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ANALISIS TINDAK PIDANA ITE BERDASARKAN  

PERKARA BAIQ NURIL 

 

Abstrak 

Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, 

kesejahteraan dan peradaban, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi membawa dampak dalam perkembangan hukum 

termasuk hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Bentuk tindak pidana 

yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan dibidang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas rumusan masalah 

bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan? Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap Baiq Nuril (sebagai perempuan) atas 

dikeluarkannya putusan? Bagaimana hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau 

kesusilaan dalam perspektif hukkum Islam? Penulis dalam penelitian 

menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan serta norma atau kaidah yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim dalam memutus 

suatu perkara wajib memperhatikan ketentuan lain sebagai pertimbangannya, 

untuk tercapainya keadilan. 

 

Kata Kunci: putusan kasasi, perempuan, kesusilaan  

 

Abstract 

Information technology is not only able to increase the progress of development, 

prosperity and civilization, but also can cause negative changes that are not in 

accordance with the rules of law that have been in force. The development of 

science and technology has an impact on the development of law, including 

criminal law, especially regarding criminal acts. The form of criminal acts that 

occur in the community is a criminal act of decency in the field of Information 

and Electronic Transactions. The government issued Law No. 11/2008 on 

Information and Electronic Transactions (UU ITE). Therefore, the authors are 

interested in discussing the formulation of the problem how is the basis for the 

judge's judgment in dropping the verdict? What is the legal protection of Baiq 

Nuril (as a woman) for the issuance of a decision? What is the punishment for 

perpetrators of sexual harassment or decency in the perspective of Islamic law? 

The writer in the research uses the normative approach method. Normative 

research is research that refers to legal norms that contain laws and regulations, 

court decisions and norms or rules that live and develop in society. The 

conclusion of this study is that judges in deciding a case must pay attention to 

other provisions as a consideration, for the achievement of justice. 

  

Keywords: decision on cassation, woman, decency 
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1. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, 

kesejahteraan dan peradaban, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku (Maskun, 2013). 

Waspada terhadap kian menggeliatnya teknologi internet beserta jumlah 

penggunanya. Pemerintah Indonesia menyiapkan peraturan untuk mengatur 

beragam jenis dan model informasi yaituUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Atmaja, 2014). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata  membawa 

dampak dalam perkembangan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana 

(Sujamawardi, 2018). Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia 

mengundang timbulnya berbagai modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, 

disamping perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan 

pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang 

menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Bentuk 

tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan 

dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maskun, 2013). 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No 

265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr bahwa Baiq Nuril dinyatakan tidak terbukti secara  sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan berdasarkan 

putusan kasasi Mahkamah Agung No 574 K/Pid.Sus/2018, Baiq Nuril dinyatakan 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 

Selanjutnya menjadi perbincangan oleh beberapa kalangan yang  baik yang pro 

dan kontra terhadap hasil putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

merumuskan rumusan masalah dapat dirumuskan yaitu: (1) Bagaimana dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut (putusan Mahkamah 

Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018), (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap 

Baiq Nuril (sebagai perempuan) atas dikeluarkannya putusan kasasi tersebut, (3) 

Bagaimana hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan dalam 

perspektif hukum Islam. 
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Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah unuk mengetahui 

rumusan masalah yang sudah dirumuskan yaitu:(1) untuk mengetahui dan 

memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut 

(putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018), (2) untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap Baiq Nuril (sebagai perempuan) atas 

dikeluarkannya putusan kasasi tersebut, (3) untuk mengetahui hukuman bagi 

pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan dalam perspektif hukum Islam. 

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) 

Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan intelektual serta meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum. (2) Manfaat bagi masyarakat 

untuk memberikan suatu pemahaman serta informasi mengenai dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi, perlindungan hukum 

terhadap Baiq Nuril, serta hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan 

dalam perspektif hukum Islam. 

 

2. METODE 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan hukum 

normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta 

norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2015). Dalam 

penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan prosedur pemecahaan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta yang tampak (
1
 Soerjono & Rahman, 2003). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasasi  

(Putusan Mahkamah Agung No. 574/K.Pid.Sus/2018) 

Upaya hukum Kasasi adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang 

yang berperkara dan merupakan upaya hukum tertinggi yang diajukan ke 

Mahkamah Agung. Menurut Tritaamidjaja Kasasi adalah aturan yang digunakan 

untuk melawan keputusan tertinggi yang tidak dapat dilawan lagi baik untuk 
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mengajukan banding lantaran kedua jalan tidak diperbolehkan oleh undang-

undang. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya 

hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (Simamora, 2014 ). 

Syarat-syarat upaya hukum kasasi termuat dalam Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

bahwa: “Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap 

perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan 

lain oleh Undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) dijelaskan 

Permohonan Kasasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Dalam Pasal 44 

ayat (1) huruf b berbunyi: “Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus 

dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara 

pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau 

Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan 

Peradilan Militer”.  

Pasal 47 ayat (1) menjelaskan tentang permohonan kasasi bahwa: “Dalam 

pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula 

memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 

(empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku 

daftar”. Selanjutnya Pasal 244 KUHAP berbunyi: “Terhadap putusan 

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain 

selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat 

mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung 

kecuali terhadap putusan bebas.” 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada putusan tingkat 

pertama Baiq Nuril di jatuhi putusan bebas, sehingga berdasarkan adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang 

menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam pasal 244 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang 

memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai pengajuan 

permohonan kasasi bahwasannya  pengajuan permohonan kasasi  wajib 

disampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan 

dicatat dalam buku daftar. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 574 

K/Pid.Sus/2018 terdapat  memori kasasi yang termuat didalamnya, yang dijadikan 

sebagai dasar pemohon dalam mengajukan kasasi. 
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3.2 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, hakim sebelum memberikan putusan maka 

wajin menggunakan pertimbangan-pertimbangan hakim yang bertujuan agar 

putusan tersebut memenuhi rasa keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan 

tidak hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan 

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mengatur mengenai pertimbangan hakim 

dalam memutuskan suatu perkara berbunyi ”Pertimbangan disusun secara 

ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. 

Berdasarkan pertimbangan hakim yang terdapat pada Putusan Kasasi 

Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 Baiq Nuril dinyatakan terbukti memenuhi unsur delik 

dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik, bahwa dalam hal tesebut Baiq 

Nuril dianggap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila.  

Apabila dilihat dari unsur “dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan” dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berdasarkan fakta persidangan 

dalam pertimbangan hakim yang didapatkan oleh penulis dalam Putusan Kasasi 

Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 disebutkan bahwa yang telah terbukti 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yaitu saksi Haji Imam Mudawin. 

Baiq Nuril memberikan rekaman tersebut karena saksi Haji Imam Mudawin 

meminta secara terus menerus rekaman percakapan yang akan dijadikan sebagai 

bahan laporan kepada DPRD Mataram, yang mengakibatkan Baiq Nuril 

menyerahkan handphone miliknya yang berisi rekaman pembicaraan tersebut. 

Dapat disimpulkan berdasarkan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan” dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak sesuai dengan fakta persidangan 

yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim yang termuat dalam Putusan, maka  
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Baiq Nuril bukan lah orang yang telah mendistribusikan atau mentransmisikan 

rekaman percakapan tersebut. 

Data yang diperoleh penulis dalam Putusan Kasasi Nomor: 574 

K/Pid.Sus/2018 yaitu pertimbangan hakim berupa kronologis atau rekaman 

percakapan antara Baiq Nuril dan Haji Muslim, serta  Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketidak 

sesuaian, bahwasaanya hakim kurang mencermati kronologis dari perkara 

tersebut, didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan. Berdasarkan isi rekaman terdapat kalimat-kalimat asusila yang 

diucapkan oleh Haji Muslim kepada Baiq Nuril bahwasannya kata-kata tersebut 

tidak pantas dan melanggar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat 

ataupun agama. 

Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 terdapat ketidak 

sesuaian dengan Pasal 2 Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Transkrip rekaman percakapan 

yang terdapat di dalam putusan mengandung kalimat pornografi/asusila, hal 

tersebut melanggar atau melecehkan harkat dan martabat Baiq Nuril sebagai 

perempuan. 

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Baiq Nuril Atas Di Keluarkannya 

Putusan Kasasi (Putusan Mahkamah Agung No. 574/K.Pid.Sus/2018) 

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut 

(Rahardjo,2003). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menjelaskan adanya pengakuan 

terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.  

Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa 

memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Pelarangan 

diskriminasi diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: 
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 “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Undang-Undang No.39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,  Pasal 29 ayat (1), yang 

berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri peribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. 

 

Berdasarkan kronologi kasus yang terungkap dalam fakta persidangan 

pada Putusan Kasasi Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 bahwasanya isi rekaman 

pembicaraan telepon saksi korban Haji Muslim kepada Terdakwa tentang 

persetubuhannya dengan Landriati sesuai dengan transkrip dan terjemahan audio 

dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1485/G5.21/KP/2016 

tanggal 17 November 2016 adalah sebagai berikut: 

 “kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... , saya hanya dikasih sekali, 

meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam, Ee saya goyang tidak 

keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eeee kuat sekali 

kuda Sumbawa ini negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging - 

dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurang 

ajar kamu" kata saya, Dia bilang "suami saya hanya satu gaya", OOOOO 

Suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja", terus terang gaya 

apa yang belum ayo .... sudah pakai tempel penis di payudara, tapi tidak 

bisa-bisa, payudaranya yang keras, saya gosok-gosok gak bisa gak bisa 

juga "jadah, saya bilang Sundel semuanya ini, putingnya saya gitukan, 

tidak bisa-bisa . .. ayo nungging sudah . .. Eee pantatnya yang besar 

montok itu belum keluar juga, ya mungkin bisa keluar dengan cara 

dikulum, eee dia kulum ndak bisabisa, seperti Ariel Luna Maya itu, ndak 

keluar-keluar juga". 

 

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentan 

Hak Asasi Manusia dengan data Putusan Kasasi Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 

tidak terdapat kesesuaian, karena kalimat yang diucapkan oleh Haji Muslim 

mengandung pelecehan martabat wanita sebagaimana sesuai yang termuat dalam 

ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia  bahwa harkat dan martabat wanita berhak untuk dilindungi. 

Kualitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak hendaknya 

memiliki tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa 

maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum 

(Sumirat, 2016). 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis yaitu pada Putusan Kasasi 

Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) 
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Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  

mejelaskan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat”, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri peribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak 

miliknya”. Dan Pasal 2 Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memuat: 

“Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 

berdasarkan asas: a.penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. 

non diskriminasi; c. Kesetaraan Gender; d. persamaan di depan hukum; e. 

keadilan; f. kemanfaatan; dan g. kepastian hukum”. Oleh karena itu perlu 

di upayakannya perlindungan hukum untuk Baiq Nuril. 

 

Dalam Putusan Kasasi Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 menyatakan terdakwa 

Baiq Nuril memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) junto Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 6 bulan dan Pidana Denda 

sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut 

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan bahwa dalam 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti 

dari Presiden Joko Widodo  bahwa Baiq Nuril yang sebelumnya pada tingkat 

kasasi divonis Mahkamah Agung (MA) melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 

45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dinyatakan bebas dari jerat hukum. 

Berdasarkan hak prerogatif Presiden Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dengan dikeluarkannya 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti 

dari Presiden Joko Widodo, maka Baiq Nuril telah mendapatkan perlindungan 

yang semestinya sesuai dengan hak dan kewenangan presiden. 

3.4 Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual atau Kesusilaan dalam 

Prespektif Hukum Islam. 

Kata sanksi pada dasarnya mempunyai pengertian yang netral. Sanksi merupakan 

konsekuensi logis dari suatu perbuatan baik itu merupakan perbuatan baik 

maupun buruk. Dengan demikian sanksi-sanksi secara umum biasa bersifat positif 
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dan negatif. Bertitik tolak dari pengertian negatif dari kata sanksi, maka pidana 

berarti akibat berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada 

seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan 

(Sudaryono & Surbaktik, 2017). Unsur penting dari pelecehan seksual adalah 

adanya ketidakinginan pada apapun bentuk perhatian yang bersifat seksual, seperti 

siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) 

setempat adalah wajar, namun bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima 

perbuatan tersebut dikatagorikan sebagai pelecehan seksual (Tobing, 2013). 

Sanksi yang mengatur tentang pelecehan seksual terdapat pada Pasal 281 

KUHP menyatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah: ke-1 barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar 

kesusilaan; ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang 

ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”. 

Selanjutnya pada Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa “Tiap-tiap 

penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau 

pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka 

umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan 

lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan 

kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara 

paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus 

rupiah”. 

 

Berdasarkan Pasal 315 KUHP dan Putusan Kasai Nomor 574 

K/Pid.Sus/2018, rekaman pembicaran yang termuat dalam transkrip terjemahan 

audio dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 

1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016 terdapat ketidak sesuaian, 

karena isi dari rekaman pembicaraan Haji Muslim memuat kalimat yang 

mengandung pelecehan sebagaimana , merusak kehormatan (penghinaan) serta 

kesopanan di muka orang itu sendiri atau Baiq Nuril, oleh karena itu maka 

perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 315 diancam karena penghinaan ringan, 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda 

paling banyak tiga ratus rupiah. 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin, 2003). Pada massa 

Rasullullah SAW Pelecehan seksual termasuk dalam kategori zina karena pada 
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zaman dahulu hanya menyudutkan zina jika melakukan pelecehan seksual, karena 

perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau 

menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkanya (Colier, 

1998). 

Berdasarkan ajaran agama Islam Allah SWT melarang setiap orang  

melakukan perzinahan, sebagaimana larangan tersebut diatur dalam Al-Qur’an 

surat Al Isra’ ayat 32: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”. Serta surat An-Nur 

ayat 30: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat”. 

Selanjutnya diatur dalam Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah 

bin Abbas RA yang berhubungan dengan pelecehan dan zina : ““Hadits 

pertama dari Adullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat 

sesuatu yang lebih mirip dengan “kesalahan kecil” berdasar Hadits yang 

tertuang pada riwayat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, 

“Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan 

dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut 

adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan 

alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya”. (HR Bukhori, 

Muslim, Abu Dawud)`` 

 

Pelecehan seksual dengan zina mempunyai Illat (sifat) yang sama, hal 

tersebut dijadikan dasar bahwa kategori pelecehan termasuk karena adanya unsur 

memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan 

mengkonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikendakinya. 

Selanjutnya dalam hukum Islam mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan 

seksual, hukuman tersebut yaitu ta’zir. Ta’zir  adalah sanksi disiplin dengan 

pemukulan, atau embargo, atau pengasingan. Semua yang belum ditetapkan kadar 

sanksinya oleh syar’i maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk 

menetapkan jenis sanksinya.  

Hukuman ta’zir adalah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau 

penghinaan, atau embargo, atau pengasingan. Maka tindak pidana ta’zir adalah 

tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan  sanksi disiplin dengan 
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pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan. Ta’zir telah 

ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar’i, selain dari kejahatan hudud dan 

kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar’i, 

maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya 

(Al Faruq, 2009). 

Berdasarkan Surat Al-Isra’ ayat 32, Surat An-Nur ayat 30, dan hadits yang 

diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas RA, serta data dalam Putusan 

Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 berupa rekaman pembicaran yang termuat 

dalam transkrip terjemahan audio terdapat ketidak sesuaian, sebagaimana kalimat 

Haji Muslim dalam rekaman percakapan tersebut telah melanggar ketentuan 

dalam Hukum Islam bahwasaanya perbuatan tersebut termasuk zinah mulut 

karena melontarkan kalimat yang mengandung pornografi kepada seseorang yang 

tidak semestinya. Selanjutnya sanksi yang dapat diberikan kepada Haji Muslim 

yaitu Ta’zir bahwaperbuatan tersebut termasuk tindak pidana hudud, atau tidak 

memenuhi syarat tetapi merupakan perbuatan maksiat. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertama, putusan hakim wajib menggunakan pertimbangan-pertimbangan hakim, 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman  dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Berdasarkan 

pertimbangan hakim yang terdapat pada Putusan Kasasi Nomor 574 

K/Pid.Sus/2018 Baiq Nuril dinyatakan terbukti memenuhi unsur delik dalam Pasal 

27 ayat (10 juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila dilihat dari 

unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendisribusikan” dalam Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

tidak sesuai karena dalam fakta persidangan disebutkan bahwa yang 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yaitu saksi haji Imam Mudawin. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Perma No 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sesuai 
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dengan Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, berdasarkan Pasal 5 hakim 

wajib  menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Berdaskan Pasal 2 Perma No 

3 Tahun 2017 seharusnya hakim lebih memperhatikan hak dari perempuan dalam 

perkara tersebut karena di dalam Transkrip rekaman percakapan mengandung 

kalimat pornografi/asusila, sehingga melanggar atau melecehkan harkat dan 

martabat Baiq Nuril sebagai perempuan. 

Kedua, wanita merupakan klompok rentan yang perlu dijaga, diayomi dan 

dilindungi, maka perlindungan hukum terhadap wanita  merupakan suatu upaya 

yang penting, khususnya pada martabat wanita. Berdasarkan data pada Putusan 

Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1) 

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 2 

Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya berdasarkan hak prerogatif Presiden 

Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, serta dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden 

(Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti dari Presiden Joko 

Widodo, maka Baiq Nuril telah mendapatkan perlindungan yang semestinya 

sesuai dengan hak dan kewenangan presiden. 

Ketiga, Sanksi hukum merupakan suatu hukuman yang ditetapkan apabila 

melanggar larangan Allah, berdasarkan Surat Al-Isra’ ayat 32, Surat An-Nur ayat 

30, dan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas RA, serta data 

dalam Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 berupa rekaman pembicaran 

yang termuat dalam transkrip terjemahan audio terdapat ketidak sesuaian, karena 

Haji Muslim telah melanggar ketentuan dalam hukum Islam bahwa perbuatan 

tersebut termasuk zinah mulut akibat melontarkan kalimat yang mengandung 

pornografi. Selanjutnya sanksiyang diberikan kepada Haji Muslim yaitu Ta’zir 

bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana hudud, atau tidak memenuhi 

syarat tetapi merupakan perbuatan maksiat. 

4.2 Saran 

Hendaknya kepada aparat penegak hukum khususnya hakim lebih meningkatkan 

kinerjanya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman bahwasannya hakim dalam memberikan putusan 
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maka wajib menggunakan pertimbangan-pertimbangan hakim agar putusannya 

memenuhi rasa keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada 

manusia tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Hendaknya kepada DPR segera mengkaji dan merevisi Undang-Undang 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada pasal 27 

ayat (1) yang memuat aturan kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” memiliki 

konteks dan batasan yang tidak jelas sehingga harus diperjelas karena sering kali 

menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan overkriminalisasi sehingga 

menimbulkan kerugian bukanlah keadilan. Disamping itu kini menjadi momok 

bagi masyarakat yang ingin berekspresi dan berpendapat. Untuk itu maka 

Undang-Undang tersebut perlu direvisi untuk menciptakan keadilan bagi 

masyarakat di depan hukum. 

Hendaknya kepada masyarakat harus lebih menjunjung tinggi sikap saling 

menghormati, khususnya kepada kaum laki-laki agar dapat menghormati kepada 

kaum wanita, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, karena jika 

seluruh masyarakat berpergang teguh dengan nilai-nilai moral dan agama maka 

sifat dan prilaku seseorang tersebut akan lebih baik dan teratur. Nilai moral 

mengajarkan tentang bagaimana cara seseorang berperilaku yang santun. Nilai 

agama merupakan suatu dasar dan pedoman bagi seseorang untuk menjalani 

kehidupan di dunai dan akhirat, apabila seseorang memegang teguh nilai-nilai 

moral dan agama maka akan menciptakan kehidupan yang rukun aman, dan 

tentram. 
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