
 

 

Tanggal Pengucapan Putusan : 27 Juli 2011 

Jenis Perkara                              : Hukum Pidana 

Proses                                          : Kasasi 

Ringkasan Perkara                   :  Pembuatan video porno oleh seorang artis 

dan vokalis group musik dengan beberapa 

orang teman wanita yang disimpan dalam 

media penyimpanan elektronik . Pada 

waktu antara tanggal 20 Januari 2006 

sampai bulan Juli tahun 2006 atau setidak-

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 

tahun 2006, bertempat di Studio Musik 

Capung Jl. Antapani Bougenville Blok L 

No.2 Bandung dan di Jl. Tamborin No.12 

RT.006/002 Kel. Turangga Kec. Lengkkong 

Bandung terdakwa dengan sengaja 

memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan 

kepada R Alias R Alias J dan A telah 

memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, 

menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit membuat 

persenggamaan, termasuk 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

persenggamaan yang menyimpang, 

kekerasan seksual, masturbasi atau onani, 

ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan, alat kelamin 

atau pornografi anak, dengan sengaja dan 

tanpa hak mendistribusikan dan atau 

mentranmisikan dan atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi elektronik dan atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan 

yang melanggar kesusilaan sehingga video 

tersebut  

Nomor                                        : 1320 K/Pid.Sus/2011 catatan Sam Ardi 

Putusan Pengadilan Negeri 

1. Menyatakan Terdakwa Nazril Irham alias Ariel Peterpan bersalah 

melakukan tindak pidana:  

a. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan 

pornografi;  

b. Membuat dan menyediakan pornografi.  

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan.  

3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya 

terdakwa berada dalam tahanan;  

4. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh juta rupiah).  

5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti 

dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. 
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Putusan Pengadilan Tinggi 

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut 

tersebut; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 

2011 Nomor. 1401/Pib/B/2010/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut; 

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat 

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu 

rupiah) 

Putusan Mahkamah Agung 

1. Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa: NAZRIL 

IRHAM alias ARIEL PETERPAN tersebut; 

2. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah ); 

 

Catatan 

1. Putusan Pengadilan Negeri (judex facti) yang dijatuhkan terhadap 

Ariel Peterpan berbeda dengan dakwaan Penuntut Umum. 

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka 

Ariel Peterpan dapat dijatuhi pidana "membantu menyebarluaskan 

pornografi" bukan membuat atau menyediakan pornografi. Judex facti 

berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum memiliki kelemahan 

sehingga judex facti berpendapat dan berkewajiban untuk 

menyempurnakannya disesuaikan dengan fakta yang terungkap 

dipersidangan. Judex facti mendasarkan pada yurisprudensi 

Mahkamah Agung tanggal 30 Mei 1984 bahwa terdakwa dapat 

dijatuhi pidana berdasarkan perbuatan yang terbukti dipersidangan 

walau tidak didakwakan. 
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2. Soal retro aktif (berlaku surut), locus delicti, dan tempus delictie. 

Berdasarkan asas legalitas perbuatan dapat dipidana jika sudah ada 

aturannya dalam perundang-undangan dan hal tersebut tidak boleh 

berlaku surut. Judex facti menggunakan teori akibat dari tindakan 

atau dikenal dengan teori de leer van het gevolg, teori yang pada 

pokoknya berisi bahwa yang dimaksud dengan tempat terjadinya 

tindak pidana adalah tempat terjadinya suatu akibat. Video tersebut 

memang dibuat tahun 2005-2006, tetapi akibat yang ditimbulkan pada 

tahun 2010. Dengan demikian maka elemen unsur membuat dan 

menyediakan terpenuhi. 

3. Ancaman pidana. Dalam dakwaanya Penuntut Umum mendakwa 

dengan Pasal 56 ke-2 KUHPidana yaitu masalah pembantu tindak 

pidana. Ancaman pidananya adalah dikurangi sepertiga dari ancaman 

pidana maksimal dari tindak pidana yang diancamkan. Dalam 

putusannya, judex facti berpendapat dengan memasukan unsur 

"membuat" dan "menyediakan" yang notabene melanggar Pasal 29 jo 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi tanpa ditambah Pasal 56 ke-2 KUHPidana. Dengan 

demikian maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal 

tanpa dikurangi sepertiga. 

4. Komputer forensik. Dalam kasus ini, satu-satunya ahli yang 

memeriksa 1 (satu) unit hardisk Maxtor, 1 (satu) unit hardisk merk 

Seagate, dan 1 (satu) Blackberry warna hitam adalah Muhammad 

Nuh Al Azhar. Ia merupakan anggota Sat. Cyber Crime Mabes Polri 

yang memiliki kompetensi soal komputer forensik. Hasil 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

pemeriksaannya dapat disimpulkan bahwa pada Partisi 1 dari hardisk 

Maxtor ditemukan 18 file yang diduga Ariel dan Luna Maya, hasil 

pemeriksaan menunjukan bahwa file tersebut sudah terhapus (lost 

file). 3 (tiga) file berformat *.MOV berisi file yang diduga Ariel dan Cut 

Tari. Sayang sekali ahli Muhammad Nuh Al Azhar tidak hadir 

dipersidangan sehingga keterangan dia di Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP) yang dibacakan. Ada satu masalah krusial sebenarnya yang 

bisa dieksplorasi oleh hakim, yaitu terkait terhapusnya file dari video 

pada device tersebut. Hal ini terkait dengan berpindahnya konten 

tersebut ke device milik terdakwa lainnya. 

5. Hasil laporan komputer forensik Hardisk Maxtor Diamond Max Plus 

160 GB S/N: Y4317LE sebagai berikut: 18 (delapan belas file 

berformat *.wmv yang berisikan adegan percintaan/persetubuhan 

antara Luna Maya dan Ariel Peterpan. File-file tersebut merupakan 

lost files (sudah terhapus/deleted dan tidak tercatat lagi di master file 

table) dengan detail sebagai berikut: Rata-rata size (ukuran file) 

sekitar 1.5 Mbyte dengan range 1.05 s.d. 1,89 Mbyte. Rata-rata 

durasi sekitar 30 detik. Frame rate: 25 fps (frame per second) dan 3 

(tiga) file berformat *.mov (MPEG) yang berisikan adegan 

percintaan/persetubuhan diduga CT dan AP. File-file tersebut 

merupakan lost file dengan detail sebagai berikut: 1 file memiliki size 

50,9 Mib dengan durasi 8 Menit 45 detik dan frame rate 13.477 fps, 

dibuat pada 18 November 2006. 2 file memiliki size 1.29 Mib dengan 

durasi masing-masing 33 dan 50 detik serta frame rate yang sama, 

yaitu 25 fps. Adegan pada video ini merupakan bagian dari file video 
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yang pertama (berdurasi 8 menit 45 detik), yaitu pada menit 

00:00:00.074 dan 00:06:00.614. 

6. Komputer forensik harddisk Transcend sebagai berikut: 18 (delapan 

belas) file berformat *.wmv (Windows Media Video) berdurasi sekitar 

30 (tiga puluh) detik yang merupakan file-file hasil konversi pada 

tanggal 18 Mei 2006 (modified date) yang berisikan adegan 

percintaan/persetubuhan diduga antara L dengan AP dan 1 (satu) file 

berformat *.mp4 berdurasi 8 (delapan) menit 45 (empat puluh lima) 

detik yang berisikan adegan percintaan/persetubuhan diduga antara 

CT dengan AP dan 18 (delapan belas) file tersebut, 5 (lima) file yaitu 

1 4052006075.wmv, 1 4052006076.wmv, 1 4052006077.wmv, 1 

4052006078.wpv dan 14052006080.wmv adalah file-file video yang 

dibuat pada tanggal 14 Mel 2006, sedangkan 13 (tiga belas) file yang 

lain yaitu 23042006062.wmv, 23042006063.wmv, 23042006064. 

wmv, 23042006065.wmv, 23042006066.wmv, 23042006067.wmv, 

23042006068.wmv, 23042006069.wmv, 23042006070.wmv, 

230420060671 .wmv, 23042006072 .wmv, 23042006073.wmv, dan 

23042006074.wmv adalah file-file video yang dibuat pada tanggal 23 

April 2006, sedangkan file 18112006008.mp4 merupakan file video 

yang dibuat pada tanggal 18 November 2006. 

7. Tidak pernah ditemukan file asli dari file yang disebutkan dalam 

laporan komputer forensik tersebut sehingga di dalam persidangan 

hanya mendasarkan pada file yang terdapat di internet. 

8. Kasus video artis ini hanya terfokus pada penyebaran dan pelacakan 

video diberbagai forum internet. Seperti diketahui, bahwa video 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

antara AP dan CT yang diunggah di Youtube sampai hari ini belum 

ditemukan siapa yang mengunggahnya di Youtube karena pelacakan 

tidak mengarah kepada konten yang diunggah melalui Youtube. 

 

 

Semarang, 10 Januari 2012 

S.A. 
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