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Pada pertengahan 2012 
Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat 

mendengar bahwa Mahkamah 
Agung (MA) mengabulkan 
kasasi KPI Pusat terhadap kasus 
“Silet” (PT.RCTI) artinya langkah 
memberikan sanksi administrasi 
sudah tepat sesuai kewenangan 
KPI. Kasus “Silet” salah satu 
kasus yang paling menonjol di KPI 
Pusat karena masalah ini timbul 
saat baru empat bulan sembilan komisioner periode 2010-2013 
bertugas. Program “Silet” bermasalah saat masyarakat Indonesia 
terutama di Yogyakarta sedang menghadapi bencana alam 
gunung Merapi. Tayangan “Silet” 7 November 2010 memuat isu 
bahwa akan ada letusan gunung lebih dahsyat yang membuat 
masyarakat sekitar Merapi dan Yogyakarta panik. Hanya dalam 
waktu kurang dari 24 jam KPI Pusat mendapatkan seribu lebih 
pengaduan terkait isu tersebut. KPI Pusat pun langsung cepat 
tanggap dengan memanggil pihak RCTI untuk mendapatkan 
klarifikasi. Sementara itu tim isi siaran langsung melakukan 
kajian terhadap tayangan tersebut. Hasilnya, tayangan “Silet” 
melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Komisioner Bidang Isi Siaran KPI Pusat, 
Ezki Suyanto dan Nina Mutmainnah Armando

Pengantar dari Bidang Isi Siaran
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Siaran (P3SPS) 2009. KPI Pusat langsung maraton mengadakan rapat untuk 
mengambil keputusan sanksi adminsitratif sebagai langkah untuk meredam 
keresahan publik. 

Inti keputusan sanksi administratif pihak RCTI harus menghentikan sementara 
program “Silet” dan minta maaf kepada publik. Namun, pihak RCTI melakukan 
perlawanan dengan menayangkan program “Silet” bahkan menggugat KPI Pusat 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebaliknya sesuai dengan UU Penyiaran 
no 32 tahun 2002 KPI Pusat minta kepada pihak kepolisian untuk memproses 
hukum pidana pihak RCTI. Dalam proses di PTUN tingkat pertama dan banding 
pihak RCTI memenangkan kasus ini. KPIP tak putus asa dengan mengajukan kasasi 
dan MA pun berpihak kepada publik dengan mengabulkan permohonan KPIP. 
Dalam proses pidana pihak kepolisian menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan 
(SP3) kemudian KPIP menggugat pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta 
Selatan. Pihak pengadilan menolak pra peradilan dan direspon oleh KPIP naik 
banding. Sampai saat publik masih menunggu hasil banding ini.

Semua upaya yang dilakukan KPIP dalam kasus “Silet” ini merupakan tanggungjawab 
serta tugas melindungi publik. Harapan KPIP semoga pihak aparat hukum secara 
konsisten untuk berpihak kepada publik seperti MA. KPIP juga berharap adanya 
UU dan peraturan yang memperkuat KPIP sehingga tidak ada lagi kasus penyiaran 
sampai ke proses pengadilan.

Bidang Isi Siaran
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Bab I

Pengawal Kasus “Silet” 

“Dr Dadang Rahmat Hidayat,SH,S.Sos,Msi,komisioner KPIP “

“Suara Bulat untuk Kedaulatan Publik”

Mungkin kasus SILET ini adalah salah satu kasus yang cukup menonjol dalam 
menjalankan tugas dan kewenangan di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP).Karena 
program SILET ini dari sisi aduan merupakan program yang pertama kali mendapat daftar 
aduan yang sangat signifikan.Hanya dalam 24 jam sejak di tayangkan sudah mencapai 
lebih seribu aduan. Meskipun demikian, tidak serta merta jumlah aduan itu menjadi dasar 
bagi KPIP untuk menjatuhkan sanksi, tetapi aduan ini menjadi salah satu informasi yang 
menjadi pertimbangan KPIP.

Seluruh komisioner beserta tim legal mempelajari aduan dan menganalisis 
copy tayang program Silet.Setelah dianalisis ternyata terjadi potensi pelanggaran 
beberapa pasal atas tayangan tersebut. Tetapi sebelum memberikan sanksi, KPIP 
melakukan klarifikasi kepada pihak RCTI.KPIP mengundang pimpinan RCTI serta yang 
bertanggungjawab terhadap program Silet.
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Setelah klarifikasi KPIP langsung melakukan rapat pleno untuk memutuskan 
analisis terhadap dugaan pelanggaran tersebut dikaitkan dengan klarifikasi yang 
disampaikan pihak RCTI. Seluruh komisioner bersepakat menjatuhkan sanksi administratif 
yang menjadi kewenangan KPI. 

Sehebat apapun pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran kewenangan 
KPI hanya sampai sanksi administratif.Sanksi administratif yaitu teguran tertulis I, II, 
bila masih melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi penghentian sementara atau 
pengurangan durasi. Khusus Silet setelah tahapan klarifikasi maka KPIP mengeluarkan 
keputusan sanksi penghentian sementara. Keputusan diambil setelah komisioner 
menggabungkan hasil analisis KPIP,klarifikasi dan masukan dari tim legal. KPIP juga 
memutuskan RCTI melakukan permintaan maaf terbuka di media massa nasional.Jadi 
secara tahapan kita sudah lakukan, mulai dari ada aduan, hasil pemantauan, analisis awal 
dugaan, klarifikasi melalui mekanisme kelembagaan melalui pleno. Keputusan itu sudah 
melalui prosedur sesuai aturan kelembagaan. Sedangkan pertimbangan RCTI harus minta 
maaf kepada publik dimaksudkan untuk memberitahu bahwa terjadi kesalahan dalam 
penayangan Silet.Selain itu untuk meredam gejolak di masyarakat atau paling tidak 
memberitahu kepada publik bahwa apa yang disampaikan masyarakat kepada KPI secara 
langsung maupun tidak langsung sudah ditindaklanjuti oleh KPI. 

Saat pemberian sanksi KPIP berharap pihak RCTI mematuhi sanksi yang diberikan. 
Bila dilakukan maka publik dapat menilai lembaga penyiaran juga mempunyai respon 
yang positif terhadap KPIdan sekaligus menghargai aduan dari masyarakat.

Namun,faktanya pihak RCTI tidak melaksanakan sanksi tersebut, terjadi 
ketidakpatuhan terhadap sanksi yang diberikan KPIP. Komisioner melakukan rapat pleno 
kembali untuk mengkaji pengabaian sanksi ini. Kesimpulannya, ternyata RCTI bukan hanya 
tidak patuh terhadap sanksi administratiftapi dengan berbagai pertimbangan KPIPmenilai 
adanya kemungkinandugaan pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana. Karena KPIP 
bukan lembaga yang berkaitan langsung dengan sanksi pidana seperti yang diatur dalam 
UU Penyiaran, maka KPIP melakukan koordinasi dengan kepolisian. 

Pertemuan dilakukan pada tanggal 16 November antara pihak kepolisian dengan 
beberapa komisioner KPIP dan tim legal. Dalam pertemuan tersebut polisi meminta KPIP 
jika ada potensi pidanauntuk menyiapkan bukti-buktisekaligus melaporkan secara resmi.

Polisi memang kelihatannya belum pernah menangani masalah yang berkaitan 
dengan penyiaran. Pihak kepolisian tampak hati-hati dan harus melihat dengan cukup 
cermat kasus Silet ini. Namun, tentu sebagai wujud bentuk tanggung jawab lembaga 
terhadap publik maka KPIP dengan segala pertimbanganakhirnya melaporkan secara 
resmi agar pihak kepolisian melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut.

Sebaliknya, RCTI mendaftarkan gugatan ke PTUN terkait sanksi administratif yang 
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diberikan KPIP. Gugatan RCTI di PTUN meski ditujukan kepada KPIP secara kelembagaan 
namun tetap nama Dadang Rahmat Hidayat,sebagai ketua yang menjadi pihak tergugat. 
Begitu juga dalam pelaporan kepada pihak kepolisian, Dadang Rahmat Hidayat menjadi 
pihak pelapor.

Gugatan di PTUN dan juga pelaporan kepada pihak kepolisianmerupakan babak 
baru bagi KPIP.Saat di kepolisian terjadi “kebingungan”mengenai status program Silet.
Saat dilaporkan Silet adalah program non-jurnalistik dari data KPIP juga berdasarkan 
pengakuan RCTI bahwa program Silet bukan dibawah divisi berita/news. Kemudian, 
faktanya infotainment berada dibawah divisi program  (non jurnalistik) RCTI. Perdebatan 
bukan hanya terjadi dalam internal RCTI tapi juga berbagai kalangan mendiskusikan 
apakah infotainment program jurnalistik atau non jurnalistik. Polisi merespon perdebatan 
ini dengan mencari masukan berbagai pihak termasuk pakar komunikasi dan jurnalistik.

Padahal KPIPbukan hanya melihat apakah program Silet jurnalistik atau non 
jurnalistik tapi memandang dari soal substansi apakah terjadi kebohongan atau tidak. 
Kemudian persoalan diarahkan dan dikembangkan ke arah perdebatan jurnalistik dan 
non jurnalistik. Akibatnya, seolah-olah bertabrakan antara UU Penyiaran no 32 tahun 
2002 dengan UU Pers no 40 tahun 1999. Memang antara dua UU ini sendiri ada yang 
sinkron dan ada yang tidak, termasuk juga soal program-program yang berkaitan dengan 
karya-karya jurnalistik.

Perdebatan cukup seru antara KPI dengan berbagai pihak karena ada dugaan 
bahkan tuduhan KPI melakukan kriminalisasi pers.KPI tidak ada tendensi untuk melakukan 
kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.Apa yang dilakukan oleh KPI semata-mata hanya 
melaksanakan “tugas dan perintah dari UU” dimana jelas bahwa terhadap program acara 
yang memuat berita bohong adalah tindak pidana. Berdasarkan UU maka tindak pidana 
merupakan ranah kepolisian.

KPI tetap pada komitmen bahwa publik tidak boleh dirugikan terutama dengan 
kebohongan. KPI juga berpegang pada azas kekebasan pers dan berekspresi selama tidak 
ada pihak yang dirugikan. KPI juga berpegang teguh pada UU Persbahwa kebebasan pers 
itu merupakan pelaksanaan kedaulatan publik. Jadi pelaporan ke kepolisian merupakan 
pelaksanaan dari kedaulatan publik. Malah KPI ingin mendapatkan kepastian dari pihak 
aparat terhadap apa yang disebut dengan kedaulatan publik.

Proses hukum yang dilakukan KPIPmendapat apresiasi dari publik bahkan Sri 
Sultan Hamengkubuwono X,Gubernur DI Yogyakarta, memberikan dukungan dengan 
memberikan surat resmi bersedia menjadi saksi. Proses di kepolisian dilakukan mulai dari 
berita acara sampai gelar perkara namun kepolisian menghentikan kasus ini (SP3) dengan 
alasan tidak cukup bukti. KPIP menggelar rapat pleno kemudian memutuskan untuk 
membawa SP3 ke pengadilan artinya pra peradilan. Alasannya, saksi-saksi yang diajukan 
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KPIP tidak diproses seperti Sri Sultan Hamnegkubuwono X,gubernur DI Yogyakarta.
Banyak pihak mengatakan saat proses pemberian sanksi Silet, suara komisioner 

tidak bulat atau tidak kompak. Penilaian itu tidak benar sama sekali,tentu saja ada 
perdebatan mengingat kasus ini tantangan besar bagi komisioner yang baru saja menjabat 
empat bulan. Namun bukan pada substansitapi lebih kepada hal teknis seperti kapan 
seharusnya pelaporan dilakukan. Tidak ada perbedaan yang prinsipil. Semua proses hukum 
yang ditempuh KPIP diputuskan dalam rapat pleno. Semua perdebatan dan perbedaan 
dilakukan di rapat pleno. Seluruh proses baik di PTUN maupun di kepolisian diputuskan 
dalam rapat pleno, suara bulat mendukung proses dari tingkat banding sampai kasasi. 
Juga ketika kepolisian 

Mengenai materi gugatan pihak RCTI ke PTUN dengan alasan bahwa KPIP 
tidak mempertimbangkan proses verifikasi dan klarifikasi saat memutuskan sanksi. 
Memang jarak antara verifikasi dengan putusan singkat, setelah verifikasi hari yang 
sama komisioner langsung menggelar rapat pleno. Tapi bukan berarti putusan karena 
diputuskan dalam waktu singat kemudian dianggap sanksi sudah dipersiapkan bahkan 
sebelum proses verifikasi. KPIP tidak akan sembrono dalam membuat keputusan apalagi 
kasus besar seperti Silet. Meredam keresahan publik terutama masyarakat Yogyakarta 
yang ketakutan setelah menonton tayangan Silet,menjadi prioritas KPIP saat itu.  
Menariknya, saat proses hukum di PTUN salah satu yang digugat bahwa program Silet 
adalah program jurnalistik. KPI tidak mempunyai kewenangan terhadap program ini 
termasuk menghentikan program Silet sampai batas waktu tertentu apalagi sampai 
pemerintah mencabut status siaga.

Pihak RCTI juga mempertanyakan kejelasan kapanpemerintah mencabut status 
Siaga. Keputusan KPIP menghentikan sementara sampai pemerintah mencabut status 
Siaga termasuk mempertimbangkan sosiologis-psikologis korban meletusnya gunung 
Merapi.Hanya pemerintah yang berhak mengumumkan status Siaga, bila diumumkan 
maka KPIP langsung mengijinkan RCTI menayangkan Silet kembali. 

Proses hukum di PTUN sangat melelahkan karena makan waktu lama juga 
komisioner tidak boleh meninggalkan tugas-tugas pokok lainnya. Namun, KPIP 
melakukannya dengan bangga karena menjalankan amanat dari publik dengan baik.

Keputusan PTUN tingkat pertama dinyatakan KPIP harus mencabut tuntutan 
artinya gugatan penggugat (RCTI) dikabulkan. KPIP memutuskan mengajukan banding.
Keputusan Pengadilan Tinggi PTUN,menguatkan keputusan pengadilan tingkat pertama 
artinya KPIP kalah. Keputusan ini dibawa ke rapat pleno dan diputuskan untuk mengajukan 
kasasi.

Seperti yang telah diungkapkan ini bukan soal menang atau kalah. KPIP harus 
melakukan dengan sungguh-sungguh dan serius.Sisi lain hubungan KPIP dengan RCTI 
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dan lembaga penyiaran lainnya berjalan cukup baik meski ada saja yang memprovokasi 
untuk tidak menyukai KPI.Dan, ada juga yang berupaya mempertemukan kedua belah 
pihak (RCTI dengan KPIP). Kejadian itu saat putusan pengadilan tinggi yang minta agar 
KPIP tidak mengajukan kasasi. KPIP tak bergeming karena rapat pleno memutuskan KPIP 
mengajukan kasasi.Padahal,KPIP tidak mempunyai anggaran untuk membayar pengacara 
dan proses hukum. Alhamdulilah, semua pengacara pro bono alias tidak dibayar.

Selama proses hukum berjalan KPIP selalu melaporkan dan menyampaikan ini 
kepada Komisi I, DPR. KPIP menilai respon dari DPR positif terhadap apa yang KPIP 
lakukan. Berulang kali KPI mengatakan kepada lembaga penyiaran juga publik bahwa KPI 
dalam memberikan sanksi tidaklah menjadi kebanggaan namun prihatin karena masih 
ada tayangan yang tidak pro publik.

Dalam buku ini KPIP mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada tim 
pengacara pro bono yang tangguh dan bekerja keras. Mereka adalah Agustinus 
Hutajulu,SH,CN,MH, Dwi Ria Latifa,SH, DR.Edy Lisdiyono,SH,MH, Titik Yustica Siahaan,SH, 
Oscar Tri Yoga Semendawai,S, Abdul Salam,SH, Aidi Johan,SH,MH, Sutra dewi,SH, Ade Yoppy 
Hartaty,SH, Farida Hanum,SH, M.Hendra Kusuma Jaya,SH, Berto H Harahap,SH, Abdul Haris 
Ma’mun,SH dan Prio Handoko,SH.KPIP juga mengucapkan terima kasih kepada Sri Sultan 
Hamengkubuwono X, Gubernur DI Yogyakarta, Herry Zudianto, Walikota DI Yogyakarta 
dan para ahli, Amir Effendi Siregar, Netty Siyas, Masmimar Mangiang, Nazaruddin MA, 
Frans Asisi, Paulus Widianto, serta sebagai saksi, Putri Asmarani, mahasiswi Universitas 
Islam Negeri Yogyakarta.

“Pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DI Yogyakarta,dengan komisioner KPIP dan 

tim legal. Sri Sultan mendukung KPIP dalam proses hukum kasus Silet, 12 April 2012”
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‘Surat Gubernur DIY Yogyakarta’
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‘Surat Walikota DIY Yogyakarta’
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“Dr. EDY LISDIYONO.,SH.,MHum, Pengacara dari KPI Pusat”

“Pengalaman Berharga Dalam Membela Publik”

Saya ditunjuk sebagai Tim Ahi bidang Litigasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat ( KPIP)   untuk mendampingi segala persoalan yang dihadapi oleh KPI   apabila 
ada gugatan dari pihak ketiga. Termasuk adanya gugatan dari RCTI berkaitan dengan 
kasus SILET di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  Saya selaku kuasa hukum sangat 
tertantang dan banyak belajar dengan adanya gugatan dari gugatan RCTI, karena menurut 
saya KPI dalam memberikan “ Keputusan “ tentang sanksi pemberhentian sementara 
terhadap program SILET di RCTI, adalah benar sesuai dengan tugas dan   kewenangan 
KPI dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 dan 
P3SPS.   KPI tentunya sebagai Lembaga Negara Independen dalam menjalankan tugas 
dan kewenangannya untuk mengawal perilaku lembaga penyiaran dalam isi siarannya 
harus terus menerus ditegakkan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Penyiaran dan 
P3SPS. Saya selaku kuasa hukum KPI dalam mengahadapi proses persidangan di PTUN 
Jakarta sangat menarik sekali karena menurut saya dunia penyiaran adalah merupakan 
hal yang baru dan hal ini akan terus berkembang. Walaupun pada tingkat Judex Factie ( 
PTUN maupun pada tingkat banding ) KPI dikalahkan, namun pada tingkat Kasasi akhirnya 
KPI dimenangkan atau dibenarkan dalam memberikan sanksi administrasi kepada RCTI.

Semoga kasus Program SILET  di RCTI yang telah diputus oleh Mahkamah Agung, 
menjadikan pembelajaran kepada semua Lembaga Penyiaran, agar dalam memberikan isi 
siaran masyarakat harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyiaran.
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“Amir Effendi Siregar”

REGULASI PENYIARAN,  INFOTAINMENT& JURNALISME:
 

SILET, ANTARA FIKSI & NON FIKSI
 

Oleh Amir Effendi Siregar *
           
Meskipun pembicaraan dan perdebatan tentang jurnalisme dan infotainment 

khususnya program tayangan Silet telah lama berlangsung, tapi perdebatan tentang 
apakah infotainment masuk dalam kategori jurnalisme tampaknya masih terus 
berlangsung. Penerbitan buku tentang ini, khususnya tentang Program Silet yang 
perdebatan dan pembicaraan sangat panjang, melalui proses pengadilan hingga putusan 
Mahkamah Agung yang memenangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sangat bagus 
dan menarik. Dari sini kita dapat belajar banyak. Artikel ini ingin ikut memberikan 
kontribusi lewat paparan memahami prinsip regulasi penyiaran, jurnalisme dan penilaian 
terhadap program infotainment dan program Silet agar isi penyiaran kita akan lebih baik 
dan bermutu di masa akan datang.

Regulasi Media, Khususnya Penyiaran

Dalam negara demokrasi di dunia, termasuk Indonesia yang penduduknya 
berjumlah sekitar 238 juta jiwa, regulasi media pada dasarnya diatur dengan melihat 
apakah media itu mempergunakan ranah publik (public domain) atau tidak. Artinya, ada 
dua macam dan jenis regulasi, yaitu media yang mempergunakan ranah publik dan yang 
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tidak mempergunakan ranah publik.
Media yang tidak mempergunakan ranah publik, misalnya, buku, surat kabar, 

majalah, dan film, pada prinsipnya, intervensi negara dalam kehidupan media sangat 
kecil.  Pengaturannya berdasarkan prinsip self regulatory, pengaturan diri sendiri. Untuk 
dunia perbukuan dan para penerbit buku, ada IKAPI (Ikatan Penerbit Buku Indonesia), 
yang mengatur dirinya sendiri.Demikian juga dengan dunia pers Indonesia, terdapat 
organisasi penerbit seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), terdapat organisasi wartawan 
dan jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI).Selanjutnya, terdapat juga Dewan Pers, yang beranggotakan 9 orang dan dipilih 
oleh organisasi pers itu sendiri.  

Oleh karena itu, bila Anda   ingin menerbitkan buku dan atau surat kabar dan 
majalah, cukup mendirikan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, kemudian dengan modal tertentu, dapat menerbitkan buku, dan atau surat 
kabar. Dalam hal ini, tidak diperlukan ijin khusus.Bila terjadi pelanggaran hukum, maka 
sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 
umum.Khusus untuk kegiatan jurnalistik, berlaku Undang-undang Pers No. 40. Uraian 
berikutnya tidak akan lebih jauh membicarakan media yang tidak mempergunakan ranah 
publik karena memang tulisan ini secara khusus dan lebih mendalam akan membicarakan 
regulasi penyiaran yang demokratis. Khususnya, media televisi di Indonesia.

Lembaga penyiaran televisi, khususnya lembaga penyiaran swasta yang menjadi 
pusat pembicaraan kita saat ini adalah lembaga penyiaran yang mempergunakan ranah 
publik, yang free to air, yang terestrial.Regulasi terhadap radio dan televisi berlangsung 
sangat ketat (“highly regulated”). Di Amerika Serikat, misalnya, regulatornya adalah 
Federal Communications Commission, di Afrika Selatan adalah Independent Communication 
Authority of South Africa (ICASA), dan banyak lagi lembaga semacam itu di negara 
demokrasi di dunia. Untuk Indonesia, regulatornya adalah Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kedua lembaga ini 
saling bekerja sama.

Pertanyaannya kemudian mengapa regulasi media elektronik yang 
mempergunakan ranah publik dilakukan secara ketat?

Pertama, karena media ini mempergunakan ranah publik, free to air. Spektrum 
gelombang radio dalam bentuk frekuensi yang dipergunakan oleh media penyiaran 
adalah milik publik, yang seharusnya dipergunakan dan dimanfaatkan bagi seluas-
luasnya kesejahteraan publik.Frekuensi ini dipakai dan dipinjam sementara oleh pemodal 
dan pemilik stasiun televisi.

Kedua, frekuensi ini bersifat terbatas (scarcity theory). Bila nanti teknologi digital 
mulai dipergunakan, jumlah lembaga penyiaran bisa dan akan lebih banyak, tapi tetap 
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terbatas. Sebagai contoh, sebuah kanal frekuensi yang dalam teknologi analog hanya 
dapat dipergunakan dan memuat 1 program siaran televisi, dengan teknologi digital 
akan dapat menampung 6 atau 12 program siaran televisi sekaligus (Tergantung 
penggunaan teknologinya, apakah DVB-T atau DVB-T2) Itu artinya stasiun televisi yang 
menyediakan dan menyelenggarakan program dapat menjadi 6 atau 12 melalui 1 kanal 
frekuensi.  Berdasarkan rencana pemerintah, kanal frekuensi yang dipergunakan adalah 
kanal yang terletak pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 sampai 45 (berjumlah 18 
kanal). Namun, yang dipergunakan adalah 6 kanal, sementara yang 12 kanal digunakan 
di wilayah sekitarnya.Semua ini memperlihatkan bahwa frekuensi dan kanal itu terbatas, 
dan memasukinya tidak mudah.Jadi, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan ditujukan 
untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Ketiga, siaran televisi dapat memasuki dan menembus ruang keluarga, ruang tidur 
kita secara serentak dan meluas, tanpa kita undang (pervasive presence theory). Sebagai 
contoh, bila kita melihat acara sebuah stasiun televisi, akan sangat mungkin terjadi  kita 
mendapati gambar tertentu yang sebenarnya tak layak ditonton oleh anak-anak. Oleh 
karena itulah, perlu pengaturan khusus. Selanjutnya, sebagai pembanding, sebuah 
majalah baru akan kita baca di rumah hanya bila kita berlangganan dan atau membeli 
dari luar rumah dan kemudian membawanya ke dalam rumah.

Dengan demikian, secara jelas dapat kita lihat bahwa industri penyiaran bukan 
seperti industri lainnya, misalnya, industri tali sepatu atau industri tusuk gigi.Industri 
penyiaran diatur secara ketat oleh sebuah undang-undang yang bersifat khusus pula.

Hal lain yang perlu ditegaskan adalah bila sebuah badan hukum memperoleh ijin 
penyelenggaraan penyiaran, maka ia berhak mempergunakan kanal atau saluran kanal 
untuk masa waktu tertentu. Hanya  badan hukum itu yang boleh mempergunakan frekuensi 
untuk saluran informasi dan berjualan iklan. Tidak boleh diganggu dan diintervensi orang 
lain karena melanggar hukum. Itu artinya, badan hukum tersebut memonopoli frekuensi 
tersebut untuk masa tertentu.Dengan demikian melihat persoalan industri penyiaran 
haruslah dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.
Itulah sebabnya prinsip lex specialis derogat legi generali harus dilakukan.

Infotainment

Infotainment  ramai dibicarakan oleh para akademisi dan DPR.  Beberapa media 
bahkan menulis editorial. Pembicaraan dan diskusi berkisar soal  apakah infotainment itu 
program faktual atau non-faktual?  Apakah infotainment itu jurnalisme ?Apakah  ia bisa 
disensor dan atau dibredel ?
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Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang lama 
dan dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode (2007-2010) membagi dua 
program siaran, yaitu 1. Program faktual antara lain adalah berita, konsultasi on-air, 
infotainment,reality show , kuis,   dan program sejenis tanpa rekayasa, 2. Program non-
faktual antara lain adalah drama, musik, dan program sejenis yang bersifat rekayasa dan 
bersifat menghibur.

Pada P3SPS itu, infotainment diklasifikasikan sebagai program faktual. Dalam 
kenyataannya menurut pendapat saya, infotainment bisa menjadi program faktual 
maupun non faktual. Infotainment  mengutamakan hiburan dan bergerak zig-zag.  Dalam 
bentuknya yang sekarang mengeksplotasi masalah-masalah yang bersifat pribadi dan 
terutama bukan untuk kepentingan umum.Isinya lebih banyak ditujukan untuk hiburan.

Pada P3SPS yang sekarang , KPI tidak membuat klasifikasi seperti hal tersebut di 
atas, yang adalah adalah klasifikasi program berita dan non-berita.

           
Jurnalisme
           
Apakah infotainment itu jurnalisme ?  Jurnalisme adalah program faktual, namun 

tidak semua program faktual adalah jurnalisme. Dalam jurnalisme terkandung idealisme.
Ada ideologi, yaitu usaha memberikan informasi untuk pemberdayaan masyarakat. 
Bill Kovach dan Tom Rosentiel merumuskan bahwa tujuan utama jurnalisme adalah 
menyediakan informasi yang dibutuhkan publik agar mereka bisa hidup merdeka dan 
mengatur diri sendiri.  Dalam menjalan tugas itu, terdapat 9 elemen:

•	 Kewajiban utama  jurnalisme adalah pada kebenaran.
•	 Loyalitas pertama pada publik/warga.
•	 Disiplin dalam verifikasi.
•	 Menjaga independensi terhadap nara sumber.
•	 Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan.
•	 Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan   

 warga.
•	 Berupaya membuat yang penting menarik dan relevan
•	 Harus menjaga berita agar komprehensif dan proporsional.
•	 Para praktisi diperbolehkan mengikuti nurani mereka
 
Selanjutnya harus memperhatikan nilai berita antara lain aktualitas, penting 

dan   mempuyai efek yang besar bagi kepentingan publik.   Dalam penyajiannya harus 
memperhatikan kode etik jurnalistik.

Dalam hubungan dengan kegiatan jurnalistik, undang-undang penyiaran 
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menyatakan bahwa wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik 
tunduk pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( 
pasal 42). Itu berarti merujuk juga pada undang-undang pers yang pasal 1 menyatakan 
bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan 
kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi baik dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan 
segala jenis saluran yang tersedia

  Inilah yang dijadikan dasar oleh praktisi infotainment untuk menyatakan kegiatan 
mereka adalah jurnalistik. Padahal undang-undang pers harus dibaca lebih dalam, 
informasi apa yang harus dicari dan untuk apa?  Harus dibaca azas, fungsi dan peranan 
yang menyatakan antara lain bahwa pers nasional melaksanakan peran memenuhi hak 
masyarakat untuk mengetahui,   menegakkan nilai demokrasi, mendorong terwujudnya 
supremasi hukum dan hak azasi manusia, melakukan pengawasan dan kritik dan saran 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan 
dan kebenaran (Pasal 6). Undang-undang pers juga secara jelas   menyatakan   bahwa 
wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Mukadimah KEJ secara jelas 
merumuskan ideologi jurnalisme.

Dengan demikian, jurnalisme bukan hanya sesuatu yang bersifat teknis 
penyajian, tapi terdapat idealisme dan ideologi yang terkandung di dalamnya.Jurnalistik 
adalah bentuk implementasi dari ideologi jurnalisme.Secara jelas, berdasarkan berbagai 
referensi dan peraturan perundang-undangan, infotainment yang kita kenal sekarang ini 
di Indonesia tidak menjalankan prinisip-prinisp jurnalisme oleh karenanya bukan produk 
jurnalisme.

 Sering juga kita mendengar bahwa ada yang disebut dengan jurnalisme kuning, 
sebuah penyajian teknis jurnalistik mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan informasi baik dengan menggunakan media cetak, media 
elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia, namun isinya tak ada hubungan dengan 
kepentingan publik yang luas.Tidak bermanfaat dan tidak memberdayakan masyarakat. 
Isinya mengeksploitasi masalah pribadi dan kehidupan seks objek yang diliput.Lebih 
bersifat hiburan yang menyajikan selera rendah masyarakat dan seringkali melanggar 
kode etik jurnalistik.Bersifat sangat sensasional. Jurnalisme semacam ini disebut sebagai 
jurnalisme kuning atau jurnalisme got. Jurnalisme semacam ini bukanlah jurnalisme 
seperti yang dimaksud oleh Undang-undang Pers dan Bill Kovach, dan tidak layak 
mendapat privilege (keistimewaan) sebagaimana yang dimaksud oleh UU Pers.
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 Sensor dan Bredel

  Lantas, apakah infotainment perlu disensor dan boleh dibredel?Hal ini harus 
dilihat secara hati-hati.  Undang-undang pers dengan tegas mengatakan bahwa terhadap 
pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran.Ini 
berlaku terutama terhadap kegiatan jurnalistik.  Sensor dimaksukan sebagai penghapusan 
secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi sebelum diterbitkan atau ditayangkan.
Pada prinispnya, sensor merupakan ciri negara otoriter.

  Undang-undang penyiaran, pada prinsipnya juga menghindari sensor. Artinya 
wewenang tersebut diberikan kepada badan yang berwenang karena peraturan perundang-
undangan untuk itu masih ada yaitu undang-undang perfilman dengan lembaga sensor 
film   ( pasal 47 UU Penyiaran). Meskipun saat ini banyak pihak yang menggugat agar 
lembaga sensor film diganti dengan lembaga klasifikasi film yang berlaku dibanyak 
negara demokrasi.

 Bagaimana dengan pembredelan atau pelarangan penyiaran ? Undang-undang 
pers menyatakan bahwa pembredelan atau pelarangan penyiaran  adalah penghentian 
penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum (pasal 1 
ayat 9). Dari Undang-undang pers ini secara jelas dapat dipahami bahwa pembredelan 
dalam kasus media cetak berbeda dengan kasus media elektronik.

Untuk kasus media cetak, sangat jelas yang dimaksud adalah penghentian 
penerbitan dan peredaran. Dalam kasus media elektronik   yang disebut sebagai 
penghentian penyiaran adalah penghentian program dan penutupan saluran, yaitu 
penghentian penggunaan frekuensi. Tanpa saluran atau frekuensi, tidak akan pernah 
ada penyiaran. Itulah sebabnya pembredelan dalam konteks media elektronik yang 
mempergunakan frekuensi sebagai saluran penyiaran, adalah penghentian penyiaran, 
artinya penghentian program sekaligus salurannya/frekuensi yang dipergunakan untuk 
mendistribusikan dan mengedarkan program.Dalam kasus media cetak pembredelan 
adalah penghentian penerbitan dan peredarannya.

KPI harus menghindarkan diri dari usaha melakukan sensor dan pembredelan.
Tidak boleh melakukan sensor dan pembredelan.Namun secara tegas menegakkan P3SPS 
baik terhadap program berita maupun non-berita, termasuk menjatuhkan sanksi maksimal 
dan tegas.Tentu saja, hal-hal yang menyangkut pemberitaan/kegiatan jurnalistik, harus 
dilakukan bersama-sama dengan Dewan Pers meskipun putusan akhir berada di tangan 
KPI.  Wewenang untuk itu  telah tegas diberikan  oleh undang-undang penyiaran maupun 
peraturan pemerintah.
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Program Silet

Ketika menulis artikel ini, khususnya memberikan komentar tentang program 
Silet   yang ditayangkan di RCTI tanggal 7 November 2010, saya memutar kembali 
program yang berdurasi 1 jam itu. Bulu roma saya berdiri, isinya sangat menakut-nakuti.
Seperti menonton film horor. Betapa tidak, laporan itu menggambarkan seolah-olah di 
Yogyakarta pada tanggal 8 November 2010 akan ada letusan dan ledakan besar yang 
meluluhlantakkan Yogyakarta.

Laporan Silet tentang Merapi adalah kombinasi dari cerita fiksi dan non fiksi. 
Program ini mengutip ramalan Jayabaya yang mengatakan akan terjadi ledakan besar. 
Dinyatakan oleh Feni Rose, pembawa acara, bahwa ramalan ini bisa mendekati akurasi 
100%. Selanjutnya juga mengutip analisa ahli vulcanologi dunia yang beredar lewat 
pesan singkat dan Mbah Petruk yang marah juga meramalkan akan terjadi letusan dahsyat 
itu.   Meskipun seorang nara sumber, yaitu ahli gunung berapi mengatakan bahwa tidak 
bisa dipastikan kapan ledakan besar terjadi dan nara sumber lain, Sujiwo Tejo mengatakan 
pers harus hati-hati, jangan menganggap ini sebagai bencana karena ini sudah biasa 
terjadi . Sujiwo Tejo tidak memberikan gambaran yang berlebihan akan terjadi. Anggaplah 
semua ini sebagai teguran Merapi. Namun laporan Silet ini mengarahkan penonton bahwa 
diantara tanggal 7 dan 8 November akan terjadi ledakan besar yang menghancurkan 
Yogyakarta. Bukannya memberikan informasi yang akurat yang menenangkan dan 
memberikan jalan keluar kepada publik atau masyarakat,  laporan ini mengulang-ulang 
peristiwa menakutkan yang akan terjadi. Ini adalah laporan yang penuh dramatisasi dan 
menakutkan, ditutup dengan kalimat akankah Merapi seperti hantu yang membunuh 
waktu.

Tentu saja bila diukur dengan ideologi jurnalisme seperti yang diuraikan diatas, 
ini adalah laporan yang sangat tak bermutu bila tidak ingin dikatakan picisan dan tak 
bernilai dari segi jurnalisme. Diukur dari kode etik jurnalistik, banyak sekali pelanggaran 
yang dilakukan, misalnya pasal 1 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus 
bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad 
buruk dan banyak pasal lainnya. Namun sebelum menilainya lebih jauh dalam prinsip-
prinsip etika jurnalistik. Laporan ini adalah laporan  yang merupakan kombinasi cerita fiksi 
dan non-fiksi ini, faktual dan non faktual ini bukanlah laporan jurnalistik sebagaimana 
yang dimaksudkan dalam uraian di atas.

Laporan kombinasi fiksi dan non-fiksi, yang menguatamakan hiburan sah 
kehadirannya dalam televisi manapun di dunia.Namun  bila ingin disiarkan lewat media 
elektronik yang free to air, harus sangat berhati-hati, isinya tidak boleh membuat masyarakat 
resah dan menciptakan kepanikan, seperti laporan Silet tentang Gunung Merapi. Langkah 
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KPI sebagai regulator untuk memberikan sanksi adalah langkah yang tepat, meskipun 
sementara pihak menilai bahwa sanksi yang diberikan dengan menghentikan sementara 
tayangan program silet adalah sanksi yang masih terlalu ringan.

Belajar dari sesuatu yang telah terjadi agar informasi informasi yang disampaikan 
oleh media elektronik bermanfaat buat kehidupan masyarakat adalah kewajiban semua 
pihak. Termasuk penerbitan buku ini oleh KPI adalah pembelajaran buat semua pihak 
agar isi penyiaran televisi di Indonesia akan menjadi lebih baik dimasa-masa yang akan 
datang. Semoga.

*Penulis adalah Dosen Senior Program Studi  Komunikasi, Universitas Islam Indonesia 
(UII). Pengajar di Jurusan Komunikasi , Universitas Gadjah Mada  tahun  1988- 2005. Anggota 
Dewan Pers (2003-2006). Pemimpin Umum Majalah Warta Ekonomi, Ketua Pemantau Regulasi 
dan Regulator Media (Pr2media). Ketua Dewan Pimpinan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat.
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Kronologis Program “Silet” (Versi KPI Pusat)

7 November 2010

Program Siaran Infotainment ““Silet”” ditayangkan di Stasiun RCTI, mulai pukul 
11.00 WIB -12.00 WIB. Tayangan ini mengulas tentang aktivas Gunung Merapi yang 
mulai menimbulkan korban jiwa akibat debu panas dan lahar Gurung Merapi. Program ini 
menayangkan beberapa narasumber, misalnya: Permadi (tokoh spiritual), Sudjiwo Tedjo 
(budayawan), Thomas Djamaluddin (peneliti LAPAN), Syamsul Rosid (ahli vulkanologi), 
dan artis-artis nasional seperti: Ari Lasso, Donna Agnesia, Catherine Wilson, Okki Agustina, 
Katon Bagaskara, Citra Sinta dan Jojo.
  Dalam mengulas aktivas Gunung Merapi, yang menjadi permasalahan adalah 
tayangan tersebut memuat narasi dan hasil wawancara yang menimbulkan kepanikan 
dan keresahan bagi korban bencana khususnya masyarakat Jogyakarta dan Jawa Tengah 
dan informasi yang disampaikan tidak dapat dipertangungjawabkan kebenarannya. 
Diantaranya: .......Merapi masih menjadi hantu yang terus menyembur segala yang dijumpai 
dengan debu yang menderu, panas sekaligus mematikan......... Benarkah ini ada kaitannya 
dengan sosok Mbah Petruk yang murka……..Ramalan Joyoboyo  konon Merapi belum akan 
berhenti bergeliat, kabarnya  Keraton Jogyakarta sendiri terancam lahar Merapi……….Sebagai 
orang Jawa atau mereka yang pernah membaca sejarah Jawa tau betul bahwa Jongko Joyoboyo 
adalah ramalan mistik yang memiliki nilai akurasi hingga 100 persen…… Keraton Jogyakarta 
oleh para leluhur sudah dianggap kurang bersih dan kurang mencerminkan norma-norma 
kejawaan lagi.......Kabar mengejutkan itu beredar sebagai pesan berantai melalui ponsel. 
Letusan dahsyat yang disebutkan terjadi tanggal 8 kabarnya mampu meratakan Jogyakarta 
dan Jawa Tengah…..     Kota Jogyakarta yang dalam banyak lagu digambarkan begitu indah 
akan berubah penuhhh malapetaka..........
  Setelah program ini ditayangkan oleh stasiun RCTI, KPI Pusat dan komisoner 
sekitar pukul 13.00 – 16.00 WIB, menerima pengaduan dari publik terutama lewat sms. 
Selain langsung ke KPI Pusat juga melalui KPID Jogyakarta dan KPID Jawa  T e n g a h 
bahkan Relawan Merapi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat Jogyakarta dan 
Jawa Tengah juga mengadukan tayangan ““Silet”” yang dianggap meresahkan itu. Dalam 
informasi tersebut, disampaikan bahwa tayangan ini telah menimbulkan kepanikan dan 
keresahan bagi korban merapi maupun masyarakat Jogyakarta dan Jawa Tengah. Bahkan 
ketakutan juga melanda masyarakat diluar wilayah lain di Indonesia seperti Sumatera 
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karena banyak mahasiswa berasal dari luar Jogyakarta. Informasi kepanikan dan ketakutan 
masyarakat juga ditandai dengan meningkatnya jumlah pengungsi termasuk masyarakat 
diluar wilayah bahaya Merapi, 20 KM dari puncuk Gunung Merapi.
 

8 November 2010

 Setelah menerima informasi, pagi hari, sekitar pukul 08.00 – 10.00 WIB komisioner 
isi siaran di bantu dengan tim sekretariat, menyaksikan tayangan tesebut dan mulai 
melakukan analisis terhadap isi tayangan tersebut. Hasil analisis yang dilakukan oleh 
Komisioner yang dibantu tenaga ahli hukum menemukan adanya dugaan pelanggaran 
terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (”UU Penyiaran”) dan 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (”P3SPS”). Pada waktu yang 
sama, bagian pengaduan sekretariat KPI Pusat melaporkan bahwa aduan masyarakat 
yang mengadukan tayangan tersebut meningkat tajam, namun jumlah angka pasti belum 
diperoleh. Selain aduan tersebut, keluhan masyarakat terhadap tayangan tersebut juga 
dapat dilihat di media massa lokal di Jogyakarta dan sekitarnya maupun media massa 
nasional. Atas dasar inilah Komisioner KPI Pusat berkesimpulan bahwa KPI Pusat harus 
segera merespon aduan masyarakat tersebut. KPI Pusat langsung mengundang pihak 
RCTI untuk melakukan tahap klarifikasi. Pada waktu ini juga diputuskan untuk meredam 
kepanikan dan keresahan korban Gunung Merapi, putusan tentang sanksi administratif 
akan segera diambil pada hari yang sama. Karena melakukan klarifikasi,pengaduan terus 
mengalir masuk ke pusat informasi KPI Pusat.

Pada pukul 14.35 WIB – 15.40 WIB bertempat di Kantor KPI Pusat dilaksanakan 
pertemuan tahap klarifikasi. KPI Pusat diwakili Komisioner Dadang Rahmat Hidayat, 
Nina Mutmainnah, Yazirwan Uyun dan Azimah. Sedangkan pihak RCTI diwakili oleh 
Rudy Ramawy (Direktur Programming), Arya Mahendra Sinulingga (Head of Corporate 
Secretary MNC Group), Robby T Winarka (Indigo), dan Banardi Rachmad. Pada waktu ini, 
komisioner telah mendapatkan data dari bagian pengaduan bahwa terdapat 1.128 aduan 
masyarakat yang melaporkan tayangan ini. Dalam pertemuan klarifikasi tersebut, pihak 
RCTI menjelaskan:

1. Telah menyampaikan permintaan maaf di stasiun RCTI melalui running text, 
PSA dan Program ” “Silet”” secara langsung.

2. Telah melakukan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang salah ditangkap 
oleh sebagian masyarakat.
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3. Dalam memproduksi program tersebut tidak ada unsur kesengajaan yang 
bertujuan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dalam klarifikasi ini, KPI Pusat mengkorfimasi kepada RCTI tentang hasil analisis 
KPI Pusat, bahwa program ““Silet”” bukan merupakan program jurnalistik. Pihak RCTI 
menjelaskan bahwa program tersebut memang masuk dalam divisi programming bukan 
divisi berita (news). Atas dasar ini, KPI Pusat memutuskan bahwa program ““Silet”” bukan 
merupakan program siaran jurnalistik. Setelah tahap klarifikasi ini, Komisioner KPI Pusat 
mengadakan rapat pemutusan sanksi administratif. Komisioner yang tidak hadir karena 
bertugas diluar kota dan luar negeri memberikan persetujuan atas sanksi administratif 
melalui alat-alat komunikasi. Pengambilan keputusan sanksi administratif program, 
selain berdasarkan aturan normatif yang terdapat dalam P3SPS. yaitu pelanggaran P3 
Pasal 34 serta SPS Pasal 55 dan Pasal 56 huruf d dan e, KPI sebagai wakil kepentingan 
masyarakat akan penyiaran (UU Penyiaran 8 ayat (1), menilai bahwa tayangan program 
tersebut secara sosiologis telah berakibat menimbulkan dampak buruk, kepanikan, 
meresahkan dan menambah penderitaan bagi masyarakat khususnya bagi korban Gunung 
Merapi. Pada pukul 16.30, KPI Pusat sesuai dengan kewenangan KPI yang diatur dalam 
UU Penyiaran menjatuhkan sanksi administratif, sebagaimana surat KPI Pusat No. 669/K/
KPI/11/10 yang berisi:

1. Menjatuhkan sanksi administrasi penghentian sementara program ““Silet”” mulai  
tanggal 9 November 2010 sampai dengan pemberitahuan pencabutan status siaga 
bencana Merapi oleh Pemerintah.

2. Mewajibkan RCTI membuat permintaan maaf secara terbuka kepada publik atas 
informasi yang telah tersiar tanggal 7 November 2010 melalui 1 (satu) surat kabar 
nasional sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) surat kabar lokal sebanyak masing-masing 
2 (dua) kali paling lambat 13 November 2010.

3. Mewajibkan RCTI membuat permintaan maaf selama 7 (tujuh) hari berturut-turut 
sebanyak 3 kali sehari, sehari setelah surat ini diterima pada program berita pagi, siang 
dan petang di RCTI, dengan format permintaan maaf sebagai berikut: “Berdasarkan 
sanksi administratif KPI Pusat, kami meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, 
khususnya masyarakat Jogyakarta atas penayangan Program ““Silet”” tanggal 7 
November 2010 yang telah menimbulkan keresahan dan trauma terhadap korban 
bencana Merapi. Untuk sementara Program ““Silet”” tidak kami tayangkan” .

4. Meminta RCTI untuk tidak membuat program sejenis dengan format yang sama.
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Terhadap alasan jangka waktu penjatuhan sanksi administratif KPI Pusat, sebagaimana 
butir pertama, bahwa sanksi administrasi penghentian sementara berakhir sampai 
dengan pemberitahuan pencabutan status siaga bencana Merapi oleh Pemerintah. Tujuan 
berakhirnya sanksi administratif ditentukan oleh otoritas pemerintah, semata-mata 
karena Komisioner KPI Pusat ingin menggunakan kewenangannya untuk melindungi   
masyarakat korban bencana Merapi terhadap munculnya trauma kembali bagi korban 
dimana kondisi masyarakat dan Gunung Merapi yang belum stabil. KPI dalam hal ini 
mempertimbangkan aspek publik, dimana KPI sebagai wujud peran serta masyarakat 
berfungsi mewadahi aspirasi serta kepentingan masyarakat akan penyiaran. Oleh 
karena itu, KPI Pusat berpendapat bahwa jangka waktu berakhirnya sanksi administratif 
ditentukan oleh pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai otoritas untuk 
menentukan status gunung Merapi, bukan KPI Pusat. Dalam pertemuan ini pihak RCTI 
tidak bersedia menandatangani surat pernyataan untuk melaksanakan keputusan KPI 
Pusat tentang sanksi administratif.

 

9 November 2010

Setelah dijatuhkannya sanksi administratif, KPI Pusat melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan sanksi administratif tersebut di stasiun RCTI. Hasil pemantuan 
ditemukan bahwa putusan butir pertama untuk sementara dilaksanakan dibuktikan bahwa 
Program ““Silet”” tidak tayang pada tanggal tersebut. Putusan butir kedua belum dapat 
ditentukan karena batas waktu belum berakhir. Putusan butir ketiga tidak dilaksanakan 
sama sekali, sedangkan putusan butir 4 untuk sementara dilaksanakan.

10 November 2010

Pada pukul 15.00 WIB, diadakan pertemuan atas permintaan dari pihak RCTI 
ke KPI Pusat. Dalam pertemuan ini, pihak RCTI yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo 
(Direktur RCTI), Arya Mahendra Sinulingga, dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum 
Andy F Simangungsong. Sedangkan Pihak KPI Pusat diwakili oleh Komisioner Dadang 
Rahmat Hidayat,  Nina Mutmainnah, Azimah, Idy Muzayyad, dan Judhariksawan. Pihak RCTI 
menyampaikan hak jawab dan keberatan terhadap surat putusan KPI Pusat  No. 669/K/
KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010. Dalam pertemuan ini, pihak RCTI meminta agar 
KPI Pusat mencabut kembali surat putusan KPI Pusat tersebut. KPI Pusat menyampaikan 
akan menjawab surat keberatan tersebut. Sebelum keluar ruangan, Hary Tanoesoedibjo 
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menyampaikan kepada Ketua KPI Pusat bahwa RCTI akan menayangkan kembali program 
““Silet””.

 

11 November 2010  

Hasil pemantuan KPI Pusat terhadap pelaksanaan sanksi administratif ditemukan 
bahwa putusan butir pertama untuk sementara dilaksanakan dibuktikan bahwa Program 
““Silet”” tidak tayang pada tanggal tersebut. Putusan butir kedua belum dapat ditentukan 
karena batas waktu belum berakhir. Putusan butir ketiga tidak dilaksanakan sama sekali, 
sedangkan putusan butir 4, tidak dilaksanakan karena RCTI mengeluarkan Program Siaran 
Infotainment baru “Intens” yang formatnya menurut KPI Pusat, mirip dengan ““Silet””.

 

13 November 2010

Hasil pemantuan KPI Pusat terhadap pelaksanaan sanksi administratif ditemukan 
bahwa putusan butir pertama untuk sementara dilaksanakan dibuktikan bahwa Program 
““Silet”” tidak tayang pada tanggal tersebut. Putusan butir kedua tidak dilaksanakan sama 
sekali. Putusan butir ketiga tidak dilaksanakan sama sekali, sedangkan putusan butir 4, 
tidak dilaksanakan karena RCTI mengeluarkan Program Siaran Infotaiment baru “Intens” 
yang formatnya mirip dengan ““Silet””.

 

15 November 2010

Pada pukul 11.00 WIB, pihak RCTI menayangkan kembali tayangan ““Silet””, 
sebelum berakhirnya sanksi administratif sebagaimana dalam surat keputusan KPI Pusat. 
Penayangan program ini telah membuktikan bahwa pihak RCTI tidak melaksanakan semua 
putusan sebagaimana surat KPI Pusat  No. 669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010. 
Setelah mengetahui hasil pemantauan bahwa RCTI tidak melaksanakan semua butir 
putusan KPI Pusat, maka pada pukul 15.00 WIB, komisioner mengadakan rapat pleno 
untuk menyikapi pembangkangan stasiun RCTI terhadap putusan KPI Pusat tersebut. 
Rapat pleno KPI Pusat menilai bahwa RCTI tidak beritikad baik melaksanakan sanksi 
administratif, sehingga KPI memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atas 
dugaan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pelanggaran UU Penyiaran Pasal 36 
ayat (5) huruf a., yaitu melarang isi siaran bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/
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atau bohong. Rapat pleno juga memutuskan untuk meningkatkan sanksi administratif 
berupa pembekuan siaran untuk waktu tertentu melalui putusan pengadilan negeri 
Jakarta Pusat. Pada pukul 18.00 WIB, KPI Pusat mengirimkan surat jawaban hak jawab 
dan keberatan, yang berisi menolak semua keberatan dan hak jawab RCTI.

 

16 November 2010

Pada pukul 14.00 WIB, KPI Pusat yang diwakili oleh Komisioner Dadang Rahmat 
Hidayat, Yazirwan Uyun, Iswandi Syahputra, dan   Mochamad Riyanto mendatangi 
Bareskrim Mabes Polri. Dalam pertemuan ini, dibahas dugaan pelanggaran pidana 
penyiaran. Kepolisian meminta agar  KPI Pusat menyiapkan bukti-bukti lengkap terlebih 
dahulu sebelum membuat laporan adanya dugaan pelanggaran pidana program ““Silet”” 
ke kepolisian. Hasil pemantauan KPI Pusat, program ““Silet”” kembali tidak tayang pada 
hari ini, namun program “Intens” kembali muncul.

 

29 November 2010

RCTI mendaftarkan gugatan sengketa tata usaha negara atas surat KPI Pusat  No. 
669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010 tentang sanksi administratif Program 
““Silet”” ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan register perkara 174/G/2010/
PTUN.JKT. 

 

30 November 2010

KPI Pusat melaporkan adanya dugaan tindak pidana penyiaran atas tayangan 
Program ““Silet”” ke Mabes Polri dengan laporan polisi No. LP/820/XI/2010/Bareskrim.

 

23 Maret 2011

PTUN pada tanggal 23 Maret 2011 memutuskan bahwa surat sanksi administratif 
KPI Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010  dibatalkan. Majelis Hakim 
juga memerintakan agar KPI Pusat mencabut surat sanksi adminstratif tersebut. 
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28 Maret

Mabes Polri dengan surat pemberitahuan No. B/53/III/2011/Tipidter tertanggal 
28 Maret 2011 menyatakan bahwa penyidikan Program ““Silet”” telah diberhentikan 
karena bukan merupakan Tindak Pidana dan tidak cukup bukti.

 

19 Mei 2011

KPI Pusat mengajukan memori Banding atas Putusan PTUN Jakarta tersebut 
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dengan register perkara No. 
127/B/2011/PT.TUN.JKT

 

Juli 2011

KPI Pusat mendaftarkan gugatan Pra Peradilan ke PN Jakarta Selatan atas Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Program “Silet” yang dibuat oleh Mabes 
Polri.

 

1 Agustus 2011

PT.TUN menolak memori banding yang diajukan KPI Pusat dan menguatkan 
putusan PTUN Jakarta.

 

13 September 2011

 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan KPI Pusat atas pencabutan 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dibuat oleh Mabes polri dan 
menyatakan bahwa SP3 tersebut sah menurut hukum. 
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26 September 2011

 

KPI Pusat mengajukan memori kasasi atas Putusan PT. TUN Jakarta ke Mahkamah 
Agung yang berisi agar MA membatalkan putusan PT.TUN Jakarta dengan register perkara 
No. 127/B/2011/PT.TUN.JKT

 

November 2011

 

KPI Pusat telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta 
yang isinya agar PT membatalkan putusan PN Jakarta Selatan yang menguatkan SP3 
Mabes Polri atas Program ““Silet””.

 

Kesimpulan:

KPI Pusat sampai akhir bulan Desember 2011 menunggu Putusan Mahkamah 
Agung atas Kasasi Program “Silet” atas sengketa Tata Usaha Negara dan menunggu 
putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta atas sengketa gugatan Pra Peradilan 
SP3 Mabes Polri untuk Program “Silet”. Atas langkah hukum KPI Pusat ini, kasus Program 
““Silet”” secara hukum belum selesai karena belum berkekuatan hukum tetap (kracht van 
gewisde).  
  Pada tanggal 17 Januari 2012, Mahkamah Agung akhinya mengeluarkan Putusan 
No. 398 K/TUN/ 2011 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat melawan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yang berisi mengabulkan permohonan 
kasasi dari Pemohon Kasasi (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat) dan membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 
1 Agustus 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 
174/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 23 Maret 2011.  Dalam putusan tersebut juga menghukum 
Termohon Kasasi (PT. RCTI) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, 
yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000  (lima ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim yang diketuai Hakim Agung Marina Sidabutar, SH., MH dengan 
anggota Hakim Agung H. Yulius, SH., MH dan Hakim Agung Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH., 
MA dalam amar putusan tersebut menyatakan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
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Negara Jakarta) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

•	 Bahwa obyek sengketa telah berakhir, yaitu dengan diterbitkannya Surat KPI 
Pusat tanggal 7 Januari 2011, No. 4/K/KPI/01/11, tentang Berakhirnya Sanksi 
Administratif Pengehentian Sementara Program ““Silet””, sedangkan Pengadilan 
Tata Usaha Negara Jakarta memutus sengketa a quo pada tanggal 13 Maret 2011;

•	 bahwa Judex Facti yang tetap melakukan pengujian keabsahan obyek sengketa 
telah salah dalam penerapan hukum, sebab yang digugat oleh Penggugat 
sebenarnya sudah dipenuhi, dengan keluarnya Surat Tergugat tanggal 7 Januari 
2011 tersebut sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.     

Putusan permohonan kasasi yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung 
di atas membuktikan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat dalam penyelesaian kasus ““Silet”” adalah pilihan yang tepat. Putusan ini 
membuktikan kepada publik bahwa KPI dalam penanganan kasus ““Silet”” telah bertindak 
sesuai dengan kewenangan, fungsi, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam 
UU Penyiaran no 32 tahun 2002 dan P3SPS tahun 2009.

Foto – Foto KPI Pusat Dalam Proses Persidangan Program “ Silet”

Tim Pengacara KPI saat bersidang di PN Jakarta Selatan
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Nina Mutmainnah dan Ezki Suyanto, Komisioner isi siaran KPI Pusat serta Sofyan Pulungan, tim legal KPI 

Pusat,hadir saat persidangan di PN Jakarta Selatan
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HASIL PERSIDANGAN PERKARA PTUN JAKARTA
ANTARA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DENGAN RCTI SEBAGAIMANA 

TERCATAT DALAM PERKARA No. 174/G/2010/PTUN.JKT

Perkenankan Kami DR. EDY LISDIYONO, SH.,MH   dan  PRIO HANDOKO, SH, berdasarkan 
surat kuasa khusus  tertanggal 15 Desember 2010 bertindak untuk dan atas nama  
Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) selaku  TERGUGAT memilih domisili hukum di 
Gedung Sekretariat Negara Lt. 6 Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya hendak  
menyampaikan KESIMPULAN  dalam persidangan  di Pengadilan Tata Usaha Negara.

I. TENTANG FORMAT KTUN YANG MENJADI PERSYARATAN UTAMA ADALAH SECARA 
MATERIIL BUKAN PADA PERSYARATAN FORMILNYA

1. Bahwa tentang obyek sengketa surat No.669/K/KPI/11/10 yang dikeluarkan 
oleh TERGUGAT secara materiilnya telah jelas sedangkan secara administrasi 
bukanlah menjadi ketentuan baku dalam membuat surat keputusan ( beschikking 
) . Sebagaimana  pendapat Jeremy Bentham tentang “ teori perundang-undangan 
pada halaman 364, bahwa di dalam membuat sebuah keputusan bukan terletak dari 
segi formilnya melainkan yang penting adalah “ suatu tujuan “ untuk menerapkan 
peraturan akibat adanya pelanggaran. Dengan demikian secara meteriil Surat 
Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT yang menjadi kewenangannya adalah sah 
menurut hukum ;

2. Bahwa hal juga dikuatkan dengan keterangan ahli dari TERGUGAT Sdr. RIDWAN, 
SH.,MHum yang menyatakan, berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka (3) UU 
PTUN disebutkan bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi 
dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat 
TUN.... Sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan 
merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-
undang ini apabila sudah jelas:

a. Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu (diktum);
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c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Ada contoh tentang hal ini, yakni surat undangan Walikota Jakarta Barat yang 
digugat ke PTUN Jakarta dan papan nama (plank) yang dipasang Kepala Desa 
bertuliskan “tanah sengketa” di atas tanah milik warga digugat ke PTUN Medan. 
Kedua gugatan itu diterima dan dikabulkan sebagian. Surat undangan dan papan 
nama tergolong KTUN menurut UU PTUN. Dengan demikian, surat Ketua KPI No. 
669/K/KPI/ 11/10 tentang Penghentian Sementara Program Siaran Infotaiment 
“Silet” dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

3. Bahwa obyek sengketa surat No.669/K/KPI/11/10 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 
adalah penghentian sementara program “ Silet “ sampai dengan pemberitahuan 
pencabutan status siaga bencana Merapi oleh pemerintah ;

4. Bahwa Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 30 Desember 2010 
mencabut  status siaga bencana merapi ;

5. Bahwa setelah Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 30 
Desember 2010 mencabut  status siaga bencana merapi selanjutnya TERGUGAT 
( KPI ) pada tanggal 7 Januari 2011 telah menerbitkan surat Keputusan No. 1/
SK/KPI/1/2011 tentang “ Penghentian sementara program Silet dinyatakan telah 
berakhir “  sebagaimana bukti ( T – 9 ) berupa  surat No. 4/K/KPI/01/11 tertanggal 
7 Januari 2011 dari KPI kepada Direktur RCTI Sdr. HARY TANOESODIBIO perihal 
berakhirnya sanksi administrative dan bukti ( T- 10 ) Surat Keputusan KPI No. 1/
SK/KPI/I/2011 tentang berakhirnya sanksi administrative Program Silet RCTI. Hal 
ini membuktikan bahwa ada ketentuan waktu tentang pemberian sanksi administratif 
kepada PENGGUGAT karena status Merapi telah diturunkan oleh Pemerintah menjadi 
status siaga maka  sanksi administratif telah berakhir pula ; Dengan demikian obyek 
sengketa surat No.669/K/KPI/11/10 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT  jangka 
waktunya telah berakhir maka Surat Keputusan a quo  “ tidak berlaku lagi “.

6. Bahwa hal ini telah dikuatkan dengan pendapat ahli hukum administrasi Negara 
dari TERGUGAT sdr. Ridwan, SH.,MHum yang menyatakan bahwa apabila obyek 
sengketa  keputusan tata usaha Negara yang dinyatakan dicabut/ telah dinyatakan 
berakhir, maka “ obyek perkara menjadi tidak ada “ berarti perkara tersebut sudah 
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ada lagi ;  

II. BAHWA TERGUGAT DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA SESUAI  DENGAN UU 
NO. 32/ 2002 TENTANG  PENYIARAN DAN  P3SPS  

7. Bahwa TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya adalah sebagaimana 
diatur dalam UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran kemudian dijabarkan dalam 
Pedoman Perilaku Penyiaran ( P3 ) dan Standart Program Siaran ( SPS )  yang 
merupakan ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang “ batasan apa yang 
diperbolehkan dan tidak diperbolehkan “ dalam menyelenggarakan penyiaran.  Hal 
ini sebagaimana bukti ( T- 21 ) bahwa berdasarkan bukti dokumentasi  rapat dengar 
pendapat Komisi I DPR. RI dengan KPI Pusat dan Dewan Pers yang berisikan “ 
kewenangan sanksi administrasi atas pelanggaran P3SPS sebagaimana diatur 
dalam Pasal 67 ayat (2). Dan di dalam kesimpulan Komisi I DPR RI menegaskan 
bahwa KPI mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi 
terhadap “ lembaga Penyiaran yang melanggar UU No. 32 tahun 2002 dan peraturan 
perundang-undangan lainnya serta P3SPS ;

8. Bahwa  TERGUGAT dalam kewenangannya menjatuhkan  sanksi telah dikuatkan 
dengan keterangan ahli PAULUS WIDIANTO ( Mantan Ketua Pansus UU Penyiaran 
) yang menyatakan setiap tayangan tentang penyiaran itu adalah tanggungjawab 
KPI, termasuk infrastruktur dan isinya, serta semua dimensinya, itu menjadi 
kewenangan KPI.

9. Bahwa TERGUGAT mempunyai kewenangan mengawasi sistem penyiaran nasional 
Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Salah satu tugas dan 
kewajiban TERGUGAT sebagaimana diatur  dalam Pasal 8 ayat (2) huruf UU No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa, Dalam menjalankan fungsinya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: 

a.  menetapkan standar program siaran; 

b.  menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; 

c.  mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 
standar program siaran; 

d.  memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku 
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penyiaran serta standar program siaran;  

e.  melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga 
penyiaran, dan masyarakat. 

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e UU No.32/2002., adalah menampung, 
meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat 
terhadap penyelenggara penyiaran.  

Sedangkan TERGUGAT dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada 
PENGGUGAT  sebagaimana surat dari TERGUGAT No. 669/K/KPI/11/10, sangat 
jelas bahwa keputusan sanksi administratif tidak didasarkan pada UU Penyiaran 
Pasal 36 ayat (5) huruf a, hal ini dibuktikan dengan kalimat : KPI Pusat memutuskan 
bahwa tindakan penayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
(P3) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2009 Pasal 34 serta Standar Program 
Penyiaran (SPS). Pasal 55 dan Pasal 56 huruf d dan huruf e. Berikut Pasal-Pasal 
yang dilanggar penggugat dan sanksi hukumnya.  Dengan demikian TERGUGAT 
telah jelas melanggar P3SPS sebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan 
oleh TERGUGAT dan hal ini juga terbukti bahwa PENGGUGAT telah melanggar isi 
ketentuan Pasal 56 huruf (d) dan (e) SPS sebagaimana bukti ( T-3 )  hasil rekaman 
Program Silet tanggal 7  Nopember 2010 dan bukti gambar mayat dan korban 
luka Gunung Merapi ( bukti T – 20 )  

III. TERGUGAT MEMPUNYAI KEWENANGAN MENILAI PERBUATAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 8 AYAT (2) 
HURUF (d) UU NO. 32 TAHUN 2002

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf UU No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran disebutkan bahwa, Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: 

a. amenetapkan standar program siaran; 

b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; 
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c. cmengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 
standar program siaran; 

d. dmemberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku 
penyiaran serta standar program siaran; 

e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga 
penyiaran, dan masyarakat. 

Hal ini dikuatkan oleh keterangan Ahli dari TERGUGAT Sdr. RIDWAN, SH.MHum 
bahwa kewenangan KPI tersebut sifatnya atributif, yakni kewenangan yang 
diperoleh langsung dari UU. Kewenangan KPI untuk menyusun peraturan dan 
menetapkan pedoman perilaku penyiaran, diwujudkan dalam bentuk Peraturan 
KPI No. 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan 
KPI No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Dalam konsep HAN, 
Kewenangan membuat norma, tersirat kewenangan menegakkannya. Penegakan 
hukum dalam konsep HAN itu terdiri atas pengawasan dan penerapan sanksi.
Pengawasan merupakan tindakan preventif agar norma-norma tentang penyiaran 
dipatuhi. Di dalam UU No. 32 Tahun 2002 dan Peraturan KPI terdapat sekian banyak 
norma. Penerapan sanksi merupakan tindakan represif terhadap pelanggaran 
norma-norma tentang penyiaran.

11. Bahwa masih menurut keterangan ahli Sdr. RIDWAN, SH,MHum dengan adanya 
kewenangan itu, maka KTUN yang dikeluarkan KPI itu terkandung asas “het 
vermoeden van rechtmatigheid”, artinya keputusan yang dikeluarkan oleh KPI 
dianggap sah, kecuali dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan. Di samping 
asas keabsahan, juga ada asas contrarius actus, yakni kewenangan dan prosedur 
pencabutan atau perubahan KTUN berlaku sama dengan pembuatannya. Dalam 
hal ini, hanya KPI yang berwenang mencabut atau mengubah KTUN yang 
bersangkutan.

12. Bahwa sanksi yang dapat diterapkan oleh KPI disebutkan dalam Pasal 55 Ayat 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 
33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), 
Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai 
sanksi administratif. Dalam ayat (2) disebutkan sanksi administratif sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a) teguran tertulis; 

b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap  
    tertentu; 

c) pembatasan durasi dan waktu siaran; 

d) denda administratif; 

e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; 

f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; 

g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. 

13. Bahwa selanjutnya menurut keterangan ahli dari TERGUGAT Sdr. RIDWAN, 
SH,MHum  menerangkan  ketentuan sanksi yang disebutkan dalam UU Penyiaran 
dan Peraturan KPI ( TERGUGAT ) No. 03/P/KPI/12/2009 tersebut bersifat alternatif 
dan ada diskresi di dalamnya, artinya KPI ( TERGUGAT )  dapat mempertimbangkan 
dan memilih bentuk sanksi mana yang patut dikenakan kepada pelanggar. 

14. Bahwa hal ini juga dikuatkan keterangan ahli dari TERGUGAT Sdr. PAULUS 
WIDIANTO ( Mantan Ketua Pansus UU Penyiaran ) yang menyatakan karena KPI 
berwenang untuk menilai lembaga penyiaran mulai dari mengawasi isi siaran 
hingga memberi teguran dan sanksi.

IV. TENTANG PROGRAM SILET BUKAN TERMASUK KARYA JURNALISTIK MELAINKAN 
SEBAGAI INFOTAIMENT

15. Bahwa pengertian karya jurnalistik menurut ahli AMIR EFFENDI SIREGAR adalah  
teknik, bagaimana mengolah, menyampaikan, dll.  Jurnalisme adalah ideologi, yang 
bicara untuk kepentingan publik. Jadi, bicara tentang produk jurnalistik adalah 
bicara tentang keseluruhan paket, mulai dari proses mencarinya hingga unsur 
untuk kepentingan publik harus terpenuhi. 
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16. Bahwa pengertian Infotaiment adalah menurut keterangan ahli MULHARNETY 
TIYAS Informasi tentang entertainment atau hiburan, berasal dari Amerika.  Di 
indonesia pengertian infotainment sudah salah dari pengertian awal. Contoh 
salah kaprahnya adalah di Indonesia infotainment lebih kearah yang sensasional ;

17. Bahwa menurut keterangan ahli MULHARNETY TYAS yang telah melakukan 
penelitian di 49 Program Infotaiment selama 13 Bulan di seluruh stasiun televisi 
kemudian penelitiannya sebagai Karya Disertasi untuk meraih gelar Doktor di 
Universitas Indonesia,  kesimpulannya adalah ” bahwa infotainment bukan karya 
jurnalistik.  Karena proses produksinya melanggar Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS, 
misalnya melakukan pemaksaan terhadap narasumber, melanggar privasi, tidak 
berdasarkan fakta lapangan, tidak melakukan klarifikasi, cenderung gosip, dugaan 
dan tidak berimbang. Secara narasi cenderung sensasional, mempertajam konflik 
mempertajam konflik, banyak mengandung opini, dan kadang visualnya tidak 
mendukung topik.

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers (“UU Pers”) bahwa Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, 
alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. 
Dewan Pers juga telah memberikan mengatur aturan teknis tentang kewajiban 
mengumumkan penanggungjawab dalam Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan 
–DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers bahwa Perusahaan pers wajib 
mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media 
yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat 
percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban 
atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. 

Secara informal, TERGUGAT  juga telah berkonsultasi dengan anggota Dewan 
Pers, yang memberikan pendapat pribadinya bahwa Program Silet tidak dapat 
dikategorikan produk jurnalistik.  

Berdasarkan temuan di atas, TERGUGAT  berkesimpulan bahwa program 
SILET tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Karya jurnalistik. Kesimpulan 
TERGUGAT  ini diperkuat oleh jawaban dari wakil PENGGUGAT, Rudy Ramawy 
mewakili PENGUGAT, sewaktu tahap klarifikasi  bertempat di Kantor TERGUGAT, 
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menyatakan bahwa program Silet di RCTI tidak dimasukkan dalam divisi berita 
(news), melainkan berada dalam Divisi Programming. Keterangan wakil penggugat 
ini terdapat dalam notulensi berita acara klarifikasi tertanggal 8 Nopember 2010 
jam 14.35 ( Bukti T -22 ).  Dengan demikian Program Silet BUKAN merupakan 
KARYA JURNALISTIK ;

19. Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan ahli PAULUS WIDIANTO ( Mantan 
ketua Pansus UU Penyiaran ) menyatakan bahwa Di dalam Undang-undang No. 32 
Tahun 2002 mengatur tentang karya jurnalistik karena semua itu apabila karya 
jurnalistik yang masuk dalam lembaga penyiaran tetap menjadi domain KPI.

20. Dengan demikian jelas bahwa menurut Program SILET bukan merupakan Karya 
Jurnalistik, melainkan adalah Infotaiment yang harus tunduk kepada Undang-
undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS ;

V. TERGUGAT DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PENGGUGAT TELAH MEMENUHI 
UNSUR PASAL 71 SPS

21. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 
disebutkan bahwa “KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi 
aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”, dan dalam Pasal 8 
ayat(3) huruf e disebutkan bahwa salah satu kewajiban KPI adalah menampung, 
meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat 
terhadap penyelenggara penyiaran. Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (3) UU 
Penyiaran disebutkan; “KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal 
yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e”. 

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) itu, jelas bahwa KPI memiliki 
kewajiban menindaklanjuti, yang dalam HAN disebut dengan istilah doorzendplicht. 
Jika KPI tidak melaksanakan hal itu, berarti melalaikan salah satu kewajiban. Dengan 
demikian, melaksanakan kewajiban itu tidak dapat dikategorikan melampaui 
wewenang ;
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23. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan sanksi kepada PENGGUGAT telah melalui 
tahapan klarifikasi terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana TERGUGAT  telah 
melakukan tahap klarifikasi pada tanggal 8 November 2010, bukti dari tahap 
klarifikasi adalah Berita Acara Klarifikasi yang telah ditandatangangi sendiri oleh 
wakil penggugat, Rudy Ramawy, Direktur Programming RCTI dan terdapat notulen 
klarifikasi ( Bukti T – 22 ). Dengan demikian berita acara klarifikasi  tersebut 
membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT 
sebagai bagian dari tahapan sebelum TERGUGAT menjatuhkan sanksi administrasi 
kepada PENGGUGAT.  

Bahwa pemberian sanksi kepada PENGGUGAT telah memenuhi unsure-unsur 
tahapan tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2), dalam hal penghentian 
sementara mata cara yang bermasalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut :

a. aTahap pemeriksaan bukti pelanggaran

b. Tahap penelitian dan penilaian pelanggaran 

c. Tahap klarifikasi

d. Tahap pemutusan sanksi adminitratif ;

Dengan demikian tindakan pemberian sanksi dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT 
yang telah memenuhi prosedur pasal tersebut adalah sah menurut hukum ;

VI. TINDAKAN TERGUGAT DALAM PEMBERIAN SANKSI KEPADA PENGGUGAT BUKAN 
MERUPAKAN PELANGGARAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DAN AZAS PROPORSIONALITAS  

24. Bahwa pada dasarnya asas hukum itu tidak tertulis. Dalam UU Penyiaran dan 
Peraturan KPI juga tercantum asas-asas hukum tersebut. Asas-asas dalam UU 
Penyiaran adalah asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, 
keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab, 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Penyiaran. Sementara dalam  Peraturan 
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KPI No. 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, asas-asas yang 
digunakan adalahasas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab, 
asas manfaat, asas adil dan merata, asas keberagaman, asas kemandirian, asas 
kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi. Kedua peraturan ini tidak menjelaskan 
makna atau pengertian dari asas-asas ini. 

Menurut keterangan ahli dari TERGUGAT Sdr. RIDWAN, SH,MHum bahwa 
Keabsahan KTUN itu diukur berdasarkan kaidah atau norma HAN, bukan atas 
dasar asas-asas hukum. Sebagaimana disebutkan di atas, keabsahan KTUN diukur 
dari aspek substansi atau kewenangan dan aspek prosedural. Berkenaan dengan 
alasan menggugat KTUN atas dasar asas-asas hukum, patut diperhatikan Surat 
Edaran Mahkamah Agung No. 52 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa,  “di dalam 
hal hakim mempertimbangkan adanya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
sebagai alasan pembatalan penetapan, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan 
dalam diktum putusannya, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan 
menyebutkan asas mana dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang 
dilanggar dan akhirnya mengacu pada pasal 53 Ayat (2) UU PTUN”. Dengan demikian, 
yang dijadikan kriteria utama untuk menilai validitas atau keabsahan KTUN adalah 
norma-norma hukum, sedangkan asas-asas hukum itu hanya digunakan sebagai 
dasar pertimbangan.

25. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak benar, 
karena surat keputusan pemberian sanksi obyek a quo tentang kepastian hukum 
telah jelas dan syarat-syarat yang dibubuhkan pada suatu keputusan telah dimuat 
dalam isi surat keputusan obyek a quo yaitu sampai dengan pencabutan status 
siaga bencana Merapi oleh pemerintah. 

26. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan No.1/SK/KPI/2011 tentang 
berakhirnya “sanksi Adminitrasi Program SILET “  setelah Pemerintah melalui 
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral pada tanggal 30 Desember 2010 mencabut  status siaga 
bencana merapi.  Dengan demikian obyek sengketa surat No.669/K/KPI/11/10 
yang dikeluarkan oleh TERGUGAT  jangka waktunya telah berakhir maka Surat 
Keputusan a quo  “ tidak berlaku lagi “. 

27. Bahwa dengan demikian obyek sengketa a quo yang telah dicabut oleh TERGUGAT 
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menurut Indroharto dalam bukunya Usaha memahami Undang-undang Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara halaman 245, berarti PENGGUGAT sudah memperoleh 
keputusan yang ia ( PENGGUGAT ) kehendaki yaitu tentang Pembatalan surat 
keputusan obyek aquo ;

VII. PENGGUGAT  DALAM PROGAM SILET TGL 7 NOPEMBER 2010  TELAH  MELANGGAR 
PASAL 55 SPS SEHINGGA TERGUGAT MENGHENTIKAN SEMENTARA 

28. Bahwa perbuatan PENGGUGAT telah terbukti dalam fakta di persidangan baik 
keterangan saksi maupun bukti Sdr.  yang diajukan oleh TERGUGAT.  Hal ini 
berdasarkan keterangan saksi fakta dari TERGUGAT :

Saksi Fakta, Putri Asmarani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Sebelum memberikan keterangan saksi telah diambil sumpahnya

• Melihat tayangan SILET tentang Merapi sendirian di kost, Jogja. Informasinya 
menakutkan, karena itu saya berkirim SMS dengan teman saya tentang ketakutan 
saya ini. Saya SMS-an dengan teman yang di Magelang yang juga lihat tayangan 
SILET, dia menganjurkan agar saya cepat-cepat pulang, meninggalkan Jogja. SMS 
ini sudah saya hapus, karena sudah lama.

• Informasi SILET salah satunya adalah wawancara dengan Pak Permadi tentang 
Ramalan Joyoboy tentang kehancuran Jogjakarta. Sementara kondisi Jogja saat 
itu gelap.

• Setelah itu saya putuskan pulang ke Temanggung selang dua jam pada hari itu 
juga. Sebelumnya saya tidak ada rencana pulang karena pada tanggal 8 (keesokan 
harinya) ada ujian di kampus.

Saksi Fakta, Ivoni alamat Gang Condong Catur No. 120, Kec. Depok Sleman 
Yogyakarta.

Saksi sebelum memberikan keterangannya telah diambil sumpahnya oleh Majelis 
Hakim

39

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



Kronologis Program “Silet” (Versi KPI Pusat) | II

• Lihat tayangan SILET 7 November 2010 di Surabaya bersama 10 orang teman lain. 
Di Surabaya dalam rangka mengungsi pasca letusan Merapi tanggal 4 November 
2010. rencananya pada tanggal 7 November itu kembali ke Jogja. Tapi karena lihat 
SILET, kami semua putuskan untuk tidak kembali dulu ke Jogja, karena takut. 

• Ditengah-tengah tayangan SILET saya mengontak adik saya yang masih berada di 
Jogja untuk segera mengungsi.

• SILET isinya tentang ramalan Joyoboyo bahwa tanggal 8 November akan ada 
gempa yang lebih besar yang membuat Jogja luluh lantak.

• Teman-teman yang mengungsi ke Surabaya, ada yang ketakutan kemudian 
memilih bertahan disana hingga 2 (dua) minggu kemudian.

Disamping keterangan 2 ( dua ) saksi tersebut diatas, juga adanya bukti tertulis dari 
TERGUGAT 

BUKTI    T – 7   :  Bukti Surat No. 126/3790 tertanggal 22 Nopember 2010 
dari Gubernur DI Yogyakarta tentang keberatan terhadap 
program infotaiment silet yang ditayangkan tanggal 7 
Nopember 2010 oleh stasiun RCTI  

Bukti     T – 8  : yaitu Bukti Surat No. 180/4492 tertanggal 22 Nopember 29010 
dari Walikota Yogyakarta yang ditujukan kepada Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia Pusat tentang keberatan infotaiment 
Silet di RCTI pada tanggal 7 Nopember 2010   

Bukti T – 11   : Bukti email dari masyarakat yang ditujukan kepada KPI tentang 
keberatan penayangan Program Silet tentang tayangan 
bencana Gunung Merapi ; 

29. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan surat keputusan obyek 
a quo untuk menghentikan sementara Program Silet adalah sah dan benar menurut 
hukum  ;
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VIII.  PENGGUGAT TELAH JELAS MELANGGAR KETENTUAN PASAL 67 SPS, SEHINGGA 
PATUT PENGGUGAT DIKENAKAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA 

30. Bahwa PENGGUGAT patut dikenakan sanksi penghentian sementara, TERGUGAT 
telah mempunyai pertimbangan dan dasar bukti-bukti yang cukup jelas dan nyata 
sebagaimana hasil “ transkrip “ dan bukti-bukti ( bukti T- 7, T – 8 dan T – 11 ) 
dan  adanya keberatan dari masyarakat berupa SMS dan Email dengan jumlah 
1000 lebih,  sehingga TERGUGAT dengan kewenangannya memberikan sanksi 
administratif kepada PENGGUGAT. Sebagaimana pula himbauan yang telah 
disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanggal 28 Oktober 2010 
dengan nomor surat 684/K/KPI/10/10 ( bukti T – 12 ), ternyata TERGUGAT tidak 
mematuhi himbauan tersebut, dalam azas kepastian hukum telah menjadi dasar 
TERGUGAT untuk menerapkan sanksi tersebut.

Tentang Azas Proporsionalitas

31. Bahwa  TERGUGAT dalam  kewenangannya memberikan sanksi kepada 
PENGGUGAT telah menjadi pertimbangan matang oleh TERGUGAT dan sebelum 
memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, TERGUGAT 
melakukan rapat pleno di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Pertimbangan 
pemberian sanksi kepada PENGGUGAT adalah adanya “ Tayangan program SILET 
pada tanggal 7 Nopember 2010 telah menimbulkan dampak yang meresahkan 
dan menambah penderitaan masyarakat khususnya korban bencana Merapi.  Hal 
ini pula sebagaimana bukti T – 14 yaitu   Surat No. 275/CORSEC/XI/2010 tanggal 
8 November 2010 dari RCTI kepada KPI Pusat tentang permintaan maaf atas 
kesalahan redaksional silet, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Tentang Azas on Diskrimantif 

32. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pemantauan terhadap semua lembaga 
Penyiaran, sehingga apabila ada lembaga penyiaran yang melakukan terhadap 
isi siaran, maka akan dikenakan sanksi berupa himbauan, teguran, klarifikasi, 
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pembatasan durasi dan waktu siaran. Dengan demikian sanksi itu tergantung 
tingkat kesalahan dari Lembaga Penyiaran. Hal ini dibuktikan hasil rekap pantauan 
dari TERGUGAT pada Tahun 2010, ada pelanggaran ( Metro TV berupa Headline 
News ) – Program SILET ( RCTI ), sedangkan beberapa lembaga penyiaran lain juga 
dilakukan TEGURAN dan IMBAUAN.  Untuk tingkat pelanggaran dari PENGGUGAT 
adalah telah memenuhi unsur termasuk pelanggaran berat, maka TERGUGAT 
berdasarkan berita acara pemutusan sanksi, memberikan sanksi administrasi 
berupa pemberhentian sementara Program “ SILET “ mulai tanggal 9 November 
2010 sampai dengan pemberitaan pencabutan status siaga merapi oleh Pemerintah.  

33. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan  surat Keputusan No.1/SK/KPI/2011 tentang 
berakhirnya “sanksi Adminitrasi Program SILET “  setelah Pemerintah melalui Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral pada tanggal 30 Desember 2010 mencabut  status siaga bencana 
merapi ( bukti T – 9 dan T – 10 ).  Dengan demikian obyek sengketa surat No.669/K/
KPI/11/10 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT  jangka waktunya telah berakhir maka 
Surat Keputusan a quo  “ tidak berlaku lagi “. 

IX. PERMINTAAN MAAF ADALAH HAL YANG WAJAR YANG HARUS DILAKUKAN OLEH 
PENGGUGAT KEPADA MASYARAKAT AKIBAT PERBUATANNYA  SEHINGGA TINDAKAN 
TERGUGAT ( KPI ) TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN MELAMPUI KEWENANGANNYA

34. Bahwa dasar tindakan KPI adalah Pasal 51 ayat (1) UU Penyiaran, yaitu: KPI  
dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan 
pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50 ayat (2) apabila terbukti benar. Dalam ayat (2) disebutkan; Semua Lembaga 
Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan 
pedoman perilaku penyiaran. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (3) 
UU Penyiaran di atas; “KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal 
yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e”. 
Masyarakat Yogyakarta telah dibuat resah dan panik dengan tayangan Silet, lalu 
mengajukan aduan, sanggahan, dan kritik kepada RCTI melalui KPI. Dalam hal ini, 
KPI melaksanakan doorzendplicht atau kewajiban meneruskan aduan, sanggahan, 
dan kritik. Karena tindakan KPI itu ada dasar kewenangannya, maka tindakannya 
tidak dapat dikategorikan melampaui wewenang.
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Bahwa berdasarkan uraian KESIMPULAN  dari TERGUGAT diatas, maka TERGUGAT 
mohon dengan hormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus 
perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Keputusan Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal 
penghentian sementara ;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya secara keseluruhan.

Jakarta, 9 Maret  2011
Hormat Kami 

Kuasa Hukum TERGUGAT
Komisi Penyiaran Indonesia

PRIO  HANDOKO, SH.  DR. EDY LISDIYONO, SH.,MH

Catatan :  putusan Pengadilan TUN Jakarta

•	 Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Maret 2011 
dari hasil persidangan di PTUN Jakarta ( pada tingkat pertama )  KPI Dikalahkan ;

Adapun bunyi amar putusan adalah sebagai berikut : 

I. Dalam Penangguhan :

•	 Mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan momor 
174/G/2010/PTUN-Jkt tertanggal 10 Desember 2010 tentang penundaan 
Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 669/
KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara ; 
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II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/
KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara yang 
diterbitkan Tergugat 

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal 
Penghentian Sementara ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 168.000,- ( 
seratus enam puluh delapan ribu rupiah ).

KPI  MENGAJUKAN BANDING

•	 Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus   tertanggal 5 Mei 2011, KPI selaku 
TERGUGAT  mengajukan banding

•	 Dari hasil persidangan pada tingkat banding putusanya : KPI tetap dikalahkan  
 Amar Putusan Pada Tingkat Banding sbb :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

1. Menerima permohonan banding TERGUGAT/ PEMBANDING ; 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2010/
PTUN- JKT tanggal 23 Maret 2011 yang dimohon banding ;

3. Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua 
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- 
( dua ratus lima puluh ribu rupah ) 

Dari hasil putusan  banding  tersebut  Selanjutnya  KPI selaku PEMBANDING /TERGUGAT 
mengajukan kasasi. Berdasarkan surat kuasa khusus  tertanggal 14 September 2011 Saya 
selaku kuasa Hukum dari KPI, bertindak untuk dan atas nama  Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat selaku PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT pada tanggal 26 
September 2012 mengajukan memori kasasi :

Selanjutnya PEMOHON KASASI menyampaikan   Memori Kasasi   terhadap putusan    
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 Agustus  2011 

Dari hasil putusan Tingkat Kasasi KPI “ DIMENANGKAN 

Adapun bunyi amar putusan adalah sebagai berikut : 

44

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



II | Kronologis Program “Silet” (Versi KPI Pusat)

M E N G A D I L I 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ; 

2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Keputusan Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal 
penghentian sementara ;

45

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



Kronologis Program “Silet” (Versi KPI Pusat) | II
46

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK





TRANSKRIP TAYANGAN 
“SILET”,7 NOVEMBER 2010 III



III | Transkrip Tayangan “Silet”,7 November 2010

Bab 3

Transkrip tayangan “Silet”,7 November 2010

Fenny Rose:

Sepanjang pekan ini, Merapi masih menjadi hantu yang terus menyembur segala yang 
dijumpai dengan debu yang menderu, panas sekaligus mematikan.  Hingga kemarin jiwa 
yang dimangsa sudah mencapai ratusan nyawa sedang sisanya tunggang langgang turun 
gunung dikejar bala seribu wedus gembel yang menebar rasa takut. Sejak mengantarkan 
kepulangan sang juru kunci menghadap Tuhan, Merapi seolah semakin ganas dengan 
melemparkan seluruh kekuatan vulkaniknya hingga mencapai radius puluhan kilometer. 
Lantas benarkah Merapi masih belum akan berhenti mengumbar kemurkaan. Benarkah ini 
ada kaitannya dengan sosok Mbah Petruk yang murka seperti yang diyakini masyarakat 
lokal. Apa sesungguhnya yang harus dilakukan agar Merapi berhenti melenggamkan 
tembang kematian. Tapi memang sebagai gunung yang memiliki aura keramat amat 
lekat, memahami merapi tidak bisa dengan cara biasa. Segala mara bahaya yang kini 
terjadi konon sudah ditulis oleh tinta sakti Sri Aji Jayabaya, Raja dari kesilaman yang 
dikenal sebagai nujum peramal dengan tingkat akurasi nyaris 100 persen. Lalu seperti apa 
ramalan yang memiriskan itu. Benarkah Jongko Joyoboyo juga meramalkan malapetaka 
ikut mengancam Keraton Yogya sebagai pusat kekuatan batin yang bertali garis imajiner 
dengan Merapi dan Pantai Selatan. Prediksi klasik Joyoboyo yang bahkan sudah muncul 
sejak berabad silam itu semakin terasa nyata karena muncul kabar menurut penelitian ahli 
vulkanologi dunia akan ada letusan yang lebih besar antara hari ini hingga 8 November 
nanti. Dan hasil penelitian itu kini mengalir sebagai pesan berantai di berbagai ponsel. 
Tapi benarkah letusan merapi akan mencapai klimaksnya antara hari ini hingga tanggal 
8 November. Apa yang akan terjadi jika benar merapi akan mencapai puncak letusannya. 
Benarkah kehancuran yang menjadi akibat letusan itu akan dirasakan hingga jarak 60 km 
sementara itu data yang terasa yang lebih sahih diungkap oleh para peneliti data lembaga 
penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN yang mencatat bahwa hampir semua 
gempa dan letusan gunung terjadi pada bulan baru atau bulan purnama. Lalu apa yang 
membuat semua gempa dan gunung meletus terjadi di bukan baru dan bulan purnama. 
Benarkah bulan baru pada bulan ini bertepatan dengan tanggal 8 November. Jika benar 
begitu mungkinkah kabar penelitian ahli vulkanologi dunia yang beredar sebagai pesan 
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berantai akan mejadi kenyataan. Akankah puncak letusan merapi mengubah wajah indah 
kota Yogjakarta yang banyak didendangkan sebagai kota yang permai. Bagaimana para 
selebriti menyikapi prediksi memiriskan ini? Masih dalam selimut duka yang mendalam 
inilah kengerian Merapi yang tak bertepi. Hanya dalam “Silet” hingga 1 jam ke depan, 
jangan kemana-mana.

 

Selamat siang pemirsa saya Feni Rose akan hadir ke hadapan anda selama 1 jam ke 
depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat  hal-hal yang 
dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas 
secara tajam setajam “Silet”.

 

Iklan...

 

Fenny Rose:

Hingga pekan ini maha prahara merapi masih membuat hati dicekam rasa miris setelah 
meminta tumbal sang juru kunci merapipun semakin ganas dan menyeret ratusan nyawa, 
sementara lainnya yang berhasil lolos dari lilitan debu panas melarikan diri dikejar wedus 
gembel. Gelombang pengungsi pun seolah mengepung kota Yogjakarta yang juga dicekam 
rasa takut bahwa bencana akan semakin meluas. Lalu benarkah segala yang menguras air 
mata ini masih belum rujung lalu apa yang harus dilakukan agar spirit merapi tidak lagi 
menebar maut, benarkah ini ada kaitannya dengan Mbah Petruk yang murka seperti yang 
diyakini oleh masyarakat local.

 

Narasi:

Hingga akhir pekan ini, lahar Merapi adalah kisah tragis yang seperti memeras air mata 
sebagai sebuah duka paling merana datang dari kota Yogjakarta. Sejak wedus gembel 
merenggut nyawa Mbah Maridjan dan sejumlah korban lainnya 26 Oktober silam, Merapi 
tiada henti bereaksi membuat kocar kacir warga di punggung gunung, pinggir bahkan 
mereka yang di kaki merapi. Beratus ribu orang harus mengungsi dikejar debu panas 
yang mematikan, sementara itu Yogjakarta dan kota di sekitarnya berselimut debu warna 
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abu-abu membuat Yogjakarta yang dulu indah dan tentram menjadi kota kini terasa 
mencekam dan begitu memprihatinkan. Ribuan korban luka bakar dan puluhan nyawa 
menjadi korban letusan gunung merapi merenggut rasa iba siapa saja.  Dan hanya dalam 
1 pekan saja merapi telah memamerkan keganasannya kepada masyarakat yang selama 
ini sangat mencintai gunung keramat itu. Maka berikut ini simak haru biru serta suasana 
mencekam yang terus mengalir dari bumi Merapi.

Gambar saat narasi dibacakan di Program ““Silet””

Narasi:

Kengerian yang dipamerkan Gunung Merapi adalah bagian dari sabda alam. Menurut 
budayawan Sudjiwo Tedjo semua itu bukan salah merapi tetapi salah manusia dalam 
memperlakukan merapi. Bagi masyarakat tradisional, alam dihormati tak ubahnya 
menghormati para leluhur. Ada sopan santun yang sangat agung dalam memperlakukan 
alam, maka Sudjiwo Tedjo tak ingin menyebut letusan gunung Merapi bukan 
sebagai  bencana alam melainkan sebagai sebuah teguran alam.
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Gambar saat narasi dibacakan di Program ““Silet””

Sudjiwo Tedjo:

Mereka gak nyebut ini bencana alam. Saya berharap ee.. hati-hati pers, TV, media cetak, 
saya menyebut ini.. ya ini mungkin teguran alam atau mungkin peristiwa alam, ada di 
twitter saya ee..teman-teman mengatakan sebaiknya sabda alam saja gitu lho.. Toh 
ini bukan salah merapi, memang dari dulu seperti itu dia gitu..tetapi kenapa kita gak 
tanggap, kenapa Pemda setempat gak tanggap, terutama Sumatera Barat, gitu lho Ini kan 
ibarat orang tua lagi mau batuk, kita jauh sebentar gitu lho..gak usah dikutuk, nanti habis 
ini juga sehat ya sehat lagi, gak usah menguak wah merapi batuk batuk lagi, jangan dong. 
Wong selama gak batuk, dia kasih kita banyak hal kok, tanam-tanaman, pasir, material lite. 
Itu gak dihitung juga, Begitu bencana dikit, geger semua. Saya kira gitu.
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Sudjiwo Tedjo dalam tayangan ““Silet””

Narasi:

Dan hingga kini Merapi memang belum menunjukkan akan berhenti mengeluarkan awan 
panasnya sebab ini bukan semata-mata peristiwa alam yang biasa dan bisa diraba dengan 
ilmu pengetahuan. Memahami Merapi tidak mungkin hanya dengan cara yang lumrah, 
misalnya saja dari sisi ilmu kegunung apian, merapi gunung teraktif di dunia ini adalah 
pusat kebatinan bagi sebagian orang Jawa sehingga perlu mendapatkan perlakuan khusus. 
Ahli vulkanologi sendiri belum bisa memastikan kapan sebenarnya Merapi akan tenang 
dengan menunjukkan pemandangan yang indah. Lebih lanjut, ahli vulkanologi menilai 
apa yang terjadi dengan merapi sekarang adalah sebuah pendahuluan dimungkinkan 
akan adanya ledakan dahsyat bisa saja terjadi, lalu mungkinkah sosok dari Mbah Petruk 
yang diyakini sebagian masyarakat lokal adalah penunggu puncak gunung merapi tengah 
murka, entahlah..

 

53

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



Transkrip Tayangan “Silet”,7 November 2010 | III

Sudjiwo Tedjo:

Jadi ya silahkan mau dibilang klenik mau dibilang sirik tapi saya kira masyarakat eee 
sekitar gunung itu tidak akan menganggap bahwa ini Tuhan itu, ini kan juga wayang, 
Cuma ini sekedar simbol, ini ada apa, kok Petruk keluar, kebetulan habis itu trus ada 
ledakan, satu hal yang menurut para ahli gunung kan gak pernah dilakukakan, gak pernah, 
hampir gak pernah terjadi merapi, erupsi itu selalu keluarnya material dari dalam itu itu 
eee ada di tandon sekawa, trus nanti dikubur satu-satu gitu, tidak ada letupan, Ini kemarin 
kan terjadi letupan juga. Banyak orang trus me.. meramalkan o itu seperti daunnya sabdo 
wano noyo gendong, sabdo wano noyo gendong itu 2 mahluk spiritualah yang dijadikan 
ramalan waktu ramalan Joyoboyo.

 

Dr. Syamsul Rosid (Ahli Vulkanologi):

Ini masih pendahuluanlah, kalau dalam bahasa ini. Dan ledakan dahsyat masih, potensi 
ledakan dahsyat itu akan masih mungkin terjadi. Terus terang kalau ditanya kapannya, 
sampai sekarang sesungguhnya para ahli vulkanoligi duniapun, sesungguhnya gak ada 
yang bisa memastikan kapan itu akan terjadi. Tetapi potensi ledakan besar masih akan 
dimiliki oleh merapi semua sepakat iya.

Gambar gunung Merapi di tayangan ““Silet””
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Virgin (Artis):

Walauhalam aja ya maksudnya bencana segala macam adanya dari Allah, mungkin 
kembali lagi ke manusianya mungkin kitanya kurang bersyukur atau kebanyakan kita 
mungkin kita banyak merusak alam, mungkin mereka sekarang lagi panas atau lagi marah 
sama kita. Ya lebih banyak kita berdoa aja sama Allah mudah-mudahan setelah bencana 
ini ada hikmahnya buat Indonesia.

 

Donna Agnesia (Artis):

Mitos Aku ngikutin juga sih beritanya tentang Kyai Petruk, Mbah Petruk, trus  ya kita 
tau memang apa ya budaya Jawa itu kan terkenal dengan dengan ada kejawennya, ada 
kepercayaan di sana juga ya memang orang menilainya mistis atau apa. Cuma ya... kalau 
para petuah para leluhur itu kan mungkin memang orang orang yang diberikan apa ya gift 
gitu ya apa istilahnya punya six sense atau punya punya atau mempelajari untuk masalah 
kejawen atau adat istiadat jawa atau kebudayaan jawa, pasti mereka punya punya punya 
pendapat sendiri gitu ya.

 

Narasi:

Rakyat merapi kini seperti terusir dari dunia yang selama ini menjadi tempat berpijak. Di 
kota Yogya mereka memenuhi tidak hanya barak pengungian tetapi juga  berbagai fasilitas 
umum dan kampus. Wajah wajah duka bercampur putus asa membayang pada lebih dari 
100 ribu jiwa yang tersisa dari gerusan kemelut abu merapi. Tapi benarkah Keraton Yogya 
sendiri terancam amarah merapi seperti yang pernah diramalkan oleh jaya baya lantas 
seperti apa sebenarnya ramalan Jongko Joyoboyo yang mengiriskan itu

 

Fenny Rose:

Nyaris tak ada jedah merapi terussss menggerus bumi hingga hangus mulai dari punggung, 
lereng, hingga kaki gunung keramat itu. Tak ubahnya raksasa yang memuntahkan prahara, 
pasukan debu panas terus membakar apa saja yang dilalui. Ratusan nyawa melayang 
dan ratusan ribu lainnya terpaksa terusir dari bumi merapi berlari dikejar wedus gembel. 
Tapi benarkah malapetaka ini sesungguhnya sudah pernah diprediksi oleh joyoboyo. Lalu 
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apa bunyi prediksi itu. Mungkinkah malapetaka ini bisa mengancam keraton yogjakarta 
sebagai pusat kebatinan yang memiliki garis imajner dengan merapi dan laut Kidul.

 

Iklan...

 

Narasi:

Maha bencana yang menggerus utara Yogjakarta memang seperti menguras air mata, 
bukan hanya karena menelan korban jiwa dan membuat semua orang dibuat kocar 
kacir dan mengungsi. Tetapi juga oleh sebab dipahami sebagian orang sebagai gunung 
keramat yang tidak bisa hanya dipahami sebagai gunung semata. Para pelihat kebatinan 
atau spiritual mengatakan Merapi adalah kerajaan mahluk gaib yang konon ditunggui 
oleh banyak mahluk  gaib seperti Kyai Petruk. Bahkan dalam Jongko Jayabaya kehidupan 
gunung merapi yang kini meranggas sudah pernah ditulis dalam banyak perlambang. 
Menurut ramalan Joyoboyo 500 tahun lalu yang dituturkan Permadi, konon tertulis pada 
500 tahun ke depan akan dilalui banyak bencana.

Permadi:

500 tahun yang lalu tentang jatuhnya Majapahit. Waktu Mojopait jatuh, Prabu Brawijaya 
semongso, meninggalkan keraton. Kuno kawannya penasehat spiritualnya yang bernama 
Sapto Palo Noyo Gengong, itu mengutuk Raden Fatah, Putra Brawijaya yang merebut 
Mojopahit, Raja Demak yang merebut Mojopahit. Bersama Prabu Brawijaya dikutuklah 
Raden Fatah, Raden Fatah mempunya 3 dosa besar, dosa terhadap orang Tua. Prabu 
Brawijaya ini adalah orang tua Raden Fatah. Tetapi Raden Fatah sekarang menyerbu, 
menaklukkan, memaksa orang tuanya pindah, sangat menyakitkan. Kedua dosa 
terhadap negara. Demak adalah bagian Mojopahit. Raden Fatah dijadikan Raja di Demak 
oleh bapaknya. Tetapi kemudian menyerang Mojopahit, menghancurkan Mojopahit, 
menjatuhkan bapaknya. Dosanya besar sekali. Ketiga, Dosa terhadap agama. Rakyat 
Mojopahit itu sudah mempunyai agama Budi Jawi, sudah punya agama sendiri. Tetapi 
dipaksa oleh Raden Fatah yang dibantu kelompok Cina dan kelompok wali-wali untuk 
dipaksa masuk yang disebut agama rasul. Nah ini lalu dikutuk, ok, Mojopahit memang 
harus jatuh tapi 500 tahun yang akan datang, akan saya bangkit kembali terutama sabdo 
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palo noyo genggong menagih janji hantagian saya akan diikuti oleh bencana-bencana 
alam yang sangat luar biasa besarnya. Sabdo parlo itu tercantum dalam ramalan Joyoboyo 
bab tagihan 500 tahun yang akan datang itu akan didahului oleh bencana 4 unsur alam 
yaitu air, api, angin, tanah itu mengganas. Nah sekarang inilah terlihat..

Shinta dan Jojo (artis): pernah denger ramalan Joyoboyo yang apa sih kuno, jawa kuno ya? 
Jawa kuno gitu, ramalan-ramalannya juga cukup banyak dan ada beberapa yang sudah 
terjadi.

Permadi dalam tayangan ““Silet””

Narasi:

Letusan gunung merapi yang seolah tiada henti mengeluarkan awan panas nyatanya 
menimbulkan kemirisan, begitu Ramalan Joyoboyo  konon Merapi belum akan berhenti 
bergeliat, kabarnya  keraton Yogjakarta sendiri terancam lahar Merapi. Meski dipahami 
sebagai pusat kekuatan batin manusia Jawa yang bertali garis imajiner dengan Merapi 
dan Laut Selatan, Keraton akan tetap terancam. Menurut Permadi semua itu adalah buah 
dari dilanggarnya norma-norma lama Keraton. Kini dalam kaca mata Permadi ada yang 
berubah pada Keraton, sehingga hilang norma kejawaannya.
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Permadi: 

Merapi belum akan berhenti. Memang ada mitos bahwa lahar merapi ini juga akan sampai 
ke Keraton Yogjakarta karena Keraton Yogjakarta oleh para leluhur sudah dianggap kurang 
bersih dan kurang mencerminkan norma-norma kejawaan lagi. Oleh karena itulah kalau 
bulan Syuro, Sri Sultan Hamengku Buwono IX selalu melaruk

Narasi:

Duka Lara yang ditinggalkan oleh mengamuknya Merapi memang seperti memeras air 
mata tanpa harus membayangkan mudah ditebak apa yang akan terjadi seandainya benar 
lahar Merapi ikut mengancam Keraton Yogja yang menjadi simpul utama garis kebatinan 
Merapi dengan Laut Selatan. Tetapi yang jelas bencana alam yang banyak banyak memakan 
korban meninggal dan korban luka bakar ini, telah mengalirkan duka yang mendalam 
bagi negeri ini. Citra dan Gilang, 2 jebolan Indonesian idol yang memang berasal dari 
Yogjakarta disambut kecemasan mengingat keluarga mereka berada di Kota Yogya yang 
masih dalam kondisi tidak menentu. Citra dan Gilang berharap musibah bencana merapi 
agar dapat sesegera mungkin ditangani pihak Pemerintah.

Gambar korban dalam tayangan ““Silet””
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Citra (artis):

Dan Itu bikin kita panik dan  kita satu keluarga pun kita gak bisa tidur tadi malam karena 
kita gimana caranya agar kita jangan sampai loss contact. Kita cuma panik aja, kita takut 
terjadi apa apa, kita ngeliat yang ada di Magelang, udah ada banyak yang meninggal, 
korban udah banyak yang tewas, musibah ttg gunung merapi itu aku harap sesegera 
mungkin eee lebih lebih diamankan dari pihak Pemerintah.

 

Narasi:

Sri Aji Jayabaya ahli ramal klasik dari masa silam memang sudah memprediksi  segala 
kehancuran akibat seribu bencana yang kini terjadi. Dan dari ufuk masa lalu itu, ramalan 
Joyoboyo diterjemahkan secara nyata oleh ilmu pengetahuan di era mutakhir bahkan kini 
tersiar prediksi ahli vulkanologi dunia tentang bahaya Merapi mengalir luas lewat pesan 
berantai dari sebuah pesan singkat. Lantas benarkah seperti yang beredar melalui pesan 
berantai itu, puncak letusan gunung Merapi akan terjadi mulai malam ini hingga tanggal 
8. Benarkah ahli vulkanologi juga membaca akan ada  potensi letusan merapi yang lebih 
besar hingga mencapai radius 60 km.

 

Fenny Rose:

Merapi yang tiada henti menebar kengerian itu kabarnya pernah muncul dalam prediksi 
klasik Joyoboyo yang bahkan berusia lebih dari 5 abad. Sebagai Orang Jawa atau mereka 
yang pernah membaca sejarah Jawa tau betul bahwa Jongko Joyoboyo adalah ramalan 
mistik yang memiliki nilai akurasi hingga 100 persen. Dan mungkinkah ramalan itu akan 
terjadi pada tanggal 8 November seperti yang beredar di ponsel sebagai pesan pendek 
yang kabarnya merupakan hasil penelitian ahli vulkanologi dunia. Mungkinkah letusan 
puncak akan membuat malapetaka merapi menyebar hingga radius 60 km.  

 

Iklan....
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Narasi:

Terlepas benar atau tidaknya dari ramalan klasik Jongko Joyoboyo, fakta Merapi yang 
sedang menunjukkan keganasannya semakin terasa nyata dan telah menelan banyak 
korban meninggal dan korban luka bakar sementara ribuan jiwa menyelamatkan diri dan 
tinggal di barak barak pengungsian, sementara merapi masih belum juga menunjukkan 
tanda tanda ia akan tenang dan kembali normal, mendadak muncul pesan singkat  tentang 
kabar  penelitian ahli vulkanologi dunia yang menyebutkan akan ada letusan yang lebih 
besar antara hari ini hingga tanggal 8 November nanti. Kabar mengejutkan itu beredar 
sebagai pesan berantai melalui ponsel. Letusan dahsyat yang disebutkan terjadi tanggal 
8 kabarnya mampu meratakan Yogyakarta dan Jawa tengah, paling tidak jika saat ini 
saja, belum mencapai puncak letusan saja, abu vulkaniknya terbang jauh hingga Bogor. 
Bagaimana jadinya Yogyakarta pada klimaks letusan Merapi. Mungkinkah akan ada 
letusan Merapi yang lebih besar lagi. Entahlah, Tetapi Syamsul Rosyid ahli vulkanologi 
sendiri memang membaca bahwa potensi letusan Merapi memang ada, kapan waktunya 
itu akan terjadi, Syamsul Rosyid sendiri tidak bisa memastikan, ahli vulkanologi sendiri 
tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika benar satu pinggang Merapi akan 
terlempar ke udara.

 

Syamsul Rosid (ahli vulkanologi):

Ya ya kalau potensi saya sepakat, masih, masih ada, Cuma kalau waktu, saya gak berani 
mengatakan malam ini atau besok. 1 pinggang ini semua akan dilempar ke udara karena 
kalau ini sampai kejadian dilempar semua ke udara maka saya gak kebayang daerah radius 
berapa ratus kilo dari Merapi bisa jadi akan terkubur oleh letusan muntahan vulkanik ini

 

Narasi:

Jika memang akan terjadi letusan besar yang begitu dahsyat dari merapi dengan radius 
yang begitu jauh bukan tidak mungkin banyak daerah yang akan terkubur oleh muntahan 
vulkanik. Menanggapi pesan berantai penelitian ahli vulkanologi dunia, Syamsul Rosyid 
yang juga ahli vulkanologi hanya bisa menjelaskan dari sisi ilmu pengetahuan dari 
ledakan gunung yang pernah terjadi. Berangkat dari gunung Krakatau yang melemparkan 
batuan mencapai ketinggian 80 km, Syamsul Rosyid menilai kemungkinan merapi akan 
melemparkan batuan puluhan kilometer bisa saja terjadi.

60

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



III | Transkrip Tayangan “Silet”,7 November 2010

 

Syamsul Rosid (ahli vulkanologi):

Kalau melihat pengalaman Krakatau, Krakatau meletus sampai melemparkan batuan 
vulkaniknya sampai 80 kilo itu kemungkinan mereapi juga kan melemparkan batuan 
sampai puluhan kilometer ke atas udara. Itu satu hal yang tidak menutup kemungkinan.

 

Narasi:

Kabar mengejutkan dari pesan singkat yang beredar melalui ponsel yang beredar secara 
berantai membawa ahli vulkanologi memberi penjelasan secara ilmiah dan pengalaman 
letusan gunung yang pernah terjadi seperti Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. 
Bagaimana reaksi selebritas dalam menanggapi pesan singkat tentang analisa ledakan 
radius Gunung Merapi mencapai puluhan kilometer yang terjadi pada tanggal 8

 

Sinta dan Jojo (Artis)

Kalau sama ramalan ramalan sih kurang percaya ya, he eh.. Jadi yang paling iseng iseng 
aja ya, biasa asik asikan, pengen tau apa sih ramalannya tapi kayak percaya banget sih 
nggk nggk. Kayak misalnya radius 60 km mungkin lebih banyak lagi korban mungkin 
ya. Kalau gak ada persiapan gitu. Iya, kita harus kalo.. lebih... Pemerintah gitu lebih apa 
namanya mempersiapkan supaya gak banyak berjatuhan korban lagi. Terus masyarakat 
juga kalau udah dikasih tau e apa... menjauh gitu.. e jangan diem aja, ngeyel kalau orang 
jawa, itu kan juga buat kebaikan mereka. Jadi lebih ke kesadaran diri, lebih apa namanya 
pencegahan.

 

Ari Lasso (artis):

 Kalau kita bicara alam, bicara sistem Tuhan ya memang tidak terjangkau oleh pikiran kita.
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Narasi:

Bersama prahara Merapi yang kian mengganas mendadak beredar pesan berantai 
yang berisi ahli vulkanologi dunia tentang kondisi Merapi yang dinilai berpotensi akan 
menghasilkan letusan dengan radius yang jauh pada tanggal 8 November ini dan di tengah 
kabar yang mengejutkan itu, dari peelitian LAPAN juga mengurai bahwa hampir semua 
letusan gunung dan gempa bumi terjadi pada bulan baru atau bulan-bulan purnama. Lalu 
apa yang membuat hampir semua letusan gunung dan bencana terjadi pada bulan baru 
atau bulan purnama. Tapi benarkah tanggal 8 nanti juga bertepatan dengan bulan baru, 
jika begitu mungkinkah analisa ahli vulkanologi dunia bakal menjadi kenyataan.

 

Fenny Rose:

Bersamaan letupan merapi sebagai warga diguncang oleh informasi yang menggiriskan 
bahwa antara hari ini dan tanggal 8 November akan terjadi puncak letusan merapi. 
Lakasana berlaksa laksa pesan beranting, informasi ini pun mendera di sebagian kalangan 
melalui ponsel. Sementara itu data yang lebih rinci diungkap oleh peneliti di LAPAN yang 
menyebutkan bahwa gempa dan letusan gunung berapi terjadi pada bulan baru dan 
bulan purnama. Lantas mungkinkan tanggal 8 November merupakan bulan baru, apa yang 
membuat fakta ini begitu nyata. Jika demikian maka mungkinkah kabar mencekam yang 
beredar melalui ponsel berupa pesan  pendek  itu akan menjadi kenyataan.

 

Iklan...

 

Narasi:

Menurut hasil penelitian tim ahli luar negeri yang beredar lewat pesan singkat menyebut 
akan terjadi puncak ledakan yang besar pada tanggal 8 November. Benarkah demikian, 
entahlah.. Namun selain kabar mengejutkan dari pesan berantai tentang prediksi puncak 
letusan gunung merapi yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 8 November, tersiar kabar 
juga di sebuah situs internet bahwa  setiap gempa dan letusan gunung merapi selalu 
terjadi pada hampir setiap bulan purnama atau bulan baru. Dan jika menengok tanggal 8 
november nanti pada tanggal itu adalah bulan baru. Mengapa ada kesamaan prediksi ahli 
vulkanologi dunia yang beredar melalui pesan singkat dengan kabar gempa dan gunung 
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meletus terjadi setiap bulan baru atau purnama. Tapi inilah kabar yang menyebut gempa 
dan gunung meletus terjadi setiap bulan baru atau bulan purnama.

Narasi:

Kabar yang menyebut setiap gempa dan gunung meletus terjadi pada bulan baru atau 
bulan purnama yang mana pada tanggal 8 November nanti adalah bulan baru membawa 
peneliti LAPAN angkat suara. Menurut Prof Thomas Jamaluddin mengurai data data yang 
mengejutkan bahwa hampir semua gempa yang akhir-akhir ini terjadi Tsunami Aceh, 
Gempa Mentawai, Gempa Kemelut dan Gempa Yogya memang terkait dengan bulan 
baru. Sementara dari letusan gunung, Prof Thomas Djamaluddin mencatat bahwa semua 
letusan Gunung Merapi, Gunung Tambora, Krakatau, Kelud hingga Papandayan memang 
terjadi pada bulan purnama. Mengapa terjadi nya gempa dan gunung meletus di Indonesia 
selalu terjadi pada saat bulan baru atau bulan purnama

 

Thomas Jamaluddin:

Tsunami dan Gempa Aceh 24 Desember 2004 ya 1004 yang lalu juga terjadi pada saat 
bulan purnama kemudian gempa Mentawai dan gempa Semelu, gempa Yogya beberapa 
waktu yang lalu juga terkait dengan saat bulan baru atau saat saat purnama. Sedangkan 
letusan, sedangkan letusan yang paling besar di Indonesia tahun 1815, letusan Tambora, 
kemudian Krakatau 1883, kemudian Gunung Kelud tahun 1992 kemudian Gunung 
Papandayan tahun 1902 juga ee terjadi pada saat bulan purnama, dan 4 gunung itu 
merupakan  letusan gunung yang memakan korban paling banyak di Indonesia.

 

Narasi:

Apa yang membuat setiap bulan baru atau bulan Purnama kerap terjadi gempa dan 
gunung meletus. Inilah analisa ahli vulkanologi  LAPAN terkait fenomena itu.

Syamsul Rasyid (Ahli Vulkanologi):

Fenomenanya bisa saya jelaskan bahwa ketika ketika purnama terjadi itulah posisi bumi 
bulan itu adalah posisi yang paling dekat sehingga gaya tarik bulan terhadap bumi itulah 
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posisi yang paling kuat karena gaya tariknya paling kuat maka bagian yang paling cair 
dari bumi itu akan tertarik ke arah di mana bulan itu berada

Thomas Jamaluddin:

Penelitian-penelitian memang menunjukkan adanya data dimana maksimum tersebut 
dengan kegiatan vulkanik kegiatan letusan gunung berapi di beberapa wilayah. Dari 
penelitian tahun 73 itu menunjukkan dari 6 ehh  sekitar 680 sample itu sebagian besar 
menujukkan bahwa letusan gunung itu terjadi pada bulan baru atau bulan bulan purnama.

 

Narasi:

Maka fakta yang terjadi bahwa banyak bencana gempa dan gunung meletus terjadi 
pada bulan baru atau purnama dimana pada tanggal 8 November ini adalah bulan baru 
semakin mendekati dari analisa ahli vulkanologi dunia yang beredar melalui pesan 
singkat itu. Mungkinkah pada tanggal 8 November esok Merapi akan mencapai klimaks 
letusannyanya, entahlah..

Gambar saat narasi dibacakan dalam tayangan ““Silet””
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Donna Agnesia (Artis):

Kalau memang sudah diteliti, memang ada penelitiannya dan memang ada buktinya ya 
harusnya para ahli Indonesia juga bisa bisa bisa apa ya memperkuat penelitian penelitian 
mereka juga nyatanya bisa memantau kegiatan-kegitan merapi seperti apa hmmm kalo 
memang sudah ada penelitian begitu hanya bisa nunggu kan sampai dengan tanggal 
8 sehingga ya sekarang Pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 
memikirkan apa yang harus mereka lakukan.

 

Catherine Wilson (artis):

Artinya saya juga turut berduka cita terus sangat sedih banget rasanya yang sedalam-
dalamnya untuk para korban apalagi yang sampai meninggal dan yang luka-luka juga 
banyak sekali. Apalgi yang harus ngungsi juga kan kasian sekali gitu. Ngeliat di tv tiap 
hari berita makin makin korbannya juga makin bertambah terus ya turtu berduka sekali.

 

Narasi:

Lantas benarkah puncak letusan itu akan dicatat sebagai klimaksnya yang   membuat 
banyak rakyat Yogya dirundung duka, mungkinkah Yogya yang selalu digambarkan dalam 
banyak lagu sebagai kota yang indah dan penuh kesederhanaan dari warganya berubah 
penuh kemirisan lalu bagaimana reaksi dan komentar para selebritis melihat Yogya kini?

 

Fenny Rose:  

Puncak letusan merapi kabarnya akan terjadi antara hari ini dan pada bulan baru yang 
jatuh pada tanggal tanggal 8 November. Para ahli penelitian lembaga penerbangan 
dan antariksa nasional selalu mencatat bahwa hampir semua letusan gunung berapi 
dan guncangan gempa terjadi pada bulan baru. Lalu mungkinkah kota Yogyakarta, kota 
budaya yang selama ini elok akan tergolek tak berdaya dan benarkah kota Yogyakarta 
yang dalam banyak lagu digambarkan begitu indah akan berubah penuh malapetaka.
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Iklan...

 

Narasi:

Letusan gunung merapi akhir akhir ini memang membuat wajah kota berubah. Wajah kota 
Yogya yang indah teduh dan penuh dengan kesederhanaan dan keramahtamahan kota 
Yogya kini memang berganti. Yogya kini diselimuti abu vulkanik dan juga dibanjiri oleh 
ribuan pengungsi yang tersebar di Kota Gudeg itu. Duka Yogya dan sekitarnya adalah duka 
bangsa. Kesedihan korban letusan gunung merapi mengalir ke seluruh rakyat Indonesia. 
Tidak ada pastian kota Yogya akan terbebas dari ancaman Merapi memang tidak ada yang 
tau pasti. Melihat duka korban merapi, mari ulurkan bantuan untuk meringankan para 
korban merapi itu. Keindahan Yogya yang berganti menjadi nestapa itu membuat renyuh 
siapa saja terlebih bagi masyarakat asal Yogya sendiri. Seperti 2 jebolan Indonesian idol 
citra dan gilang

 

Okki Agustina (artis):

Sebenernya ini gua baru banget balik dari Yogya gitu, mereka harus tidur di pengungsian.

 

Aris Lasso (Artis):

Tentunya saya seperti juga seluruh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini pasti merasa ikut 
berduka bukan hanya untuk Merapi tetapi juga untuk saudara-saudara kita mulai dari di 
Wasior mungkin di Mentawai, ya kita memang Indonesia sedang berduka. Pastinya kalau 
waras jiwa dan raganya pasti berduka menyaksikan bencana ini.

 

Citra:

Ya buat kota kelahiranku ya sangat sangat turut berduka cita banget. Papa dan kakak kakak 
aku juga masih banyak yang ada di sana, maksudnya banyak keluarga aku yang ada di 
sana, sahabat-sahabat aku dan daerah aku itu deket sama ee deket kaliurang maksudnya 
deket sama gunung, Sleman, termasuk daerah sleman.
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Donna Agnesia:

Yogya itu kan sebagai salah satu kota tujuan wisata, turis baik turis lokal maupun turis 
asing banyak sekali banyak yang datang ke Yogyakarta itu karena kebudayaan, bisa dibilang 
sebagai kota kebudayaan ya selain kota pelajar gitu kan dan  sampe gak kebayang sih.. 
aku beruntung banget baru seminggu sebelumnya Darwis juga punya event futsal di 
sana.  sekarang bisa dilihat sudah banyak debu. Mungkin mencekam suasananya karena 
penerbangan juga susah, apa segala macem jadi sedih sih pasti. Aku juga sempet ke 
Borobudur, kemarin denger berita Borobudurnya udah penuh dengan debu, gitu kan.. Jadi 
apa ya, Cuma bisa berdoa aja sekarang ini mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu

 

Gilang (artis):

Saya pikir ini adalah peringatan untuk manusia. Untuk Saya dan Citra juga kita harus 
sadar kalo bumi ini semakin tua.

 

Narasi:

Keindahan kota Yogya dilihat secara nyata oleh Katon Bagaskara paling tidak oleh 
kelompok musik KLA Project, Katon pernah mengabadikan salah satu sudut Malioboro 
dalam lagu yang penuh budaya. Yogyakarta begitulah judul lagu yang hingga  kini  bisa 
mengobati kerinduan orang akan kota gudeg Yogyakarta. Yogya dan Katon sangat terjalin 
ikatan batin yang sangat kuat, kini ketika merapi meletus, Katon juga membuat lagu 
berjudul merapi. Inilah gunung yang kini membuat Yogya berganti wajah karena diselimuti 
abu vulkanik dan dibanjiri para pengungsi dari lereng merapi. Keindahan gunung Merapi 
yang kini berubah menjadi duka bagi warga Yogya inilah yang kadang membuat Katon 
disambut rasa ngenas.

 

Katon Bagaskara:

Memandang lereng merahmu, lerengnya waktu itu merah kan, menyala membelah 
malam, seolah permadani terang,, sampai kayak gitu.. Jadi saya pikir itu indah untuk 
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dilihat, apalagi malam tetap keliatan indah gitu seperti larik merah gitu ngenes juga ya 
mas, karena saya tau daerah itu cantik banget.

 

Narasi:

Bagi Katon Bagaskaran, Yogja dan merapi adalah sesuatu yang  tidak mungkin dihapus 
dari dasar hatinya. Dia sendiri pernah melihat lahar panas yang mengalir dari puncak 
gunung. Dari sana leleran lahar itu pula akan memetik ilham untuk menggubah sebuah 
lagu. Sebagai seorang musisi dedikasinya kepada Merapi memang sangat tinggi. Seperti 
juga Yogya, Merapi adalah bagian penting dari proses kreatifnya sebagai seniman dan 
semoga Yogyakarta kota yang memiliki banyak kenangan semua orang dan kini tengah 
berduka segera kembali ceria untuk menawarkan keindahan, kesederhanan dan keramahan 
tamahan warganya.

 

Katon Bagaskara (artis):

Pulang ke kotamu ada setangkup haru dalam rindu penuh selaksa makna, Terhanyut aku 
akan nostalgi, saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Yogya....

 

Air mata dari punggung merapi adalah sebuah tragedi paling ironi, ia di saat tertentu 
merapi memberi hidup yang permai tetapi di kala berbeda ia bisa serupa hantu yang 
membunuh waktu. Pada akhirnya memahami merapi tidak bisa hanya dari satu sisi saja. 
Ada mitos yang membalut selain fakta-fakta akademik yang penuh misteri. Lantas sampai 
kapankah debu debu yang membuat pilu ini akan berlalu. Masihkah merapi menjadi 
mimpi ngeri yang mengaduk hati dalam isak yang paling seram. Mari kita memohon agar 
prahara yang telah membuat orang kocar kacir seluruh penghuni Merapi segera mereda.

 

Nah pemirsa semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi anda dan jangan lupa 
saksikan terus “Silet” setiap hari pukul 11 sd 12 WIB hanya di RCTI.
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“ Gambar pemandangan kota yang terkenda dampak letusan Merapi”

“Gambar korban letusan Merapi”

“
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“Gambar ibu korban letusan Merapi”

“Feni Rse, host “Silet””
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“Logo Program Silet”

“Gambar SMS bahaya Merapi yang menyebar di masyarakat”
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“Warga mengungsi korban letusan Merapi
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IV | Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet”

Bab 4
Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum 

Program “Silet”
1. Surat Undangan penjatuhan sanksi administratif, 8 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

2. Surat Penghentian sementara program “Silet”, 8 November 2010
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3. Berita Acara Klarifikasi Tayangan “Silet”, 8 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

4. Berita acara pemutusan Sanksi, 8 November 2010

78

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK
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5. Surat Pernyataan yang belum ditanda tangan RCTI

79

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

6. Surat KPID DIY, 8 November 2010

80

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



IV | Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet”

7. Hak jawab RCTI  (1) , 10 November 2010
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8. Hak jawab RCTI (2), 10 November 2010 
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9. Jawaban KPI atas hak jawab RCTI (1) , 15 November 2010

10. 
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11. Jawaban KPI atas hak jawab RCTI (2) , 15 November 2010
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12. Jawaban KPI atas hak jawab RCTI (3), 15 November 2010
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13. Surat AFS, 15 November 2010
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14. Surat keberatan ““Silet”” oleh KPID Yogyakarta, 22 November 2010
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15. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (1), 29 November 2010
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IV | Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet”

16. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (2), 29 November 2010

89

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

17. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (3), 29 November 2010
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18. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (4), 29 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

19. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (5), 29 November 2010
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IV | Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet”

20. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (6), 29 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

21. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (7), 29 November 2010
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IV | Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet”

22. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (8), 29 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

23. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (9), 29 November 2010
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24. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (10), 29 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

25. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (11), 29 November 2010
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26. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (12), 29 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

27. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (13), 29 November 2010
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IV | Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet”

28. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (14), 29 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

29. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (15), 29 November 2010
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IV | Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet”

30. Laporan dugaan pelanggaran ke Kapolri oleh KPI (16), 29 November 2010
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

31. Hasil Singkat Analisis Ahli (1)

)
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32. Hasil singkat Analisa para ahli (2) 
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

33. Hasil Analisa para Ahli (3)
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34. Hasil singkat Analisa para ahli (4) 
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

35. Hasil singkat Analisa para ahli (5)
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36. Hasil singkat Analisa para ahli (6)
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Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

37. Hasil singkat Analisa para ahli bahasa (1)
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38. Hasil singkat Analisa para ahli bahasa (2)
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39. Hasil singkat Analisa Masmimar Mangiang (1)
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40. Hasil singkat Analisa Masmimar Mangiang (2)
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41. Hasil singkat Analisa Masmimar Mangiang (3)
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42. Hasil singkat Analisa Masmimar Mangiang (4)
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43. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(1) , 17 Januari 2012
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44. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(2), 17 Januari 2012
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45. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(3), 17 Januari 2012
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46. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(4), 17 Januari 2012

119

KASUS SILET: KEMENANGAN BAGI PUBLIK



Arsip Proses Sanksi Administrastif dan Proses Hukum Program “Silet” | IV

47. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(5), 17 Januari 2012
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48. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(6), 17 Januari 2012
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49. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(7), 17 Januari 2012
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50. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(8), 17 Januari 2012
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51. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(9), 17 Januari 2012
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52. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(10), 17 Januari 2012
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53. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(11), 17 Januari 2012
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54. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(12), 17 Januari 2012
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55. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(13), 17 Januari 2012
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56. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(14), 17 Januari 2012
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57. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(15), 17 Januari 2012
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1. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(16), 17 Januari 2012
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58. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(17), 17 Januari 2012
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59. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(18), 17 Januari 2012
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60. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(19), 17 Januari 2012
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61. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(20), 17 Januari 2012
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62. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(21), 17 Januari 2012
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63. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(22), 17 Januari 2012
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64. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(23), 17 Januari 2012
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65. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(24), 17 Januari 2012
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66. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(25), 17 Januari 2012
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67. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(26), 17 Januari 2012
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68. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(27), 17 Januari 2012
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69. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(28), 17 Januari 2012
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70. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(29), 17 Januari 2012
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71. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(30), 17 Januari 2012
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72. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(31), 17 Januari 2012
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73. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(32), 17 Januari 2012
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74. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(33), 17 Januari 2012
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75. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(34), 17 Januari 2012
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76. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(35 ), 17 Januari 2012
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77. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(36), 17 Januari 2012
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78. PTUN Salinan Putusan Kasasi -(37), 17 Januari 2012
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