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B
uku ini diterbitkan dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengikuti secara lengkap bagaimana 
perjalanan proses kasus pornografi Areil Petepan. Kasus ini cukup meghebohkan dalam masyarakat 
Indonesia sepanjang tahun 2010, karena pelakunya adalah public figur artis musik terkenal Ariel Pe-

terpan. 

Saat kasus ini terungkap ke publik melalui mass media baik media cetak, audio visual, maupun dalam 
dunia maya, gegap gempita pendapat orang (baik awam maupun pakar) tentang bisa tidaknya Ariel Peterpan 
dihukum dengan menggunakan UU Pornografi. Perbuatan a susilanya jelas tidak ada yang menyetujuinya, 
namun dari aspek hukum terlalu banyak pendapat tentang hal penerapan UU Pornografi. Masalah yang krusial 
diperdebatkan para pakar hukum adalah adanya asas non retro aktif. Perbuata Ariel Peterpan dilakukan pada 
sekitar tahun 2006, UU Pornografi diundangkan pada tahun 2008, dan kasus video porno Ariel Peterpan mele-
dak pada tahun 2010. Paling tidak ada dua pendapat besar dalam perdebatan sebelum djatuhkannya putusan, 
pendapat pertama Ariel tidak bisa dihukum menggunakan UU Pornografi, dan pendapat sebaliknya karena 
perbuatan Ariel Peterpan melanggar kesusilaan maka sudah sepatutnya Ariel Peterpan dapat dijatuhi pidana.

Setelah mejalani proses panjang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, dengan 
diiringi serangkaian demonstrasi baik yang pro Ariel Peterpan maupun yang kontra Ariel Peterpan, akhirnya 
Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Singgih Budi Prakoso, SH.,MH. (Wakil Ketua Pengadilan Neg-
eri Klas IA Khusus Bandung), dengan Hakim Anggota yang terdiri dari Agus Suwargi, SH. dan Dr. H. Syahrul 
Machmud, SH.,MH. memutuskan menyatakan Ariel Peterpa bersalah melakukan perbuatan membuat, menye-
diakan, dan membantu menyebarkan pornografi, dan menghukum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, 
serta denda Rp. Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak 
dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) Bulan. 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung ini dikuatkan pada tingkat Banding 
maupun tingkat kasasi. Secara hukum atau yuridis putusan ini telah dianggap benar. Dan Majelis Hakim telah 
membuat satu terobosan hukum baru dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak hanya didasarkan 
pada dakwaan Penuntut Umum semata namun berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan.
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S
ekitar Juni 2010 kasus video porno Ariel Peterpan mulai merebak didunia maya, dan sangat mudah diak-
ses oleh setiap orang. Melalui media internet video porno Ariel tersebut tersebar luas keseantero nusan-
tara, hingga anak kecil sekalipun dapat melihatnya di Hand Phone (HP) masing-masing.

Kemajuan teknologi tidak dapat dibendung dan sangat memudahkan untuk mengakses segala macam 
informasi yang diperlukan, inilah beberapa dampak positip dari kemajuan teknologi informatika tersebut. Na-
mun demikian dibalik dampak positip tersebut tedapat pula dampak negatip yang sangat mengkhawatirkan 
perkembangan generasi muda dan anak-anak karena dampak video porno sangat merusak perkembangan men-
tal anak-anak tersebut.

Sejak Juni 2010 pemberitaan kasus video porno Ariel Peterpan baik melalui mass media cetak, maupun 
audio visual sangat gencar memberitakannya, bahkan sangat berlebihan. Mulailah kasus Ariel Peterpan mema-
suki ranah hukum, dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung pada tanggal 
12 November 2011. Dengan dakwaan secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) 
UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 27 ayat (1) 
Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Jo Pasal 56 ke-2 
KUHP, atau ketiga melanggar Pasal 282 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Kasus video porno Ariel Peterpan-Luna Maya dan Ariel Peterpan-Cut Tari ternyata tidak hanya menjadi 
perbincangan hangat di Indonesia, akan tetapi juga menjadi topik yang popular di dunia. Di Twitter istilah 
“Ariel Peterporn” menjadi topik yang popular di sana. Bahkan menjadi topik paling popular sedunia di ha-
laman Twitter. Sehingga tidak aneh media asing bahkan artis asing pun menjadi tertarik akan topik tersebut. 

Berikut beberapa media asing yang menaruh topik “Ariel Peterpan” di beritanya seperti:

1.  Asia One, 7 Juni: Membuat bantahan Ariel dan Luna Maya
2.  Straits Times, 10 Juni: Membuat pemberitaan pemanggilan Polri atas ketiga artis yang di duga terlibat 

dalam dua video mesum yang beredar baru baru ini.
3.  Channel News Asia, Laman Berita Filipina, ABS-CBN News: Memuat berita berisi “Apa Sih Ariel Peterporn”.
4.  Saturday Stars Afrika Selatan, menempatkan berita video porno artis di halaman belakang dengan judul 
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Sejak kasus Ariel ini disidik oleh Penyidik, hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 
Bandung, beragam pendapat para pakar hukum, atau pengamat hukum, atau sekedar komentator hukum ter-
hadap kasus Ariel Peterpan ini. Dari yang berpendapat Ariel Peterpan tidak dapat dihukum karena kasus video 
porno ini terjadi sebelum UU Pornografi maupun UU Informatika dan Telematika dilakukan sebelum UU 
tersebut diundangkan, oleh karena itu berlaku asas retroaktif. Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa 
Ariel tidak bisa dihukum karena yang menyebarkan bukan Ariel, justru Ariel adalah korban dari penyebaran 
tersebut. Bahkan Kuasa Hukum Ariel Prof. Dr. OC. Kaligis, SH. dan kawan-kawan dalam beberapa media masa 
sebelum putusan diucapkan, mengungkapkan rasa keyakinannya bahwa Ariel 1000 % (seribu persen) akan 
bebas karena katanya tidak ada bukti yang mendukung dakwaan Penuntut Umum. Ternyata keyakinan OC 
Kaligis tersebut keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung menyatakan Ariel 
Peterpan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana membuat, menyediakan dan memberi kesempatan 
kepada orang lain untuk menyebarkan video porno. 

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Kuasa Hukum Terdakwa menghadirkan saksi ahli a 
de charge yaitu, Prof. Dr. Thamrin Amal Tomagola Sosiolog dari UI. Setelah dilakukan pemeriksaan terha-
dapnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, ketika keluar dari ruang sidang saksi tersebut ditanya 
wartawan apa yang diutarakan dalam persidangan tertutup. Saksi langsung mengungkapan di mass media 
segala keterang an pada persidangan yang tertutup untuk umum. Thamrin Amal Tomagola menyatakan bahwa 
saat itu video porno dengan pemeran mirip Ariel tidak meresahkan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Menu-
rutnya sebagian masyarakat Indonesia menganggap hal itu biasa, bahkan berdasarkan penelitiannya, orang 
Dayak sudah biasa hidup punya anak tanpa nikah. Thamrin mengungkapkan dari hasil penelitiannya di suku 
Dayak, bersenggama tanpa diikat perkawinan oleh sejumlah masyarakat di sana sudah dianggap biasa, bahkan 
menurutnya sebagai sebuah pembelajaran seks.

Pernyataannya tersebut langsung mengundang reaksi kerasa dari masyarakat Dayak, sejumlah elemen 
dan tokoh masyarakat suku Dayak khususnya di Kalimantan Barat bereaksi dan mengecam pernyataan Tham-
rin Amal Tamagola. Masyarakat Suku Dayak meminta kepada Thamrin untuk mencabut dan mengklarifikasi 
pernyataannya. Ia pun harus membuat permintaan maaf secara terbuka terhadap masyarakat Dayak yang harus 
dilaksanakan di media cetak maupun elektronik. Tidak hanya itu, sebagian massa meminta Thamrin agar dike-
nakan hukum adat yang berlaku di suku Dayak dan meminta kepada Forum Rektor untuk meninjau ulang gelar 
profesor dan doktor yang disandang Thamrin.

Di Kalimantan Barat terjadi unjuk rasa yang digelar di Rumah Betang, Jalan Letjen Sutoyo, Kalimantan 
Barat, massa menggelar ritual adat yang dipimpin seorang temenggung adat berupa memotong seekor ayam 
jantan. Setelah itu, dengan kendaraan roda dua dan empat, massa berkonvoi menuju Bundaran di Gulis Univer-
sitas Tanjungpura Pontianak dan bertakhir di Gedung DPRD Tingkat I Kalbar, Jalan Ahmad Yani II Pontianak. 
Koordinator aksi dan sekaligus bendahara Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) wilayah Kalimantan Barat, 
Marselina Maryani Shut, mengatakan masyarakat Dayak merasa dirugikan atas pernyataan atau kajian ilmiah 
yang berbau fitnah dan mendiskreditkan nilai-nilai luhur adat masyarakat Dayak yang masih menjunjung tinggi 
norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat. Pernyataan Thamrin selain fitnah juga sudah mencemarkan 
nama baik suku Dayak di kancah nasional. Untuk itu dia (Thamrin) harus mempertanggungjawabkan per-
nyataannya. Maaf saja tidak cukup, harus diberi sanksi berupa hukum adat dan hukum negara. Demikian juga 
Andrianus Asia Sidot Bupati Landak, sekaligus Dewan Pertimbangan MADN Kalimantan Barat mengatakan, 
permintaan maaf Thamrin secara terbuka kepada masyarakat Dayak merupakan hal yang penting karena per-
asaan masyarakat Dayak saat ini sedang terluka atas pernyataan Thamrin. Atas permintaan masyarakat Dayak 
agar Thamrin dihukum adat akan dikaji. Namun saat ini yang penting dia (Thamrin) membuat permintaan maaf 
secara terbuka kepada seluruh masyarakat Dayak, kita harapkan secepatnya dia dapat melakukannya. Erma Ra-
nik, Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat, juga meminta Thamrin bisa mempertanggungjawabkan pernyataan 
yang melukai Suku Dayak Kalimantan tersebut.


