita sudah lihat, sidang itu kan kalau di Tipikor, KPK, gugatan, kita 

sudah tau tuh hari-harinya. Kita sudah siapin liputan, terus kita potong tuh mana persiapan yang 

buat live.  

 

Untuk kasus ini, kita jaga banget, karena ini kasus ya, tau lah ketua DPR, ketua umum Golkar, 

tapi kalau afiliasi ke kita, tidak ada hubunganya. Kalau memang itu wajib diberitakan, ya 

beritakan. Kita tidak ada garis merah, kuning, selama itu benar, cover both side, dalam arti 

contoh, SBY, tidak dapet, kejar Demokrat, kejar Hinca Panjaitan, anaknya, pokoknya harus ada. 

Kita live by phone, yang penting harus ada kesimbangan. Dan memang SBY itu kuping tipis ya, 

langsung konferensi pers, itu karakter orang lah.  

 

Begitu diliput, sidang itu panjang to, kita bikin ketikan. Poin-poin mana yang menurut kita 

bagus, jadi kalau politik pegang porsinya lebih besar.  Kalau sidang selesai jam 7 ya, mau tidak 

mau kita, jadi, kalau petang dapat yaudah dapet.  

 

P: Bagaimana menentukan segmentasi, durasi, dan angle beritanya? 

N: Tergantung kasusnya kita lihat, kita tinggal bikin kosntruksinya saja. Kita bikin grafis, ini 

ngomong tanggal sekalian dan sebagainya. Berita sampai sana, masing-masing produser harus 

punya judgment yang berbeda-beda, menurut gue merah lebih menarik, menurut lo biru, selera 

beda-beda. Kalau kita sama-sama debat, lalu kita bawa ke produser ekesekutif. Kita bawa ke 

situ, kalau masih debat, kita tarik ke manajer. Jadi gitu. Harus ada argumentasi. Dan itu tidak 

tabu, wajar. Di rapat redaksi ya wajar.  

Sekarang kembali ke segmentasi, kalau di kabar petang itu ada sembilan segmen, gue empat 

tahun di petang. Kenapa 9 segmen, tergantung, hari itu ada peristiwa besar apa yang terjadi, tapi 

kalau siang yang ngomong biasa, tidak mungkin lah dikasih ke segmen satu, pasti kasihnya ke 

segmen lain. 

 

Kalau dalam sidang itu menyebut Surya Paloh, SBY, Aburizal Bakrie, itu akan segmen satu. Itu 

news judgment nya di mana, news itu kalau di rapat, segmen ini ini dan lainnya karena saksinya 

nama besar.  

 

Orang pulang kerja, terus nonton berita berat. Itu sih alasan kita saja untuk menjaga rating, ada 

berita kebakaran, kecelakaan, terus ada dari segi gambar lebih bagus, itu dulu yang kita naikin. 

Karena orang itu butuh yang fresh, Kabar Hari Ini itu segmen 1 dan 2 jual gambar, misalnya 

kebakaran, dramatis apa tidak, apakah ada penyelamatan orang, kapal tenggalam, kejar-kejaran 
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polisi, tawuran, karena jam segitu kita butuh seesuatu yang eye catching supaya orang bisa 

pindah kanal televisi. 

  

Ya pokoknya kita bermain gambar dulu, peristiwa. Kalau untuk segmentasi ya tergantung 

karena Kabar Hari Ini tidak begitu, dan tidak pernah ada garis merah, yang ini lu jangan naikin, 

kecuali tidak ada konfrimasi, tidak ada cover both side, atau gambar sadis, nanti bisa ditegur 

KPI.  

 

Kita lihatnya begini, ada yang namanya manajemen berita, kabar siang itu banyak berita soft, 

Kabar Petang itu politik karena kejadian dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Kalau siang, berita 

politik pasti live, atau voice over karena produksinya susah.  

 

P: Kenapa berita yang terkait sidang Setya Novanto tidak diperlihatkan di segmen pertama? 

Apakah ada framing berita? 

N: Bukan berarti kita mengecilkan berita itu, yang penting rating kita enggak jebol. Memang tidak 

ada berita Novanto dari awal, sebenarnya sih kalau porsi di kabar petang iya, 80 persen lah, kita 

tuh 20-25 persen. Kita tidak pernah membuat framing, kalau ada mulai sidangnya lagi jam 7 

dan ada pembaharuan bisa.  

 

Novanto tidak ada di segmen satu kalau tidak ada keterbaharuan. Kalau Kabar Pagi itu lebih 

pada resume kabar malam sebelumnya. 

  

Jadi kalau kita tuh ada dua divisi, news dialy dan current affair, kalau talkshow itu lebih ke 

dialog, Apa Kabar Indonesia, karena beda. Kalau mereka kan, apa yang terjadi, kemudian 

didialogkan.  

 

Karakter dari berita beda-beda, kalau Kabar Pagi kan resume, viewers-nya beda, target 

khalayaknya beda, Kabar Pagi tuh beritanya tidak boleh panjang-panjang.  

 

P:  Kenapa berita yang menyangkut SBY diberikan latar musik dan gambar yang dramatisir? 

Apakah ada intervensi pemilik media dengan redaksi? 

N: Ketika menyebut nama SBY, ada pernyataan dari pihak demokrat, itu dari bagian cover both 

side, jangan sampai kita dibilang framing.  

 

Itu lebih ke berita kayak investigasi, supaya mendramatisir sebenarnya. Jadi, background musik 

kan, kadang-kadang saya minta. Jarang orang pake musik dalam negeri, bicara royalti, kita 

bayar lho. Itu doang, Cuma kita harus tulis musik dari atau oleh siapa.  

 

TV One tuh dilepas saja, tidak diarahkan, kalau beritanya bagus, lo harus cover both side. Sama 

sepeti Pak SBY, besok dia ngomong, kita kejar besok. Kejar mereka, jangan hanya ngomong 

doang. Bakrienya, kalau mau ngomong ya kejar, hanya terkadang kita tidak dapat. Harus cover 

both side. Tidak ada yang ingin ditonjolkan, peristiwa, analisa, break down, sebuatkan siapa 

saja namanya.  
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Transkrip wawancara 2 

Narasumber : Iding Rosyidin 

Hari/tanggal : Jumat, 6 Juli 2018 

P:  Bagaimana konstruksi berita terkait Setya Novanto dalam kasus KTP Elektronik di Metro TV 

dan TV One, apakah ada kepentingan? 

N: Ya., saya kira ada ya, terutama setelah media-media itu dimiliki oleh para politisi atau sebaliknya. 

Ada pengusaha beberapa ya, ada pengusaha media.artinya penguasanya yang memiliki media, 

kemudian jadi ketua umum partai politik. Jadi, sangat terasa pengaruhnya terhadap pemberitaan. 

Dalam kasus e-KTP, dikarenakan sudah jelas posisi Metro ini kan sangat bersebrangan, ini kita 

kita lihat kasusnya Novanto, misalnya sebelum tersangka kan, Metro kan sudah gencar banget 

menekan, atau bahasanya menekan Novanto, Novanto disudutkan, Metro adalah pendukung 

Jokowi, melalui Surya Paloh, Nasdem. Sehingga, jangan sampai ada kesan bahwa kemudian 

Novanto dilindungi oleh Jokowi dan sebagainyakan, makanya Novanto diposisikan sangat 

bersalah.  

 

Nah, Golkar, kan ada perubahan sejak Golkar beralih dukungnaya kepad Jokowi. Aburizal Bakrie 

sebagai pemilik TV One sudah mulai melunak, tetapi kan TV One tidak mungkin begitu saja 

berubah secara drastis dari yang tadinya sangat menghantam Jokowi atau pemerintah, tiba-tiba 

langsung terbalik ya, jadi mereka memilih cara yang lebih safe.  

 

Maka itu, dalam kasus Novanto saya lihat TV One itu lebih memilih bermain aman. Tidak 

terlampau menyerang Novanto, jadi juga tidak terlampau membawa kasus itu kepada Jokowi 

yang melindungi Novanto karena Golkar sudah berada di sisi Jokowi kan, jalan tengah saja. Ya 

mungkin juga karena TV One kan tiak mungkin juga wartawan juga langsung berubah. Saya kira 

mungkin pelan-pelan kan, memang sekarang tidak selalu sering juga TV One memberikan yang 

negatif tentang Jokowi sebanyak sebelumnya. Pas Aburizal Bakrie belum takluk lah pada Jokowi. 

Jadi, dari dua sisi itu terlihat berbeda. Jadi memang intinya, afiliasi politik ya sampai saat ini 

berpengaruh ya, meskipun tidak semua kasus, tapi pada kasus-kasus tertentu, khususnya kasus 

politik yang berpengaruh. Terutama momentum Pilkada, pemilu, itu besar.  

 

P: Kenapa disebut TV One hendak memberitakannya secara safe saja? 

N: Ini disebtu safe karena sebelumnya televisi bermain gitu, ini dampak-dampak buruk para politisi 

yang memegang media itu dampaknya kan kepada pekerja media. Kalau belajar teori hierarki 

pengaruh kan, pengaruh media itu sangat besar, jadi mau tidak mau seluruh redaksinya 

berpengaruh. Sikap mereka yang mengambil safe itu ya lumrah, tentu sebetulnya kalau kita lihat 

idealitas sisi pekerja media ya harusnya kan tidak boleh. 

 

Meskipun televisi dimiliki oleh seorang politisi, idealnya ya mereka bebas dari kepentingan 

politik manapun karena tugasnya media itu kan menginformasikan, edukasi, memberikan 

perubahan, transformasi, hiburan. Jadi, artinya tuh semestinya tidak mendistorsi kepentingan 

politik. Nah kalau sekarang kan karena pengaruh poltik, informasi yang disampaikan misalnya, 

karena pemilik mendukung si A, maka berita si A baik terus. Berart informasi yang disampaikan 

tidak adil kan, di televisi sebelah kebalikannya. Dari sisi fungisi media ya tidak boleh karena 

tidak informasi itu, harus menyampaikan fakta, bukan opini. Kalau hanya menyampaikan sisi A 

nya saja, itu sudah opini. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi bagiamana media seharusnya 

beroperasi, ya itu tidak seharusnya.  
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P: Apakah ada rivalitas antara pemilik media TV One dengan Metro TV? 

N: Kalau dalam dunia politik kan memang dinamis, tidak ada yang abadi, itu jargon yang sudah 

sangat luas. Yang mempertemukan orang itu kan kepentingan, yang awalnya bersebrangan kan 

bisa bertemu.  

 

Dengan berada di kekuasaan kan Golkar bisa apalagi kalau Golkar yang paling berperan, nanti 

menteri-menterinya yang akan dominan di pemerintah Jokowi.  

 

Ya, saya kira kepada komitmen untuk memerangi korupsinya ya, tidak menginginkan Novanto 

secara pribadi ya, tapi Novanto ya sekarang bukan siapa-siapa. Ketua Golkar juga bukan, siapa-

siapa. Terus ya itu kan bagian dari strategi juga dari Nasdem kalau mereka memiliki komitmen 

yang kuat dalam memberantas korupsi. Maka kencang kalau elite politik yang kena kasus, tinggal 

di liat apakah di kasus-kasus yang lain, yang melibatkan tokoh lain, bsia dibandingkan tidak. 

 

P: Bagaimana tanggapan bapak terkait Metro TV yang terlihat menyudutkan Novanto dan TV One 

yang bermain aman? 

N: Ya itu mungkin-mungkin saja, kalau kita bicara konstruksi sosial, alat analisisnya kan bisa 

wacana kritis, bisa juga framing kan, kalau di framing kan misalnya pemilihan kata, gambar, 

musik termasuk, itu bisa membentuk konstruksi sebuah berita. Itu aka ada pemilihan diksi, 

gambar, kata-kata. Kalau yang disebut tokoh politik ya pasti ada unsur politiknya. Tinggal di lihat 

hubungan pemilik media dengan partai Demokrat seperti apa. Saya kira ada, sampai sekarang kan 

mereka belum ada pernyataan resmi mereka ke koalisi mana.  

 

Bagaimana pemirsa yang kurang literasi ya mereka gampang terpengaruhi. Mereka harus lebih 

kritis apa yang mereka baca. Kan sekarang ada literasi informasi. Efek bagi pembaca tuh kurang 

bagus, memberikan pemberitaan yang berat sebelah. Itu tidak informatif sebenarnya.  

 

Dari dulu sejak kedua televisi itu dimiliki oleh televisi itu sama. Mereka beritanya lebih safe aja, 

kalau partai yang dianggap lawan ya baru di blow up. Bukan seharusnya, tapi itu yang terjadi. 

 

Mereka kan dulu rivalitas ketua umum Golkar. Jadi ya rivalitas berjalan terus, tapi kan sekarang 

Bakrie sudah tidak jadi ketua Golkar, sudah enggak punya kekuatan lagi karena Golkar kan bukan 

pengusaha ya, dia seorang sipil biasa saja.  

 

 

Berita TV One 

Transkrip 

No. Presenter Reporter Fredich 

1. Judul: Fredrich 

Terseret 

Novanto (17 

Januari 2018). 

Durasi: 2 menit 

50 detik 

Pemirsa, penyidik KPK 

kembali memerikan 

Frederich Yunadi, mantan 

pengacara Setya Novanto. 

Namun, pemeriksaan batal 

karerna frederich mengeluh 

perut kembung.  

Hampir setiap hari, frederich Yunadi 

menjalani pemeriksaan ketertangan di 

gedung merah mutih. Tim penyidik KPK 

disinyali sedang berpacu untun 

merapungkan proses penydidkan. Frederich 

yang tiba di gedung KPK rabu siang 

mengaku, tidak megnetahui materi 

pemeriksaan terhadap dirinya. Nama 

freredrich sebenarnya tidak ada dalam 

jadwla pemeriksaan KPK, hanya ada nama 

 Kami sudah membuat surat 

kepada KPK, beri 

kesempatan kepad organisasi 

untuk melakukan sidang 

kode etik. Kalau  saya 

melanggar kode etik, 

silahkan diproses, kalautidak 

minta dihentika karena kita 

punya imuintas.  
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dokter bimanesh sutarjo, tersangka dugaan 

merintangi penyidikan lainnya.  

 

Rabus ore, feredich yunadi mengaku tidak 

jadi diperiksa oleh penydk KPK karena 

mengeluhkan perut kembung. Fredich 

mengaku menunggu lama sebelum 

diperiksa. Selama menunggu, mantan kuasa 

hukum setya novanto itu terus menerus 

minum air putih, hal itulah yang membuat 

perutnya kembung. Selain itu frederich juga 

mengklaim bahwa seorang advokat tidak 

bisa diperiksa diproses pidana saat membela 

klienya. 

 

Fredich dan Bimanseh dijerat dengan pasal 

21 UU Tipikor soal dugaan merintangi 

penydidkan kasus korupsi. Dokter bimanseh 

merupakan dokter yang menangani setya 

novanto ketika dbawa dibawa ke rumah 

sakit medika permata hijau usai mengalami 

kecelakaan 16 november lalu.  

2. Suap Proyek 

KTP 

Elektronik: 

KPK Periksa 

Setya Novanto 

sebagai Saksi 

(24 Januari 

2018). Durasi:  

1 menit 25 detik 

Pemirsa, tersangka dugaan 

korupsi mega proyek e ktp 

setya novanto kembali 

menjalani pemeriksaan oleh 

penyidik KPK. Setya 

novanto diperiksa sebagai 

saksi untuk direktur UT PT 

Kuadrana Solutin Anang 

sugiana sudiarjo. Peeriksaan 

novanto tersebut bertujuan 

untuk menepati berkas 

penyelenggara penyidikan 

Anang Sugiarna Sudiarjo 

yang terlibat dalam pusaran 

korupsi mega proyek 5,9 

triliun rupiah itu. Saat tiba di 

gedung KPK, Setya Novanto 

enggan berkomentar perihal 

nama-nama yang nantinya 

akan diungkapkan olehnya 

pada pusaran proek tersebut.  

   

3. Judul: Suap 

Proyek KTP 

Elektronik: 

Mirwan Amir 

Sarankan Agar 

Proyek 

Dihentikan (25 

Januari 2018). 

Durasi: 3 menit 

2 detik 

Pemirsa, mantan wakil ketua 

badan anggaran DPR 

Mirwan Amir, dihadirkan 

menjadi saksi dalam 

persidangan kasus suap 

pryek KTP Elektronik 

dengan terdakwa Setya 

Novanto. Dalam 

kesaksisannya, Mirwan 

megnatakan, pernah 

menyarankan kepada 

presiden SBY agar proyek 

 Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini kembali 

menggelar sidang lanjutan kasus suap 

proyek KTP elektronik dengan terdakwa 

Setya Novanto. Sidang mengagendakan 

pemeriksaan saksi anggota DPR tahun 

2009-2014 dan saksi birokrasi di 

kementerian dalam negeri.  

 

Saksi mirwan amir, mantan ketua badang 

anggaran DPR menyebut, pernah 

menyaranaka kepada Presiden Susislo 

Bambang Yudhoyono agar proyek 

Mirwan : 

 

Pernah saya sampaikan, 

bawha program E KTP ini 

lebih baik tidak dilanjutkan.  

 

Firman : 

Itu kepada siapa 

disampaikan? Kepada pak 

SBY langsung? 

 

Mirwan : Benar 
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KTP Elektronnik 

dihentikan, namun tak 

digubris.  

pengadaan KTP Elektronik di kementerian 

dalam negeri tidak dilanjutkan.  

 

Atas saran irwan, SBY tetap bersikeras 

bahwa proyek KTP Elektronikharus 

dilanjutkan.  

 

***Setelah firman dan Mirwan tanya jawab 

 

Pernyataaan Mirwan disampaikan setelah 

kuasa hukum Setya Novanto, Firman 

Wijaya mempertanyakan apakah proyek 

KTP Elektronik ada kaitanya dengan pemilu 

tahun 2009. Sebagaimana diketahui bahwa 

pemenan pemilu  thaun 2009 adalah parati 

demokrat dan pak sby kembali terpilih 

menjadi presiden.  

 

Firman: Di mana itu? 

 

Mirwan: di cikeas  

 

Firman: di cikeas. Pada 

waktu itu, tanggapan dari pak 

sby apa? Ini penting pak pak, 

pertanyaan pak jaksa ini bisa 

clear gitu.  

 

Mirwan: tanggapan dari 

bapak SBY bahwa kita 

sekarang menuju  pilkada, 

jadi proyek ini ya ditersukan.  

 

Firman: jadi menurut bapak 

sampai, menyampaikan ini 

kenapa tidak baik? Kenapa 

alasanya? 

 

Mirwan: saya hanya sebatas 

itu saja, selain itu saya tidak 

punya apa-apa.  

 

Firman: apa saudara saksi 

tidak nyaman menyapikan 

hal ini?  

 

Mirwan: poisisi saya kan 

orang biasa saja. Tidak punya 

kekuatan untuk.. 

 

Firman: karena ini penting, 

sekali, nanti ada kaitanya 

dengan saksi lainnya. 

Sebenarnya ada apa sih 

dengan proyek e ktp ini  

  

Judul: 

4. Korupsi KTP 

Elektronik: 

Nama Susilo 

Bambang 

Yudhoyono 

Disebut di 

Sidang Novanto 

(26 Januari 

2018). Durasi: 4 

menit 55 detik 

Pemirsa, Partai demokrat 

menegaskan pernyataan 

susilo bambang yudhoyono 

yang mengininkan proyek e 

ktp berlanjut merupakan 

bentuk kepatuhan terhadap 

undang-undang. 

Keberlangungan proyek ktp 

elektronik dilakukan untuk 

menjamin basis data 

kependudukan yang akurat 

sebagai dasar pemlih pada 

pemilu.  

Nama presiden keenam, susilo bambang 

yudhoyono disebut dalam sidang kasus 

korussi ktp elektronik dengan terdakwa 

setya novanto kamis kemarin. Dalam 

kesaksian mantan wakil ketua badana 

anggaran ketua dpr, mirwan amir 

mengatakan, pernah menyaranakan kepada 

presiden sby untuk menhentikan proyek ktp 

elektronik. Namun saran tersebut tidak 

digubris, sby bersikeras melanjutkan 

proyek.  

 

 

 

Merespons pernyatan mantan kader 

partainya pada sidang korupsi ktp el, agus 

Amir: 

Pernah saya sampaikan, 

bahwa program e ktp ini 

lebih baik tidak dilanujutkan.  

 

Firman: itu kepada siapa 

disampaikan? Kepada sby 

langsung? Di mana itu pak? 

 

Amir: di cikeas 

 

Firman: pada waktu itu 

tangggapan dari pak sby apa 

itu? ini penting supaya 

pertanyaan pak jaksa ini clear 
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hermanto, wakil ketua dewan pembina patai 

demokrat meyatakan, SBY yang saat itu 

menjabat sebagai presiden hanya 

menjalanakan amanah UU.  

Mirwan mengatakan, pengadaan  proyek ktp 

elektronik saat itu dilakaukan untuk 

menjamis bais data kependudukan yang 

akurat sebagai sebagai daar data pemilih 

dalam pemilu.  

 

 

Juga ada yang mengarang-ngarang cerita 

ceirta yang tentunya tidak bisa 

dipertanggungjawabkan, apalagi sampai 

menyangkut polkam dengan pak sby. Pak 

sby jelas clear and clean, tiak ada sangkut 

pautnya dengan penyimpangan daripada e 

ktp ini. di dalam sidang, kalau mirwan amir 

mantan pkader demokrat,se akrang sudah 

tidak di demorkat lagi, mantan kader 

demokrat menyebutkan pernah berbicara 

dengan pak sby, yang menyatkaan bahwa 

ktp elektronik itu diteruskan, karena 

memang sebagai presiden dan tentuna 

anggota dewan juga bapak ibu seluruhnya, 

harus melaksanakan UU. UU jelas ada, 

dasar hukumnya jelas, ya harus 

dilaksanakan.  

 

 

Pernyataan Mirwan soal SBY disampaikan 

setelah kuasa hukum setya novanto firman 

wijaya mempertanyakan apakah proyek ktp 

elektronnik ada kaitanya dengan pemilu 

tahun 2009. Sebagaimana diketahui, 

pemenang pemilu tahun 2009 adalah partai 

demokrat dan sby kembali terpilih menjadi 

presdien.  

 

****Ada scene akhirnya itu kepada siapa 

disampaiakna? Kepada pak sby? Dan berita 

ini dibuat denggan latar lagu   

 

Amir: pendapat dari pak sby, 

bahwa kita ini untuk menuju 

pilkada, jadi proyek ini ya 

ditersukan 

 

Firman: harus diteruskan. 

Jadi kalau menurut saduara 

sampai menyatakan ini 

mengapa tidak baik, kenapa 

pak? Alasanya kenapa? Kita 

ignin tahu 

 

Amir: saya hanya sebatas itu 

saja, saya tidak punya apa 

 

saya orang biasa. Gak punya 

kekautan untuk 

 

 

5. Judul: Korupsi 

KTP 

Elektronik: 

Novanto 

Kembali Jalani 

Persidangan (29 

Januari 2018). 

Durasi: 3 menit 

6 detik 

Kita ke kabar selanjutnya, 

emirsa hari ini pengadilan 

tipikor kembali menggelar 

sidang kasus ktp elektronik 

dengan menhgadirkan 

mantan ketua dpr tuya 

novanto. Jaksa penuntut 

umum kpk menghadirkan 5 

oang saksi, salah satunya 

adalah mantan menteri 

dalam ngeri gawan fauzi. 

Hari ini terdakwa kasus korupsi ktp 

elektronik setya npvanto kembali menjalani 

sidang di pengadilan tipikor. Ada 5 orang 

aksi  yang dihadirkan jaksa penuntut umum 

KPK, mereka adalah mantan menteri dalam 

negeri gamawan fauzi, selaku penanggun 

jawab pengadaan proyek ktp elektronik.  

 

Mantan sekje kemdnagri, diah anggraeni, 

zudan arifulah yang saat itu menjabat 

sebagai kepada biro hukum kemendagri, 

suciyati, kepada sub bagian tata usaha 

 Hakim: 

Kalau berkatian dengan 

ertemuan yang dilakukan 

oleh sugiatrto, irwan, dan 

sekjen, dengan terdakwa, 

apkaah saudara ikut? 

 

Fauzi: tidak pernah. Tahupun 

tidak pernah. 
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pimpimnal dukcapil kemendagri, dan Drajat 

wisnusetiawan, mantan ketua pengadaan 

proyek ktp elektronik. 

 

Sidang diabgai dalam 2 sesi, sesi pertama 

adalah gamawan fauzi, diah dan arif, 

sedangkan suciyati dan drajat  pada sesi 

kedua.  

 

Dalam ekasksianya, gamawan emgnaku 

tidak membicarakan proek ktp elektronik 

dengan novanto atau mendapatkan laporan 

hail eprtemuan dari anak buahnya denegan 

novanto.  

 

 

Sebagia menteri dalam negeri saat itu, 

gawmawan megnaku hanya mengikuti rapat 

dengar pendapat dengan komisi 2 dpr ri 

yang kemudian meminta dirinya supaya 

segera megnajukan anggaran untuk proyek 

ktp leketornik tersbut.  

Hakim: pernahkah saudara 

melakukan pertemuan 

dengan saudara ini? 

 

Fauzi: tidak pernah yang 

mulia.  

 

Hakim: apakah irman, 

sugarto, dan dian anggreni ini 

pernah melapor kepada 

sadaura? Bahwa saya 

misalnya habis melakukan 

pertemuan dengan terdakwa 

setya novanto?  

 

Fauzi: tidak pernah yang 

mulia, saya  tahunya, tidak 

pernah dari buk sekjen waktu 

sidang dulu di sini tidak 

pernah.  

 

Hakim: tidak pernah ada 

laporan ya.  

 

Fauzi: tidak pernah yang 

mulia.  

 

Hakim: tidak ada laporan. 

Jadi saydaura yakin betul 

clear bahwa ini berjalan 

normal. Tidak ada embel, 

tidak ada yg nyerepet ke 

panitia. 

 

Fauzi: betul yang mulia.  

6. Sidang Korupsi 

KTP 

Elektronik: 

Agenda Sidang 

Mendengarkan 

Keterangan 

Saksi (1 

Februari 2018). 

Durasi: 1 menit 

28 detik 

Pemirsa, sidang kasus 

koruspipengadaan ktp 

elektronoik dengan terdawa 

setya novanot kembali 

digelar hari ini. jaksa 

penuntu umum KPK 

menghadirkan 7 orang saksi.  

Rep: 

Terdakwa kasus korupsi ktp elektronnik 

setya novanti kembali menjalani 

persidangan. Agneda sidang kali  ini adala 

emndengarkan keterangan saksi yang 

dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau 

jpu KPK.  

  

Jaksa penuntunt umum KPK menghadirkan 

7 orang saksi. Sidang menghadirkan 

sejumlah saksi  di antaranya antan anggota 

PR ainan harahap, pengacara hotam 

sitompul, dan direktur kebijakan pengadaan 

umumatau LKPP setya budi arianta  serta 

sejumlah saksi laiinnya.  

 

 

Di persidangan sebelumnya pada 28 januari 

2018, pihak jaksa penuntut umum KPK pun 
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telah menghadirkan lima orang saksi yang 

berasal dari kementerian dalam negeri.  

 

Adapun dalam surat dakwaanya Setya 

Novanto disebut menerima jatah sekitar 7,3 

juta dolar amerika serikat dari total nilai 

proyek 5,9 triliun rupiah.  

 

  

7. Judul: Sidang 

Korupsi KTP 

Elektronik: 

Tujuh Saksi 

Dihadirkan, 

Hakim 

Menanyakan 

Tentang 

Pemberian Fee 

ke Kemendagri 

(26 Februari 

2018). Durasi: 2 

menit 16 detik 

Pemrisa, 7 orang saksi 

dihadirkan dalam kasus 

proyek ktp elektronik 

dengant erdakwa setya 

npvanto hari ini. salahs atu 

informasi yang ditanyakan 

majelis hakim iyalah 

mengenai pmebagian fee 

kepada kementerian dalam 

negeri dan juga anggota 

dewan. 

Reporter: 

 

Jaksa penuntut umum  menghadirkan 7 

orang saksi dalam kasus KPT Elektronik 

dengan terdakwa Setya Novanto.  

Ketujuh saksi tersebut yakni kepala biro 

perlengkapan sekjen kemendagri yudi 

prabadi, mantan kepala umum kemendagri 

yudi hendarto, dan juga  ketua tim teknis ktp 

elrktronik husni fahmi. Serta dari pihak 

lainnya yaitu mantan direktur utama PT len 

industri wahyudin bagenda, mantan 

pegacara nazarudin elsa syarif, juni iskandar 

dari pihak swasta yang masuk dalam tim 

fatmawatif serta direktur utama perum prni 

periode 2009-2010 Isnu edi wijaya.  

 

Hakim sempat menanyakan kepada direktur 

perem prni periode 2009-2010 Isnu edi 

wijaya perihal pemberian fee kepada 

kemendagri dan sejumlah pihak lainnya.  

 

 

Dalam persidangan kali ini, keterangan 

saksi disampaikan dalam 2 sesi.  

 Isnu: saya tidaka tahu, 

bantah  berikan fee. Selama 

saya di sana, tidak ada fee.  

8. Judul: Kasus 

KTP 

Elektronik: 

KPK Tetapkan 

Dua Tersangka 

Baru (28 

Februari 2018). 

Durasi: 1 menit 

34 detik 

Pemirsa, KPK kembali 

mentapkan dua tersangka 

baru dalam kasus korupi 

proyek pengadaan ktp 

elektronik yang merugikan 

negara leih dari 2 triliun 

rupiah. Dari 2 tersanggka 

baru tersebut, satu di 

antaranya adalah keponakan 

ketua dari amntan keuta 

DPR Setya Novanto.  

 Agus Rahardjo: 

 

Komisi Pemberantan 

Korupsi telah menemukan 

bukti permulaan yang cukup 

untuk menetapkan 2 

oranglagi, sebagai terasngka. 

Keduanya adalah, satu suaara 

IHB, swasta, dan kedua 

MOM juga swasta. IHB 

adalah eklaurga dalam 

kurung Setya Novanto.  

9. Judul: Sidang 

Tuntutan 

Novanto: 

Novanto 

Dituntut 16 

Tahun Penjara, 

Pengacara Tak 

Terkejut dengan 

Tuntutan Jaksa, 

Jaksa menuntut terdakwa 

kasus korupsi KTP 

elektronik Setya Novnati 

denan hukuman penjara 16 

thaun dan denda 1 miliar 

rupiah, subsider 6  bulan 

kurungan. Kuasa hukum 

setya novanti firman wijaya 

megnatakan, terus 

Reporter: 

 

Dalam berkas tuntutan jaksa menerangkan 

peranan Setya Novanti yang meningtervensi 

anggaran proyek ktp elektronik.  

 

Jaksa juga menyebut Setya Novanti beremu 

denan ssejumlah pihak untuk megnatur 

proyek ktp elektronik.  

Hakim:  

 

JPU jelakan alasan Novanto 

diutntut 16 tahun penjara.  

 

 

Firman: 

Mengai tuntuan selama 16 

tahun dan catatan terpenting 
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Novanto 

Ajukan Diri 

Sebagai Justice 

Collaborator 

(29 Maret 

2018). Durasi: 5 

menit 18 detik 

mendirong terdakwa bisa 

menjadi jutice colaburator 

dalam kasus korupsi ktp 

elektronik.   

 

Jaksa menjelaskan pertemuan Noanto 

dengan Andi narogong, irman yang 

merupakan mantan dirjen dukcapil 

kemdnaagri, sugihart yang merupakan 

amntan pembuat komitmen dan mantan 

sekjen kemendagri, diah anggraeni.  

 

Jaksa juga menyebutkan aliran dana senilai 

7,3 juta dollar amrika diteirma Novnato 

melalui Irvanto Hendar Pangkudicahyo dan 

Made Oka masagung.  

 

 

Kuasa hukum Setya Novanto firman wijaya 

mengaku tidak terkejut dengan tuntutan 

jaksa.  

 

Firman menyatana agar terus mendorong 

agar Setya Novnanto bisa jadi justice 

collaburator dari kasus ktp elektronik.  

  

 

Setya Novanto sebelumnya didakwa terlibat 

dalam aksus krpspsi proyek pengadaan ktp 

elektronik yangmerugikan negara lebih dari 

2 triliun rupiah. Novanti didakwa turut serta 

mengatur proyek ktp lektronik dari tahap 

pembahasan, hingga perencanaan.  

tentang justice colaburator, 

ini catatan yang paling kami 

atensi. Tadi pak nov sudah 

berkonsultasi ddengan kami 

prinsipya kkmai tetap 

megniromati tuntutan yang 

dijatuhkan oleh jaksa 

penutntu umum termasuk 

cabutan hak politik. Dilarang 

menduduki jabatan atau 

dipilih untuk jabatan tertentu.  

 

Sepanjang pertimbangan 

tuntutan, kami tidak melihat 

alasan yang signifikan bahwa 

JC itu ditolak. Jadi 

sebanranynaya seperti yang 

sudah saya sampaikan, saya 

udah memperkirakan JC buat 

pak Nov masih bisa 

diberikan. Artinya, kalau tadi 

diaktakan ada syarat yang 

belum dipenuhi, berarti ada 

syarat lain yang sebenarnya 

sudah diepnuhi, jadi 

mungkin ada kekuarangna 

persyaratan saja.  

 

Nah persayaratan apa itu, 

KPK lah yang tahu.  

 

Transkrip berita Metro TV 

No. Penyiar Reporter 

1. Judul:Nama-

Nama baru 

disebut dalam 

dakwaan setya 

novanto. (13 

Desember 2017). 

Durasi: 3 menit 

28 detik. 

 

Pemirsa siding pokok perkara kasus 

E-KTP elektronik dengan terdakwa 

Setya Novanto kembali diskors dan 

kembali dimulai serta akwaan 

terhadap Setya Novanto suidah 

dibacakan. Ifnromasi selengakpnya 

sekrang kita sudah tergabung 

dengan Syaza Wisastro dari 

pengdilan tipikor Jakarta pusat. 

Syahza bagaiamana jalannya 

pembacaan dakwaan terhadap setya 

novanto syahza? 

 

Avi, saat ini siding pembacaan dakwaan sedang diskors kembali 

setelah tadi sempat beberapa waktu sudah mulai dibacakan surat 

dakwaaan tehadap setya novanto saat ini ini diskors untuk 

kepentingan istirahat dan juga sholat dan akan kembali 

dilanjutkan setelah sholat magrib sektiar pukul 18 lewat 30 menit 

waktu Indonesia barat. Dan dari pembacaan surat dakwaan tai 

yang telah dilajkukan poleh jaksa penuntut umum dari komisi 

pemberantan korupsi, memang ada beberapa poin menarik yang 

ada beberapa nama baru yang kemudian masuk dalam surat 

dawaan kasus ataupun dugaan terdakwa kasus ktp elektronik. 

Dalam dakwaan ini setya novanto didakwa oleh jaksa secara 

bersama –sama dengan terdawan dan tersangka lainnya, yakni 

anang sugiana, kemudian ada andina narogong, irman dan 

sugiharto serta nama2 baru lainnya adalah irfan topambudi selaku 

ketua konsorsium mura kabi dan juga direktur PT murakabi yang 

juga diketahui Irfanto merupakan keponakan dari Setya Novanto 

dan juga ada made oka masagung yang diketahui memeliki 

kedekatana tau kerabat dari setya novanto. Kemudian ada juga 

nama diah angraeni, selalu sekretaris jenderal kementerian dalam 
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negeri dan jgua drajat wisnu setiawan selaku ketua panitia 

pengadaan barang atau jasa ini didakwa melakukan sejumlah 

temuan untuk kemudian bagaimana mengontrol pengadaan ktp 

elektronik. Dan mereka semua ini bersama-sama didakwa 

melalukan perbuatan melawan hukum baik seacra langsung 

maupun tidak langsung ini didakwa melakukan intervensi dalam 

proses penganggaran dan juga pengadaan barang ataupun jasa 

lewat pengaaan ktp elektronik. Selain itu, juga setya novanti 

didakwa memperkaya diri sendiri atau roang lain atau korperasi. 

Dan ini cukup banyak naman-nama yang tertera dalam dakwaan 

setya novanto selain tersangka dan juga terdakwa yang sudah ada 

putusan majels hakim terdapat mereka, ada enam panitia 

pengadaan barang jasa, johanes marliem kemudian nama miryam 

s haryani, markus nari, ade komarudin, M. hapsah, dan jgua 

beberapa anggota dpr lainnya. Dan setelah skors diselesaikan 

oleh majelis hakim, akan buka kembali, jaksa penuntut umum 

komisi pemberantan korupsi akan kembali membacakan surat 

dawkwan dan surat ini akan menguak sebenarnya peran setya 

novanto dalam mengontrol jalannya proses pengadaan ktp 

elektronik, avi.  

 

2. Judul: Bongkar 

Skandal Korupsi 

KTP-E (20 

Desember 2017). 

Durasi: 3 menit 1 

detik  

Pemirsa, kasus korupsi ktp 

elektronik merugikan keuangan 

Negara 2, triliun rupiah. Proyek 

bernilai 5,9 triliun rupiah ini terlah 

menyeret dua pejabat kemenagri ke 

meja hijau. Masih terdapat sejumlah 

aktor penting kasus korupsi ini yang 

tngah diproses hukum di kpk dan 

pengadilan tipikor Jakarta.  

 

MUNCUL GRAFIS SERTA LAGU DENGAN SUMBER 

MRC, di antaranya nilai proyek, kerugian Negara, alokasi 

anggaran, terpidana (irman, miryam, sugiharto) dengan 

menyertakan vonis dan pejabat dari mana, kemudian tedakwa 

(Andi Naronggong dan Setya Novanto), tersangka (markus nari). 

Lalu fakta persidangan kasus E-KTP meliputi pencegahan ke 

luar negeri (Deisti Tagor, Irvnato Hendra Pambudi).  

 

Setelah itu dugaan alir dana ktp el, di antaranya ke pejabatan 

kemendagri, fraksi demokat, golkar, PDIP, PKS, PAN, Gerindra, 

PKB, PPP, semua sumber dari Kompas, Maret 2017. 

 

 

3. Judul: Kuasa 

Hukum Setnov 

Kembali 

Pertanyakan 

Nama yang 

Hilang di 

Dakwaan (20 

Desember 2017). 

Durasi: 2 menit 8 

detik 

Pemirsa, dalam sidang eksepsi 

terdakwa Setya Novanto, kuasa 

hukum Setya Novanto kembali 

mempertanyakan hilangnya 

sejumlah nama dari dakwaan setnov. 

Kuasa hukum menyebut nama-nama 

tersbeut juga ada dalam dakwaan 

terdakwa kasus ktp elektronik 

lainnya. Sehingga jika nama tersebut 

hilang, maka dakwaan setya novnato 

harus batal demi hukum.  

 

Pernyataan Maqdir Ismail: 

Hanya dari partai PDI Perjuangan yang menerima dan 

dihilangkan. Tapi juga ada dari partai golkar, pan, demokrat, dan 

ada partai lain kalau saya tidak keliru dari pkb. Nama2nya kan 

tadi sudah dibacakan, antara lain misalnya, saya agak2 lupa 

sedikit, misalnya Yasona Laoly, kemudian ganjar, ada Oli, teguh 

juwarno, tamsil rindrung, markus mekeng, kemudian juga agung 

gunanjar, saya kira itu yang saya ingat. Mudah2an saya tidak 

salah dengan nama2 itu, meskipun dai beberapa berita acara yang 

sudah sempat kami baca, sejumlah orang ini dalam perkara pak 

Novanto, mereka menyatakan membantah pernah menrima uang. 

Termasuk misalnya, ana urbaningrum yang dikatakan menerima 

cukup besar yaitu 5,5 Juta Dollar, bantahan2 itu kalau memang 

betul itu dasarnya, yang menyabbakn surat dakwaan Setya 

Novanto tidak menyebut lagi nama2 para penerima ini, 

seharusnya juga dijelaskan oleh pihdak KPK. Paling kurang, di 

dalam surat dakwaan ini karena bagaimana pun juga sepreti yang 

saya katakan tadi orang tidakmungkin akan membela diri secara 

baik ketika mereka didakwa bersama-sama tetapi uraian surat 

dakwaannya itu  berbeda.  
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4. Judul: 

Menangkap 

Dalang Kasus 

KTP Elektronik 

(25 Januari 2018). 

Durasi: 1 menit 

52 detik 

Pemirsa, mantan wakil ketua badan 

anggaran dpr mirwan amir menjadi 

salah sattu terdakwa  setya novanti 

di pengadilan tipikor Jakarta hari ini. 

Dalam kesaksiannya, mirwan 

menyebut presiden RI ke-6 Susilo 

Bambang Yudhoyono pernah 

menolak untuk menghentikan 

proyek ktp elektronik  

 

Reporter: 

Pernyataan mantan wakil ketua badan anggaran dpr mirwan 

amir terkait nama presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono 

dalam proyek e ktp bermula dari pendalaman kuasa hukum 

setya novanto firman wijaya di pengadilan tipikor Jakarta. Saat 

itu mirwan menjelaskan pernah meminta presiden RI ke-6 

Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan proyek e-ktp 

karena mendengar dari pengusaha Yusnan Cholohin 5,8  T ini 

bermasalah.  

 

SOT Sidang: 

Hakim: maka dari ini pak Yusman pernah membuat surat yang 

ditujukan kepada pemerintahan. Pemenang pemilu 2009.  

 

Amir: saya percaya kepada pak yusman, kalau memang program 

ini tidak baik jangan dilanjutkan.  

 

Reporter: 

Namun menurut mirwan, SBY menolak saran yang disamapaikan 

dirinya di cikeas bogor, jawa barat.  

 

SOT Amir: tanggapannya dari bapak SBY bahwa ini kita untuk 

menuju pilkada, jadi proyek ini ya diteruskan. Saya tahu hanya 

sebatas itu saja, lebih dari itu saya tidak punya apa 

 

Firman : apakah saudara tidak nyaman menyampaikan hal ini? 

 

Amir: ya saya kan orang biasa saja, gak punya kekuatan  

 

Reporter: sebelumnya setya novanto mengajukand iri sebagai 

justice collaborator dalam kasus e ktp. Setya berjanji akan 

mengungkap nama lain yang terlibat pada kasus yang ditaksir 

merugikan Negara sebesar 2, triliun rupiah tersebut.  

 

5. KPK Periksa 

Bimanesh dan 

Anang Sugiana 

(22 Februari 

2018). Durasi: 2 

menit 42 detik 

Pemirsa untuk mengetahui 

perkembangan terkini terkait 

pemeriksaan terhadap bimanesh 

sutarjo dan anang sugiana, kita 

langsung bergabung dengan putri 

lukman dari gedung kpk. Putri, 

apakah pemeriksaan sudh selesai? 

Poin apa saja yang digali penyelidik 

dari pemeriksaan Bimanesh dan 

anang?  

 

Reporter: avi selamat sore, hingga saat ini bimanesh sutarjo dan 

anang sugiana masih menjalani pemeriksaan di gedung komisis 

pemberntasan korupsi sejak pukul 14 WIB, itu artinya keduanya 

sudah mejnalani pemeriksaan tiga jam lebih bersama dengan 

penyidik komisi pemberantasan korupsi. Keduanya tiba di kpk 

dengan 1 mobil tahanan yang sama edngan tidak memberikan 

pernyataan apapun kepada awal media. Informasi yang kami 

terima ari juru bicara kpk febri diasnayah melalui pesan singkat 

menyatakan bahwa keudanya diperiksa dalam pemeriksan hari 

ini di luar jadwal pemeriksaan kpk pada hari ini dalam 

kapasitasnya sebagai tersangka.  

 

Untuk bimanesh sutarjo diperiksa sebagai tersangka dalam kasus 

merintangi atau menghalangi penyelidikan terhaap terdakwa ktp 
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elektronik setya novanti dan jgua bimanesh sutarjo ini pernah 

menjadi dokter setya novanto pada kecelakaan 16 november 

2017. Diduga, bimanesh sutarjo bersama edngan mantan 

pengacara dari setya novanto yakni fredrich yunadi untuk 

memanipulasi data medis dari setya novanto agar tiak menjalani 

pemeriksaan dengan penyidik komisi pemberantasan korupsi. 

Dan bimanesh sutrajo pun sudha menjalani tahanan terhitung 

sepanjang 20 hari sejak 12 januari 2018.  

 

Namun untuk anang sugiana, hari ini jgua menjalani pemeriksaan 

di luar dari jadwal pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi 

dalam kapasitasnya sebagai tersangka keenam kasus ktp 

elektronik yang diduga merugikan Negara sebesar  2,3 triliun 

rupiah. Anang pun diperiksan dalam kapasitasnya sebagai 

tersangka dan juga direktur utama PT Kuadran Solution yakni 

salah satu konsorsium dalam proyek KTP Elektronik. Anang 

sugiana sebenarnya kerpa kali bolak balik geng kpk, baik 

kapasitas sevbagai saksi maupun juga tersangka keenam dalam 

kasus ktp elektronik, hingga kini keduanya masih dalam 

menjalani pemriksaan di gedung kpk dan kami masih menunggu 

nantinya keduanya keluar dari gedung kpk dan pernyataan resmi 

dari pihak kpk terkait dengan pemeriksaan baik dari anang 

sugiana maupun bimanseh sutarjo.  

 

6. Judul: Novanto 

Memohon Maaf 

(22 Maret 2018). 

Durasi: 2 menit 

21 detik 

pemirsa, terdakwa kasus ktp 

elektronik setya novanto menangis 

adlam persidangan di pengadilan 

tindak pidana korupsi Jakarta hari 

ini. Dan di hadapan para majelis 

hakim, novanto minta maaf atas 

semua perbuatan yang 

dilakukannya.  

 

 

VO penyiar: 

Novanto sempat berhenti berbicara dan terisak saat mulai 

ditanyai oleh majelis hakim. Mantan kedua dpr ini kemudian 

melanjutkan pernyatannya di hadapan majelis hakim, Nvanto 

menyampikan permohonan maaf atas tindakannya. Permohonan 

maaf ini ditujukan kepada majelis hakim dan seluruh masyarakat 

Indonesia. Novanto pun berjanji untuk mengungkap semua yang 

ia ketahui terkait kasus korupsi dalam pengadaan E-KTP. 

Persidangan kali ini Novanti diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan atas surat dakwaan jaksa KPK.  

 

SOT Novanto: 

saya menyampaikan permohonan maaf saya, yang tulus dari 

lubuk hati saya. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada jaksa 

enuntut umum, kepada  selurh masyarakat Indonesia dan rekan 

seluruh wartawan bila mana selama proses persiadangan ini ada 

perbuatan, tingkah laku dan tutur kata saya telah  menyinggung 

ataupun telah menganggu proses [persidangan ini baik seara 

langsung maupun sadar atau tidak sadar toling dimaafkan.  

 

 

7. Soal Kesaksian 

Setnov, Jokowi: 

Jika Ada Bukti  

Proses Saja (23 

Maret 2018). 

Pemirsa, Presiden Jokowi widodo 

akhirnya angkat bicara terkait 2 

anggota kabinet kerja Puan 

Mhaarani dan pramono anung oleh 

terdakwa Setya Novanto. Jokowi 

mengaskan, sepanjang ada bukti  

dan fakta, semua dapat diproses 

secara hukum.  

 

SOT Jokowi: Iya, negra kita ini ngara hukum, negara kita ini 

negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta2 hukum, 

ya diproses saja. Dan semua memang harus berani bertanggung 

jawab dengan catatan tadi ya ada catatan hukum dan ada bukti2 

hukum yang kuat.  
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Durasi: 1 menit 

21 detik 

Presiden Joko Widodo menakankan 

bahwa indonesia adlaah negara 

hukum. Dan dalam konteks ini 

berarti semua pihak harus patuh dan 

taat pada proses hukum. Presiden 

menyebut, semua pihak harus berani 

mempertanggungjawabkan 

perbuatannya, meski demkian 

Presiden memberikan penekanan 

bahwa proses hukum dapat 

dilakukan sepanjang ada bukti yang 

cukup. Tanggapan presiden ini 

merespons pengakuan terdakwa 

kasus ktp elektronik setya novanto 

yang menyebut ada aliran uang 

kepada puan maharani dan pramono 

anung  

 

8. Pengajuan JC 

Novanto (29 

Maret 2018). 

Durasi: 1 menit 2 

detik 

Sementara itu dalam persidangan 

hari ini, jaksa penuntut umum 

menyebutkan, setya novanto belum 

memenuhi kualifikasi menjadi 

justice collaborator. Hal ini 

berdasarkan sejumlah parameter di 

antaranya Setnov dinilai belum 

memberikan keterangan yang 

signifikan dan mengembalikan 

seluruh hasil kejahtannya.  

 

SOT JPU: 

Dalam ketentuan perarturan perundang-undangan tersebut pada 

pokoknya mensyaratkan seorang pelaku pidana yang menjadi 

justice collaborator harus memenuhi beberapa persayaratan 

utama, yakni memberikan keterangan yang signifikan akan 

perbuatan yang dilakannya dan perbuatan lainnya yang lebih 

besar. Serta mengembalikan seluruh hasil kejahatanya. Dengan 

menggunakan parameter2 tersebut dengan disandingkan dengan 

keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan, penuntut 

umum berkesimpulan terdakwa belum memenuhi kualifikasi 

sebagai justice collaborator sehingga penuntut umum belum  

dapat menerima permohonan terdakwa tersebut di atas, namun 

demikian apabila di kemudian hari terdakwa dapat memenuhi 

persyaratan2 yang ditentukan oleh perundang-undangan maka 

penegak hukum akan mempertimmbangan justice collaborator.  

 

9. Sidang Tuntutan 

Kasus KTP 

Elektronik (29 

Maret 2018). 

Durasi: 5 menit 

28 detik 

Mantan ketua DPR Setya Novanto 

dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 

KPK 16 tahun penjara dengan denda 

Rp 1 miliar rupiah dan juga 

pencabutan hak politik selama 5 

tahun. Kita bergabung dengan 

Marshalina Gita dari pengadilan 

tipikor jakarta. Ya, gita gimana 

jalannya pembacaan sidang tuntutan 

di pengadilan tipikor saat ini ? 

 

 

LOT Reporter: Ya avi, setelah tadi jaksa penuntut umum KPK 

menyampaikan tuntutan 16 tahun penjara kepada terdakwa setya 

novanto. Setya novanto menyatakan menerima hasil tuntutan 

yang disampaikan jaksa penuntut umum  KPK. Namun meskipun 

menerima, tetapi dari pihak setya  novanti ini masih akan 

melanjutkan lagi proses hukum selanjutnya. Karena setelah dari 

persidangan pembacaan tuntutan ini masih ada lagi nota 

pembelaan yang bisa disampaikan ileh pihak dari setya novanto 

maupun juga dari kuasa hukumnya.  

 

Dan tadi disampaikan oleh firman wiaya selaku kuasa hukum  

dari terdakwa setya novanto bahwa nantinya nota pembelaan ini 

akna disampaikan secara masing2 yakni setya novanto akan 

membuatnya sendiri dan kuasa hukumnya  juga akan 

membuatnya sendiri. Berikut kita dengarkan bersama-sama 

pernyatan selengkapnya langsung dari kuasa hukum terdakwa 

setya novanto firman wijaya. 

 

SOT Firman: dia warga negara biasa, manusia biasa. Beliau 

tekejut, tapi beliau lapang dada, kan beliau sudah menyampaikan 
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permohonan maafnya kepada masyarakat indonesia. Tentu 

dengan sikap beliau tadi, ya beliau berusaha untuk menghormati 

preose ini, dan tadi juga tidak ada reaksi dari beliau yang 

menggambarkan beliau marah ya. Tapi, sungguh pun demikian 

sebagai manusia biasa, beliau mungkin terkejut tapi beliau 

berusaha menerima.  

 

Betul, ini proses yang terus berjalan menurut hemat saya, dan 

pada sisi lain tunggu saja pembelaan pribadi beliau. Kenaoa 

beliau mengajukan pembelaan pribadi, saya rasa beliau punya 

alasan khusus, ya kita tunggu.  

 

LOT Reporter: ya, jika kita meriview sedikit bahwa tuntutan 

yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum KPK ini 

disampaikan oleh jaksa kpk bahwa setya novanto telah 

melanggar pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentnang 

tidnak pidana korupsi. Diketahui oleh dari pihak jaksa KPK Setya 

Novannto telah menerima uang sebensar 7,3 juta dollar amerika 

serikat, di mana atau setara dengan Rp 71 miliar ini didaptkan 

dari dua pihak, yakni Made Oka Masagung dan juga dari Irfanto 

Hendra Prambudi yang juga keponakan dari Setya Novanto. Dan 

dari Oka Masagung ini diterima 3,8 juta USD yang dibagi 

menjadi dua tahap yakni yang pertama 1,8 juta USD dari PT 

OEM Investment  juga mendapatkan 2 juta USD dari delta energi. 

Sedangkan dari irfantro hendra prambudi, Setya Novanto ini 

mendapatkan udang sebesar 3,5 juta USD. Dan disammpaikan 

juga bahwa Setya Novanto ini dinilai telah menguntungkan 

dirinya sendiri, tidak hanya emndaptkan 7,3 USD saja, namun 

juga setya novanto ini telah menddapatkan jam tangan senilai 135 

ribu USD  atau setara dengan Rp 1,3 miliar dan setya novanto 

dinilai secara langsung atau tidak langsung megintervensi dari 

proses pengadaan dan juga penganggaran dari proyek e-ktp yang 

merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Dan menarik untuk kita 

nantikan kembali bagaiamana jalannya persidangan yang akan 

dilanjutkan pada hari jumat depan yakni dengan agenda nota 

pembelaan di mana nantinya pledoi ini akan disampaikan dari 

masing2 pihak yakni Setya Novanto akan menyampaikan 

pledoinya dan kuasa hukum juga akan menyampaikan pledoinya.  

 

Terlebih lagi terkait dengan justice collaborator yang akan 

kembali masuk dalam nota pembelaan karena justicecolaborator 

ini ditolak oleh dari jaksa penuntut umum KPK karena dinilai 

bahwa setya novanto ini masih tidak kooperatif dan tidak juga 

juga mendukung secara penuh dan tidak mengakui secara 

keseluruhan perbuatannya terkait dengan kasus korupsi mega 

proek e-ktp ini, alvi.  
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10. Pengamat Yakin 

Hakim Akan 

Cabut Hak Politik 

Setya Novanto 

(30 Maret 2018). 

Durasi: 3 menit 4 

detik 

Pengamat hukum pidana yakini 

hakim akan menyetujui pencabutan 

hak politik terdakwa koruptor 

proyeke-ktp etya Novanto. Dari 

sejumlah kasus majelis hakim sudah 

mencabut sejumlah hak politik 

koruptor yang terbukti  

menyalahgunakan wewenangnya 

dalam kasus korupsi.  

 

SOT JPU: Menjatuhkan Pidana tambahan berupa, mencabut hak 

terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima 

tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa 

pemidanaan. 

 

VO Reporter: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pidana 

tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun pada 

terdakwa korupsi e-ktp Setya Novanto. Mantan ketua  DPR ini 

dinilai telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya untuk 

menggatur proyek e-ktp hingga merugikan negara triliunan 

rupiah.  

 

Pengamat hukum pidana Chudry sitompul meyakini hakim akan 

menyetujui pencabutan hak politik setya novanto. Menurutnya 

jaksa KPK mampu membuktikan peran novanto sebagai ketua 

fraksi golkar saat proyek proyek ktp elektronik bergulir. Chudry 

menegaskan, pencabutan hak politik tidak melanggar hak asasi 

manusia lantaran sebgai hukuman timbal balik.  

 

SOT Chudry: kejahatan yang dilakukan oleh si terdakwa 

pelanggar hukum pidana ini kan melanggar hak asasi  orang, jadi 

dalam rangka supaya  jangan hak asasi orang dilanggar oleh 

orang lain. Saya kira kalau  melihat kasus2 yang lain, akan 

disetujui, tapi mungkin tidak sebeerat, 5,3,4 tahun misal. Tapi 

saya kira dipenuhi.  

 

VO Reporter: pencabutan hak politik seorang terdakwa turut 

dalam pasal 10 kita hukum pidana sebagai hukuman tambahan. 

Hal ini juga tercantum dalam pasal 35 ayat 1 E  dan 3 E di mana 

hakim bisa mencabut hak terdakwa untuk menjabat segala 

jabatan dan hak memilih dan dipilih pada pemilihan. Pencabutan 

hak politik seorang terdakwa diberikan hakim berdasarakan 

peranan yang melekat seperti kassus guernur sulawesi tenggara 

non aktif nur alam.  

 

Rabu, 28 Maret 2018 mejales hakim pengadilan tipikor mencabut 

hak politiknya selama 5 tahun. Nur alam dinilai terbukti 

menyalhgunakna jabatannya sebagai gubernur, di antaranya  

untuk memeberi usaha pertambangan pada perusahaan dan 

memparkaya dirinya serta orang lain. Pencabutan hak politik juga 

diberikan pada mantan ketua umum partai demokrat Anas 

Urbaningrum dalam kasus korupsi hambalang tahun 2012. Pada 

2015, majelis hakim Mahkamah Agung mencabut hak politik 

Anas karena perbutannya  dinilai berlatar politik. Anas juga 

dinilai telah menghianati amanat publik yang diberikan 

kepadanya.  
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C H R I S T O F O R U S  R I S T I A N T O  

E X P E R I E N C E  

Reporter in ULTIMAGZ magazine (UMN magazine) 

(2014-2016) 

Editor ULTIMAGZ magazine (2016-2017) 

General Leaders ULTIMAGZ magazine (2017) 

Contributors in Chip magazine (August-December 

2015) 

Internship in HAI magazine (Juni-August 2016) 

Extracurricular journalism teacher in SMA Tarakanita 

Gading Serpong (2015- until now) 

Internship Reporter in KONTAN Tabloids (Agustus-

November 2017) 

Internship as Communication Specialist in President 

Staff Office (KSP) (Februari-Maret 2018) 

Internship Reporter in Kompas Daily (Maret-Junli 

2018) 

E D U C A T I O N  

Strada Budi Luhur Kindergarten (2000-2002) 

Strada Bhakti Nusa Primary School (2002-2008) 

Marsudirini Marganingsih Junior High School(2008-

2011) 

Santa Ursula BSD Senior High School (2011-2014) 

Journalism Majors in Universitas Multimedia 

Nusantara (2014-until now) 

  

SKILL 

     News Writing 

     Video editing & production 

     Photography 

 

 

  

ristiantochristofor

us@gmail.com 

081285940044 

 

http://ultimagz.com/?s=christoforu

s+ristianto 

http://ultimagz.com/author/christo

/ 

 

V O L U N T E E R  

E X P E R I E N C E  O R  

L E A D E R S H I P  

Badminton Journalism Training 

Mahasiswa (PJBM) from Harian Bola 

 

Survey Interviewer Pilkada DKI from 

Litbang Harian Kompas 
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