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BAB I 
PENDAHULUAN 

Maaf mungkin terkesan kasar, namun judul yang dipilih dalam dokumen amici curiae ini, 
“KEMARIN KAMU DATANG CEPAT SEKALI, SETAN!”, diambil dari petikan kalimat 
pertama  percakapan  telepon  sebagaimana  dikutip  dari  Putusan  Mahkamah  Agung 
Nomor 574K/Pid.Sus/2018 halaman 6 dari 11 total halaman. 

Pesan yang hendak disampaikan dalam percakapan itu adalah, Baiq Nuril Maknun (36 
tahun sebagai  Terdakwa):  1.  dianggap mengganggu kenikmatan seksual  yang sedang 
dialami saksi korban Haji Muslim, selaku Kepala Sekolah; 2. kata ‘setan’, ditujukan pada 
Terdakwa,  bermakna  merendahkan  atau  bahkan  menghinakan  seorang  Baiq  Nuril 
Maknun, yang menjadi bawahan (guru honorer) sekaligus saksi atas perilaku seksual 
Haji Muslim. 3. Baiq Nuril Maknun merekam percakapan tersebut sebagai cara untuk 
melindungi dirinya serta menjadi bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus 
dengan  pelaku,  Haji  Muslim.  Karena  bukan  tidak  mungkin,  relasi  kuasa  yang  tak 
seimbang melahirkan proses intimidatif atas apa yang telah disaksikan langsung oleh 
Terdakwa. 

Sayangnya, pesan dan konteks pesan tersebut, sama sekali tidak difikirkan maknanya 
secara  sungguh-sungguh  dalam  Putusan  a  quo,  sebagai  sebuah  peristiwa  kekerasan 
seksual.  Atas dasar ini,  sejumlah akademisi  hukum dari  sejumlah universitas dengan 
didukung Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan 
Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia mengadakan eksaminasi publik sekaligus 
mendorongnya menjadi amici curiae. 

Amici Curiae (sahabat peradilan) berasal dari tradisi common law.  Meski demikian, amici 1

curiae sudah mulai kerap dilakukan di Indonesia sekalipun  mempunyai warisan tradisi 
civil  law.  Sudah  ada  beberapa  kasus-kasus  penting  di  Indonesia  yang  menggunakan 
amici curiae, diantaranya adalah kasus Prita Mulyasari, Upi Amaradana, dan Peninjauan 
Kembali  (PK)  Majalah  Time  versus  Soeharto,  kasus  perlindungan  gunung  Kendeng 
(gugatan Tata Usaha Negara) dan kasus gugatan perdata terhadap Basuki Wasis (dosen 
IPB). 

 Praktek  amici  curiae  ini  berasal  dari  hukum  Romawi.  Sekitar  abad  ke  -9  praktek  ini  sudah 1

diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad 
ke  -17  dan  18,  partisipasi  dalam  amicus  curiae  secara  luas  tercatat  dalam  All  England  Report.  Dengan 
tercatatnya amicus curiae di All England Report maka bisa dipakai dalam hukum acara internasional terutama 
mengenai perkara hak asasi manusia. Baca Pia Ardyagarini. Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae 
Pada  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penghinaan.  Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin  Makasar. 
Tahun 2014,  hlm 56-57
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Dalam perkara Peninjauan Kembali Majalah Time, lembaga-lembaga yang terlibat dalam 
amici curiae terdiri atas berbagai lembaga yang kredibel dan berasal dari luar negeri.  2

Begitu juga kasus Amici Curiae  dalam PK terkait putusan PTUN, Jaringan Masyarakat 
Peduli  Pegunungan Kendeng v.  Gubernur Jawa Tengah,  yang akhirnya mengabulkan 
gugatan pembatalan ijin bagi PT. Semen Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa amici 
curiae  merupakan  salah  satu  mekanisme  yang  digunakan  untuk  membantu  hakim 
dalam merumuskan putusan yang adil.

Penggunaan  amici  curiae  bukan  bermaksud  untuk  mengintervensi  hakim,  namun  ini 
adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada hakim dalam menggali lebih dalam 
permasalahan  atau  kasus  yang  ditangani  oleh  hakim,  sehingga  diharapkan  putusan 
hakim bisa mempunyai sifat yang lebih holistik, karena didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan yang lebih lengkap, mendalam, dan menggunakan berbagai pendekatan 
yang menyeluruh.  Penggalian nilai-nilai  hukum yang berkembang dalam masyarakat 
merupakan  kewajiban  para  hakim  sebagai  bahan  untuk  draf  putusan,  hal  itu  juga 
amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Amici Curiae  sering dipraktekkan dalam tingkatan kasasi karena ranah ini merupakan 
ranah judex juris  bukan judex factie.  Dalam tradisi  judex juris  hakim diharapkan tidak 
hanya  mempertimbangkan  pasal-pasal  saja,  tetapi  hakim  harus  mampu  menafsirkan 
pasal-pasal tersebut dengan kontek sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam perkara 
yang ia tangani. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang 
subtantif,  ketika keadilan subtantif  diterapkan maka fungsi  pengadilan telah berjalan 
dengan sempurna, karena tidak ada permasalahan yang muncul akibat putusan yang 
hakim  keluarkan.  Begitulah  esensi  peradilan,  diciptakan  untuk  menyelesaikan 
permasalahan, bukan malah membuat permasalahan baru. 

Pada esensinya,  hukum itu diarahkan untuk kebaikan masyarakat,  untuk itu hukum 
harus dilandasi dengan dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia (HAM) dan prinsip 
negara  hukum,  dimana  salah  satu  prinsip  negara  hukum  adalah  menyejahterakan 
rakyatnya.3

Kasus Baiq Nuril Maknun telah menjadi ironi, ketikan putusan tersebut dirasakan tidak 
adil  oleh publik  maupun pihak Baiq Nuril.  Atas  dasar  tersebut,  Pusat  Studi  Hukum 

 Beberapa lembaga yang ikut dalam amici  curae terkait  dengan kasus Majalah Time vs Soeharto 2

adalah Thes Associated Press (AP) dan Cable News Network (CNN. AP merupakan lembaga kerjasama 
pemberitaan  yang  berbasis  di  New  York,  Amerika  Serikat,  sedangkan  CNN  merupakan  lembaga 
pemberitaan yang mempunyai basis di 21 negara dan wilayah. Baca amici curiae kasus putusan H.M. Suharto 
vs Majalah Tempo.

 Sudargo Gautama. Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung, Alumni 1983, hlm 3.3
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HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga bersama Serikat Pengajar HAM 
Indonesia  (SEPAHAM Indonesia)  mengajukan  pernyataan  sahabat  peradilan    *dalam 
proses  Peninjauan  Kembali  (PK)  Baiq  Nuril  Maknun*,  yang  pertimbangan-
pertimbangannya didasarkan dari proses Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 
574K/Pid.Sus/2018 diselenggarakan di Ruang Pusat Studi, Gedung C, Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, Jumat, 25 Januari 2019. 

Pernyataan Kepentingan 

Amici Curie ini diajukan oleh lembaga dan individu yang menaruh perhatian terhadap 
masalah hukum, hak asasi manusia dan kajian-kajian hukum terkait perempuan/gender 
di Indonesia.

A. Sahabat Peradilan yang berasal dari lembaga

1. Amicus curiae Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga,  bersekretariat  di  Gedung  C  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, 
Surabaya.  Lembaga  ini  didirikan  pada  tahun  2006  dan  memiliki  pengalaman 
panjang dalam mengembangkan kajian-kajian hukum hak asasi manusia. Lembaga 
ini diisi oleh para akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang HAM, gender, 
hukum pidana, hukum lingkungan, hukum siber, dan bisnis dan HAM.

2. Amicus  curiae  Serikat  Pengajar  HAM  Indonesia  (SEPAHAM  Indonesia), 
bersekretariat di Gedung Cdast, Universitas Jember.  Asosiasi para akademisi dalam 
bidang HAM di Indonesia ini merupakan bagian dari jaringan kerja para dosen dan 
peneliti dalam bidang HAM, banyak mengembangkan kajian-kajian hukum HAM 
melalui  publikasi  buku,  jurnal  (Journal  of  Southeast  Asian  Human  Rights),  dan 
konferensi tiap tahun. 

B. Sedangkan individu-individu akademisi yang menjadi sahabat peradilan

Para amici curiae juga melibatkan individu-individu akademisi hukum, yang seluruhnya 
memiliki komitmen terhadap upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi amnusia dan 
keadilan  gender,  serta  mengembangkan  aktifitas  pengembangan  keilmuan  hukum 
melalui sejumlah pusat studi atau departemen yang mewadahi pengembangan keilmuan 
tersebut. 

1. Amicus curiae Dr. Devi Rahayu, SH., MH. (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo 
Madura) - bertindak pula sebagai Ketua Majelis Eksaminasi Putusan. 

2. Amicus  curiae  Dr.  Fanny  Tanuwijaya,  SH.  M.Hum  (Fakultas  Hukum  Universitas 
Jember, Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Anak) 

3. Amicus curiae Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. (Fakultas Hukum dan Ketua 
Pusat  Studi  Hukum  dan  HAM  (HRLS)  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, 
Surabaya)

AMICI CURIAE - PUTUSAN MA 574K/PID.SUS/2018 �4



4. Amicus  curiae  Dr.  Widodo Dwi Putro,  SH.,  M.Hum (Fakultas  Hukum Universitas 
Mataram, Taman Metajuridika)

5. Amicus  curiae  Dr.  Amira  Paripurna,  SH.,  LLM.  (Fakultas  Hukum  Universitas 
Airlangga, Depart. Hukum Pidana)

6. Amicus curiae Dr. Dhia Al Uyyun, SH., MH. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
Pusat Pengembangan Hukum dan Gender/PPHG)

7. Amicus  curiae  Dr.  Maradona,  SH.,  LLM.  (Fakultas  Hukum Universitas  Airlangga, 
Dept. Hukum Pidana)

8. Amicus curiae Masitoh Indriani, SH., LLM. (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
Forum Akademisi untuk Kebebasan Ekspresi)

9. Amicus  curiae  Iqbal  Felisiano,  SH.,  LLM. (Fakultas  Hukum Universitas  Airlangga, 
Pusat Studi Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana/CACCP)

10. Amicus  curiae  Dina  Tsalist,  SH.,  LLM.  (Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  dan 
Center for Human Rights and Migration, Univ. Jember)

11. Amicus  curiae  Dr.  Anis  Farida,  S.Sos,  SH,  M.Si.  (Sekprodi  Magister  Hukum  Tata 
Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel)

Kronologi Kasus

- Pada sekitar bulan Agustus 2012 pk 16.30  harinya tidak dapat diingat lagi, bertempat 
di rumah Baiq Nuril Maknun di BTN BHP Telagawaru desa Parampun, Kec. Labuapi, 
Kab.  Lombok  Barat,  menerima  telepon  dari  Haji  Muslim  (atasannya  di  SMAN  7 
Mataram)  tentang  rahasia  pribadi  kehidupan  seksualnya  bersama  dengan  L 
(bendahara  SMAN  7  Mataram).  BNM  merekam  percakapan  via  telepon  tersebut 
menggunakan HP Nokia miliknya.

- Pada  hari  dan  tanggal  yang  tidak  dapat  diingat  lagi  di  bulan  Desember  2014 
bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jl. Sandubaya, Kec. 
Sandubaya, Mataram, Baiq Nuril Maknun diantar Husnul Aini menemui Lalu Agus 
Rofiq.  Beberapa saat kemudian datang Imam Mudawin meminta HP Nokia milik 
Baiq  Nuril  Maknun,  untuk  meminta  rekaman  percakapan,  kemudian  HP  Nokia 
dihubungkan  dengan  kabel  data,  selanjutnya  memindahkan  rekaman  ke  laptop 
notebook Toshiba warna coklat milik Imam Mudawin. 

- Baiq Nuril Maknun  menyampaikan kepada Imam Mudawin agar rekaman tersebut 
hanya digunakan untuk keperluan bahan laporan ke DRPD kota Mataram.

- Muslim  melalui  Mulhakim  pada  bulan  Desember  2014  pernah  meminta  untuk 
menghapus rekaman yang ada di laptop Toshiba Imam Mudawin.

- Rekaman percakapan antara Baiq Nuril Maknun  dan Muslim tersebar kepada pihak 
lain. 
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Dakwaan Terhadap Baiq Nuril Maknun 

Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE 

“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 kesusilaan”

Permohonan Kasasi 

- Alasan kasasi Penuntut Umum, putusan judex factie yang menyatakan terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal  dan membebaskan terdakwa 
dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum 
atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa putusan judex facti  dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan yang 
hukum yang salah karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang tidak relevan 
secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang 
terungkap dalam persidangan.

- Bahwa berdasarkan  pertimbangan  atas  fakta  yang  relevan  secara  yuridis  tersebut, 
maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure delik dalam pasal 27 ayat (1) juncto 
pasal 45 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

Ikhtisar Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018. 

Terdakwa: Baiq Nuril Maknun (36 tahun) 

Rumah Tahanan Negara 27 Maret 2017 sampai dengan 30 Mei 2017 dan Tahanan Kota 
sejak 31 Mei 2017-26 Juli 2017. 

Dakwaan Jaksa: 
Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda 
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 

Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
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- Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  dalam Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun 
2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  sejalan  dengan  tujuan 
pemerintah dalam melakukan pengembangan tehnologi  dan informasi  dapat  dilakukan 
secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, 
sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa tehnologi 
saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi 
peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media 
atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum; 

- Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah 
Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara a quo diharapkan dapat menjadi 
pembelajaran  bagi  Terdakwa  pada  khususnya  maupun  masyarakat  Indonesia  pada 
umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media 
elektronik terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan 
antar  personal,  dimana  pemanfaatan  dan  penggunaannya  harus  dilakukan  atas 
persetujuan orang yang bersangkutan; 

- Menimbang bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 
sebagaimana  dalam amar  putusan   di  bawah  ini  dinilai  telah  cukup  patut  dan  adil, 
dengan  menetapkan  lamanya  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.  

Mengadili 

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Mataram tersebut;
Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor  265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 
tanggal 26 Juli 2017. 

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Baiq  Nuril  Maknun tersebut  di  atas  terbukti  secara  sah  dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan atau/ 
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau 
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 
(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila  pidana denda tersebut  tidak  dibayar  maka diganti  dengan 
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
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BAB II
PENGGUNAAN  PASAL 27 UU ITE

1. Permasalahan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik 

1.1.   Penggunaan Pasal  27  UU ITE oleh aparat  penegak hukum memang telah lama 
menjadi  catatan sejak diundangkannya pada tahun 2008 hingga di  revisi  pada tahun 
2016.  UU  yang  dimaksudkan  untuk  menjembatani  perkembangan  teknologi  dan 
informasi  ini  justru  menjadi  ‘petaka’  bagi  penyelenggaraan  kehidupan  berdemokrasi 
masyarakat.  UU ini  dianggap menjadi  alat  pemberangus kebebasan berpendapat dan 
pembungkaman kritik.  

1.2.  Berdasarkan hasil penelitian Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-
net)  Indonesia,  dari  pertama kali  diundangkannya  UU ITE yaitu  tahun 2008  sampai 
dengan 2017 tercatat 232 kasus dengan penggunaan UU ITE. Dari data tersebut dapat 
diketahui bahwa dari 232 kasus yang tercatat sebanyak 72,4% adalah kasus pencemaran 
nama  baik  daring  (online  defamation),  23,7%  adalah  kasus  ujaran  kebencian  daring 
(online  hate  speech)  dan  33,2% yang  didasarkan  pada  pasal  pencemaran  nama baik 
dalam  KUHP.  Sedangkan  diketahui  juga  media  yang  digunakan  atau  media  yang 
dipakai adalah Facebook dengan persentase 56,5%, Twitter dengan persentase 12,4% dan 
sisanya adalah media chat (WA dan BBM), Youtube, e-mail, Blog hingga Online Petition. 

Sumber: Jumlah Korban Pasal 27 ayat (3) UU ITE, SAFE-Net Indonesia, Oktober 2018
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1.3.   Sedangkan  sampai  dengan  Oktober  2018,  SAFE-Net  mencatat  bahwa  terdapat 
lonjakan angka hingga 381 orang sebagai ‘korban’ dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang 
mana 90% dari  kasus yang ada merupakan pelaporan pencemaran nama baik daring 
(online defamation).  

1.4.  Berdasarkan Data Cybercrime Mabes Polri 2016, terdapat kenaikan jumlah pelapor 
kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang semula berjumlah 485 laporan pada tahun 2015 naik 
drastis sebanyak 145% pada tahun 2016 menjadi sebanyak 708 laporan kasus.  

1.5.  Sementara itu pihak-pihak yang melaporkan dengan Pasal 27 ayat (3) adalah pihak-
pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk didalamnya adalah aparat negara maupun 
pemerintah  dengan  pola  yang  dapat  diketahui  sebagai  bentuk  balas  dendam,  barter 
kasus,  pembungkaman  kritik,  shock  therapy  hingga  persekusi  individu  maupun 
kelompok tertentu.  

1.6.  Pada Juli 2017, Pengadilan Negeri (PN) Mataram membebaskan Baiq Nuril Maknun 
yang didakwa melakukan perbuatan menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran 
kesusilaan yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 
tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  (Putusan  Pengadilan  Negeri 
Mataram No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr). Berkaca pada kasus Baiq Nurul Maknun yang 
diputus bebas oleh PN Mataram namun justru malah diputus bersalah oleh MA.  

1.7.   Dengan  demikian,  penggunaan  Pasal  27  UU  ITE  yang  dapat  karena  adanya 
rumusan pasal  yang bersifat  multitafsir  dan berpotensi  semakin tinggi  dari  tahun ke 
tahun  untuk  disalahgunakan  untuk  mengancam  kebebasan  bereksepresi.  sehingga 
penafsiran ini justru akan menggiring kepada praktik pengadilan yang eksesif.  

2. Tidak adanya Elaborasi Kedudukan Bukti Elektronik dan Validasi Bukti Elektronik 
dalam Perekaman Pembicaraan antara  Haji  Muslim dengan Baiq Nuril  Maknun 
oleh Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi No. 574 K/Pid.Sus/2018.

 
2.1.  Dengan maraknya pelanggaran hukum telah menghadirkan suatu jenis baru dari 
alat bukti yang secara tradisional telah dikenal yaitu bukti elektronik (digital evidence). 
Menurut  Casey,  bukti  elektronik  adalah  informasi  elektronik  yang  dapat  digunakan 
untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut.4

2.2.  Dalam legislasi dan praktek yang berlangsung International Criminal Court (ICC), 
pada dasarnya ICC jarang mengakui bukti elektronik sebagai bukti langsung dan malah 
diperlakukan sebagai bukti pendukung dengan nilai pembuktian yang lebih rendah dari 

  Amanda R. Ngomane, The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation, University of South 4

Africa, 2010, hal. 28
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alat bukti lainnya seperti keterangan yang diucapkan secara lisan (viva voice).  Untuk 5

itu, diperlukan validasi lanjutan seperti halnya bukti fisik yang secara tradisional telah 
dikenal  

2.3.  Bahwa validasi bukti elektronik (digital evidence) dalam proses peradilan pidana 
harus dilakukan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Dalam hal terdapat 
ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu 
informasi harus berbentuk tertulis atau asli,  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat 
diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan 
sehingga menerangkan suatu keadaan”. 

2.4.   Hal  ini  juga  diperkuat  melalui  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Agung 
untuk merespon terhadap keberadaan bukti elektronik setelah diberlakukannya KUHAP. 
Pada 1988, Mahkamah Agung melalui Surat MA No 39/TU/88/102/Pid, 14 Januari 1988, 
menyatakan bahwa microfilm atau microfiche dapat  dipergunakan sebagai  alat  bukti 
yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan 
catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri 
kembali dari registrasi maupun berita acara.  

2.5.  Bahwa validasi bukti elektronik (digital evidence) dalam proses peradilan pidana 
harus dilakukan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : 

 
“Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  yang 
mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli,  Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum 
di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.  

2.6.  Bahwa pada dasarnya bukti elektronik hanya memiliki kedudukan sebagai bukti 
pendukung yang masih harus dikonfirmasi melalui alat bukti lainnya. Bukti elektronik 
juga  memiliki  kedudukan  pembuktian  yang  lebih  rendah  ketimbang  alat  bukti 
keterangan  saksi  yang  disampaikan  di  Pengadilan.  Sebagai  bukti  pendukung,  maka 
dalam konteks Indonesia, kedudukan bukti elektronik sama halnya dengan barang bukti 
yang nilai pembuktiannya masih harus dikuatkan melalui alat bukti lainnya diantaranya 
melalui surat atau keterangan ahli/saksi.  

2.7.  Bahwa adapun ahli yang dihadirkan dalam rangka validasi bukti elektronik dalam 
persidangan pun harus yang memiliki kapabilitas dan mampu melakukan pemeriksaan 

 Aida Ashouri, Caleb Bowers and Cherrie Warden, An Overview of the Use of Digital Evidence in 5

International Criminal Courts, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 11 (2014), hal. 115 
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barang  bukti  digital  (digital  evidence)  serta  memiliki  sertifikasi  Digital  Forensik  dan 
bertugas  menangani  pemeriksaan  barang  bukti  elektronik  (digital  evidence)  dan 
pengolahan dokumen elektronik.  

2.8.  Pada dasarnya bukti elektronik (digital evidence) adalah produk dari proses forensik 
digital.  Sementara itu, Forensik Digital adalah identifikasi kegiatan yang memerlukan 6

investigasi (termasuk menentukan sumber digital yang bersangkutan), mengumpulkan 
informasi, memastikan keaslian informasi dari perubahan yang disengaja, menganalisis 
informasi, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Digital forensik menerapkan empat tahapan 
yaitu: 7

1. Pengumpulan (Acquisition), 
2. Pemeliharaan (Preservation), 
3. Analisa (Analysis), dan
4. Presentasi (Presentation). 

2.9.    Bahwa  bukti  elektronik  yang  dihadirkan  dalam  persidangan  perekaman 
pembicaraan  antara  Haji  Muslim  dengan  Baiq  Nuril  tidak  dilakukan  berdasarkan 
tahapan dan prosedur pemeriksaan bukti elektronik (digital evidence) yang semestinya.  

2.10.   Bahwa Bukti  elektronik (digital  evidence)  perekaman pembicaraan tersebut tidak 
dilakukan  konfirmasi  atau  dikuatkan  dengan  keterangan  ahli  digital  forensik  terkait 
keaslian  informasi,  keutuhan  video  serta  tidak  dilakukan  pemeriksaan  sebagaimana 
empat tahapan digital forensik yang telah dipaparkan diatas sehingga bukti elektronik 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

2.11.   Lebih  lanjut,  bukti  perekaman  pembicaraan  dihadirkan  di  persidangan  pada 
dasarnya tidak dilakukan oleh Baiq Nuril ataupun otoritas yang berwenang dan tidak 
layak  menjadi  alat  bukti  yang  sah  di  pengadilan.  Baiq  Nuril  berdasarkan 
faktapersidangan, tidak pernah menyebarkan konten pelanggaran asusila tersebut, pihak 
lain yang justru menyebarkan rekaman percakapan antara M dan Baiq Nuril tersebut. 
Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut  didesain  untuk 
“Penyebaran dalam sistem elektronik”.  

2.12.  Sedangkan syarat mutlak itu tidak terbukti karena dalam fakta persidangan Baiq 
Nuril tidak pernah mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses 
konten tersebut dalam sebuah sistem elektronik, Sehingga Putusan Pengadilan Mataram 
no. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr untuk membebaskan Baiq Nuril  Maknun dinilai sudah 

 Gary Craig Kessler, Judges’ Awareness, Understanding, and Application of Digital Evidence, Graduate 6

School of Computer and Information Sciences, Nova Southeastern University, 2010, hal 1

 Fredesvinda Insa, The Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.):  Fightin against 7

High- Tech Crime—Results of a European Study, Journal of Digital Forensic Practice, 1:4,2007, 285-289, DOI: 
10.1080/15567280701418049 dalam Anggara dkk, Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan 
Pengadilan, ICJR, 2016, hal. 43 
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tepat,  sedangkan  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  574  K/Pid.Sus/2018  terdapat 
kekeliruan yang nyata. 
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BAB III
ACTA EST FABULA HUKUM YANG MENGORBANKAN PEREMPUAN

1. Masalah yang dialami Baiq Nuril Maknun merupakan  pengingkaran atas 
dua  pasal  mendasar  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik 
Indonesia, yakni Pasal 28D (1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di 
hadapan hukum dan Pasal 28G (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri 
pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah 
kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

2. Terdapat kondisi yang diciptakan manusia yang membuat perempuan dan 
laki-laki berbeda. Pernyataan John Stuart Mill yang dikutip  menyatakan 
perendahan sah atas salah satu jenis kelamin membuat kondisi palsu yang 
dipercayai  manusia  adanya,  sifat  alamiah  perempuan  bukan  hal 
sesungguhnya.8

3. Perendahan  satu  jenis  kelamin  atas  jenis  kelamin  yang  lain  dibiarkan 
selama  turun  temurun  menjadi  kebiasaan.  Kebiasaan  tersebut  melekat 
dalam alam pikir manusia sebagai sesuatu yang wajar dan benar adanya. 
Kebiasaan ini dikuatkan dengan kekuasaan dan hukum.

4. Hukum  yang  adil  adalah  hukum  yang  melindungi  warga  negaranya. 
Warga  negara  posisi  yang  berbeda  akan  terlindungi  dengan  cara  yang 
berbeda. Warga negara yang lebih lemah akan mendapatkan perlindungan 
lebih  banyak  dibandingkan  dengan  warga  negara  yang  berkuasa  atau 
dekat  dengan kekuasaan.  Hal  ini  dinyatakan dalam Pasal  28H ayat  (2) 
Undang-undang Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Konsep 
hukum  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut  adalah  hak  mendapat 
kemudahan dan perlakuan khusus atau lebih dikenal dengan affirmative 
action.  Komite  CEDAW  dalam  rekomendasi  Umum  25  Tahun  2004 
menyatakan affirmative action atau tindakan khusus sementara bukanlah 
diskriminasi. 

 Gamble, Sarah, Feminisme dan Post Feminisme, Jalasutra, Yogyakarta, 2004. h.24.8
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5. Acta  est  Fabula  atau  berakhirnya  sandiwara  hukum  merupakan  moral 
vision yang ingin diwujudkan dalam amici curiae  ini.  Sandiwara hukum 
dalam hal ini  adalah kehendak hakim terhadap suatu putusan tertentu, 
sehingga mencari alasan untuk mewujudkannya. Penalaran hakim yang 
menyatakan  menjadi  pembelajaran  bagi  terdakwa  sebagai  alasan 9

penghukuman  Baiq  Nuril,  padahal  fakta  hukum  memperlihatkan  Baiq 
Nuril memiliki alasan tindakan hukumnya yang terbukti di persidangan 
yang tidak dipahami dan tidak dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah 
Agung.

6. Hukum  yang  ditafsirkan  oleh  hakim  dalam  kasus  ini  mencerminkan 
hukum  untuk  pembalasan,  bukan  sebagai  pemberi  keadilan.  Komentar 
Umum  Komite  HAM  PBB  Nomor  28  tanggal  29  Maret  2000  keadilan 
substantif  untuk  perempuan.  Keadilan  dapat  dihitung  karena  terdapat 
kekuasaan  hirarkhis  dalam  masyarakat.  Kekuasaan  hirarkhis  tersebut 10

perlu diseimbangkan agar setiap pihak mendapatkan keuntungan sesuai 
proporsinya.  Proporsi  yang  tidak  seimbang  mempengaruhi  tindakan 
hukum seseorang.

7. Hakim  dalam  pengadilan  sepatutnya  memperhitungkan  relasi  kuasa 
antara  Baiq  Nuril  dan Haji  Muslim.  Relasi  kuasa  tersebut  berpengaruh 
terhadap  kemandirian  Baiq  Nuril  dalam  memutuskan  tindakan 
hukumnya.  Pemikiran  hakim  sepatutnya  melindungi  pihak  yang 
terdampak relasi  kuasa  yang timpang,  sehingga keberadaan Baiq  Nuril 
dan Haji Muslim sama di hadapan hukum. 

8. Hakim yang tidak berpihak pada pihak yang dirugikan pada relasi yang 
timpang  berpotensi  melanggar  Pasal  1  Konvensi  Penghapusan  Segala 
Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (CEDAW)  dan  melakukan 
diskriminasi terhadap perempuan. 

9. Diskriminasi perempuan adalah pembedaan, pengucilan atau pembatasan 
yang  dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin  yang  berakibat  atau  bertujuan 
mengurangi  atau  menghapuskan  pengakuan,  penikmatan,  atau 
penggunaan  HAM  dan  kebebasan-kebebasan  pokok  di  bidang  politik, 
ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, 
terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-
laki  dan  perempuan.  Bentuk  pelanggarannya  adalah  pembatasan 
pertimbangan  hakim  yang  menghapuskan  pengakuan  hak  Baiq  Nuril 

 Halaman 8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 Tanggal 26 September 20189

 Patricia Hill Collin, Fighting Words: Black Women and The Search of Justice, University of Minnesota 10

Press, Saint Paul, 1998, h.xvi.
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sebagai perempuan yang bekerja. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Wanita  berhak  
mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  atau  
profesinya  terhadap  hal-hal  yang  dapat  mengancam  keselamatan  dan  
atau  kesehatannya  berkenaan  dengan  fungsi reproduksi wanita.

10. Hak  perempuan  yang  bekerja  wajib  dilindungi  oleh  hakim  karena 
merupakan bagian dari  hak asasi  manusia yang merupakan ciri  negara 
hukum dan demokrasi. Pasal 45 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyatakan  hak  wanita  adalah  hak  asasi 
manusia.  Pasal  2  CEDAW  mengharuskan  Indonesia  memasukkan  asas 
persamaan dalam peraturan perundang-undangan, membuat perundang-
undangan,  menetapkan  perlindungan  hukum,  menahan  diri  dan 
menjamin  pejabat  tidak  melakukan  praktek  diskriminasi,  mengambil 
langkah-langkah  yang  tepat,  mencabut  ketentuan  pidana  yang 
diskriminatif. 

11. Fakta Hukum menyatakan Baiq Nuril adalah pekerja honorer dan sering 
diajak  kerja  lembur.  Posisi  BN  terdiskriminasi  dengan  3  (tiga)  alasan 11

yaitu karena jenis kelamin dan ekonomi. Posisi ini berpengaruh terhadap 
kemandirian  keputusan  Baiq  Nuril  dalam  bertindak  menyerahkan 
rekaman atau tidak. Tindakan merekam merupakan tindakan manusiawi 
perlindungan diri sendiri manakala merasa terancam.

12. Baiq  Nuril  berjenis  kelamin  perempuan.  Perempuan  adalah   (1)  orang 
(manusia)  yang mempunyai  puki,  dapat  menstruasi,  hamil,  melahirkan 
anak  dan  menyusui;  wanita.   Nalar  perempuan  harus  terdidik  dan 12

berpikir  rasional.  Kualitas-kualitas  kaum  perempuan  secara  alamiah, 13

pengasuhan  yang  berbeda,  lingkungan  yang  diciptakan  dari  jenis 
kelaminnya  semua  berlawanan  dengan  dia.  Perempuan,  memiliki 14

multiple  burden  sebagai  ibu  pekerja,  ibu  rumah  tangga  yang  menjaga 
anaknya  meskipun  dia  bekerja.  Terbukti  Baiq  Nuril  dalam  lembur 15

pekerjaannya membawa anaknya ke hotel di Senggigi.

 Halaman 15 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN MTR Tanggal 26 11

Juli 2017

 Ebta Setiawan, KBBI Online versi 2.0, Badan pengembangan  dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud,  12

2012-2017, dikunjungi dari https://kbbi.web.id/perempuan tanggal 23 Oktober 2017.

 Gamble, Sarah, Feminisme dan Post Feminisme, Jalasutra, Yogyakarta, 2004, h.20.13

 Mahatma Gandhi, Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h.14

44.

 Vanessa E.Munro, The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory, 2016, Rouledge, h.28115
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13. Ketimpangan Ekonomi yang dialami Baiq Nuril berasal dari pekerjaan dan 
jabatannya serta pengupahannya.

14. Lapisan pertama memperlihatkan relasi kuasa antara atasan dan bawahan, 
yakni antara posisi Kepala Sekolah dengan guru berstatus honorer. 

15. Lapisan  Kedua,  berdasarkan  Pasal  1  UU  No.  5  Tahun  2014  Pegawai 
Aparatur  Sipil  Negara  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  PNS  dan  PPPK. 
Kedudukan hukum PNS lebih kuat dibandingkan PPPK, sehingga PPPK 
menerima tugas ganda baik dari atasan maupun dari PNS lain. BN adalah 
PPPK.

16. Lapisan  Ketiga  perihal  gaji  BN  sebagai  tenaga  honorer  pembantu 
bendahara. Jumlah gaji yang diterima batasannya tidak diatur peraturan 
perundang-undangan.  Pasal  21  jo  22  UU  Nomor  5  Tahun  2014,  PPPK 
menerima  gaji  dan  tunjangan,  tidak  menerima  fasilitas  dan  jaminan 
pensiun, bahkan pada pasal 101 PPPK digaji  menurut beban kerja yang 
mana  hal  ini  bergantung  pada  kebijakan  atasan.   Berbagai  lapisan  itu 
menjadikan BN berposisi  rentan dan sulit  untuk melakukan keputusan 
mandiri. BN membagi rekaman pada pihak lain Haji imam, adalah untuk 
dibantu  karena  BN tidak  memiliki  posisi  yang kuat  untuk melaporkan 
tindakan asusila tersebut.16

17. Putusan hakim sepatutnya memiliki  moral  vision,  ...the  job  of  a  Supremes 
Court justice also calls for sound practical judgment and moral vision.”  Moral 17

berasal dari comprehensive reflection, we have earned the right to live by them.  18

Dalam putusan Mahkamah Agung,  memperlihatkan cara pandang yang 
sangat  mengedepankan  maskulinitas  dalam  berhukum.  Cara  pandang 
demikian   terkait  dengan  perspektif  kritik  dalam  kajian-kajian 
Maskulinitas  dan  Hukum  Multidimensi,  sebagai  disiplin  hukum  yang 
muncul  yang  menggunakan  studi  maskulinitas  dari  ilmu  sosial  untuk 
menafsirkan  doktrin  hukum  dan  untuk  mengusulkan  perubahan 
interpretasi hukum.19

 Halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN MTR Tanggal 26 16

Juli 2017

 Richard  H  Fallon,  The  Dynamic  Constitution:  An  Introduction  To  American  Constitutional  Law, 17

Cambridge University Press, 2004,  h.276.

 Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Belknap Press, New York, 2013, h.39.18

 Ann C. McGinley, Introduction: Men, Masculinities and Law, Nevada Law Journal,  Vol.  13:  315 19

(2013). 
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18. Bahwa putusan MA (judex juris) tidak mempertimbangkan konteks kasus 
kekerasan  seksual  yang  terjadi  terhadap  Baiq  Nuril  Maknun.  Konteks 
kasus menjadi penting, karena pertimbangan-pertimbangan khusus perlu 
diberikan oleh Hakim untuk melihat dampak yang akan diakibatkan oleh 
putusan MA tersebut atas kasus-kasus serupa, yang mana tidak mudah 
bagi  perempuan  mengungkap  kasus-kasus  kekerasan  dan  kekerasan 
seksual.  Pertimbangan  konteks  menjadi  penting  apalagi  posisinya 
memperlihatkan  relasi  kuasa  asimetris  dalam  lingkungan  kerja,  antara 
atasan/Kepala Sekolah (Haji Muslim, laki-laki) terhadap bawahan/Guru 
honorer (Baiq Nuril Maknun, perempuan). Ini berarti putusan MA telah 
tidak saja menciderai upaya memperkuat perlindungan terhadap hak-hak 
kaum  perempuan,  melainkan  pula  menciderai  rasa  keadilan  publik, 
terutama  atas  tindakan  asusila  yang  dilakukan  atasan/Kepala  Sekolah 
(Haji  Muslim,  laki-laki)  terhadap  bawahan/Guru  honorer  (Baiq  Nuril 
Maknun, perempuan).  

19. Situasi  dalam konteks kasus tersebut  memperlihatkan posisi  Baiq Nuril 
Maknun  sebagai  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  yang 
seharusnya dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh Hakim berdasarkan 
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2017  tentang  PEDOMAN 
MENGADILI  PERKARA  PEREMPUAN  BERHADAPAN  DENGAN 
HUKUM.
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BAB IV
ANALISIS  POSISI BAIQ NURIL MAKNUN  

BERDASAR KUHP DAN KUHAP

“Tidak dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan 
oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda 

kepunyaan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang 
bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum” 

Pasal 49 Ayat (1) KUHP

1. Noodweer sebagai Dasar Pembenar

1.1.  Noodweer  adalah  pembelaan  yang  dilakukan  dalam  keadaan  darurat  20

khususnya  meliputi  3  hal  yaitu  serangan  terhadap  nyawa,  harta  benda  dan 
kesusilaan.  Pembuat  undang-undang  membenarkan  tindakan  pembelaan 
meskipun dengan cara merugikan kepentingan hukum penyerangnya. 

1.2.  Meskipun demikian ruang lingkup noodweer dibatasi  yaitu berdasarkan 
cara  melakukan  pembelaan  berdasarkan  asas  subsidaritas  dan  alat  yang 
digunakan  berdasarkan  asas  proporsional. Asas  subsidaritas  mengharuskan 21

pembelaan  dilakukan  karena  tidak  ada  cara  lain  yang  dapat  dilakukan, 
sedangkan  dalam  asas  proporsional  mengharuskan  adanya  keseimbangan 
antara kepentingan hukum antara penyerang dan pembela.

1.3.  Terdapat beberapa alasan sehingga noodweer  tidak dapat dihukum yaitu: 
noodweer  atau  pembelaan  adalah  hak  pembelaan  atas  serangan  melawan 
hukum, pembelaan tersebut sah menurut hukum, menyebabkan hilangnya sifat 
melawan  hukum,  penyebab  dari  luar  sehingga  perbuatan  pembelaan  tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. 

1.4.  Perspektif  ini  akan  digunakan  untuk  menganalisis  tindakan  Baiq  Nuril 
merekam pembicaraan yang berisi kesusilaan H. Muslim. Baiq Nuril didakwa 
dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

 PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) at Hlm. 470.20

 Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui 21

Batas (noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana” (2016) 5:5 Lex Crim 8 at Hlm. 64.
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “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 Kesusilaan.” 

2. Ketentuan Noodweer

2.1.  Syarat  noodwer  menurut Vam Hamel dalam Lamintang dibagi  menjadi  2 
kelompok. Pertama mengenai syarat-syarat serangan yang meliputi:

a. Serangan yang melawan hukum artinya pelaku tidak memiliki hak untuk 
melakukan serangan dan korban mengalami penderitaan akibat serangan 
tersebut22

b. Serangan yang bersifat  seketika.  Maksud seketika  menurut  Lamintang 
adalah  serangan itu  telah  dimulai  dan belum selesai  sedangkan Van 23

Hamel  dalam  Lamintang  mengindikasikan  bahwa  jika  serangan  telah 
mengancam secara langsung walaupun belum dimulai.24

c. Membahayakan  tubuh  benda  dan  kesusilaan,  kesusilaan  dipasal  ini 
diartikan sebagai bahaya seksual. 

2.2. Syarat Kedua mengenai pembelanya meliputi:
a. Pembelaan  harus  bersifat  perlu  sehingga  dengan  pembelaan  tersebut 

untuk meniadakan serangan dengan segala akibatnya.25

b. Perbuatan  yang  dilakukan  harus  dapat  dibenarkan  dalam  arti  tidak 
berlebihan. 

2.3. Dari ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kasus Baiq Nuril adalah:
Unsur serangan

a. Serangan  yang  melawan  hukum:  bahwa  H.  Muslim  menyerang  Baiq 
Nuril melalui perkataan bermualan kesusilaan. H. Muslim adalah atasan 
Baiq  Nuril  di  SMAN  7  Mataram  sehingga  H  Muslim  tidak  berhak 
mengatakan hal-hal bernuansa kesusilaan kepada Baiq Nuril.

b. Serangan yang bersifat seketika: Perbuatan Baiq berupa merekam bukan 
merupakan upaya pembelaan akan tetapi upaya mengumpulkan barang 
bukti.  Mengingat  pembuktian  kasus  kekerasan  seksual  cukup  sulit 
dibuktikan dengan alasan keterbatasan alat bukti. 

c. Membahayakan tubuh benda dan kesusilaan, bahwa tindakan H Muslim 
membahayakan kesusilaan Baiq Nuril. 

 Supra note 1, h. 477.22

 Ibid h. 487.23

  Ibid.24

 Ibid h. 499.25
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2.3.  Dari  unsur serangan ini,  terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu 
unsur  seketika,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  Baiq  Nuril 
Maknun  tidak memenuhi Noodweer. 

2.3. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan 
jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau 
keliru  dalam  menerapkan  hukum.  Pasal  248  ayat  (3)  KUHAP,  yang 
menyebutkan  “Alasan  yang  tersebut  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  253  ayat  (1)  undang-undang  ini.”  Oleh 
karenanya alasan untuk mengajukan permohonan kasasi  kepada Mahkamah 
Agung itu hanya terbatas pada tiga hal yaitu:

a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan 
tidak sebagaimana mestinya;

b. apakah  benar  cara  mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut  ketentuan 
undang-undang;

c. apakab benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.Judex iuris 
mempunyai kewenangan yang berbeda dengan judex factie.

2.4.  Berasal dari definisinya, iuris/ juris yang berasal dari bahasa latin joor-is 
yng memiliki makna of right/ of law,  yang secara kontekstual diartikan dalam 
bahsa  indonesia  sebagai  hal  yang  berkaitan  dengan  hak/  hukum,  memiliki 
kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam upaya hukum pada 
tingkat  kasasi  atau  Peninjauan  Kembali,  sehingga  menjadikan  hakim  pada 
pengadilan  ini  menjadi  penentu  dan  pembenar  dari  kesalahan  penerapan 
hukum pada pengadilan judex fatie yang memeriksa dan mengadili berdasarkan 
fakta-  fakta  hukum  yang  diungkapkan  dalam  persidangan,  oleh  karenanya 
berbeda dengan kewengangan yang dimiliki oleh judex factie.

2.5.  Berdasar  alasan-alasan atau pertimbanganpertimbangan yang ditentukan 
oleh  undangundang  yang  menjadi  daasr  suatu  putusan  pengadilan  yang 
kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara. Pada 
umumnya hanya diatur tentang tata cara mengajukan aksasi, dan pada Pasal 
254  KUHAP “Dalam  hal  Mahkamah  Agung  memeriksa  permohonan  kasasi 
karena  telah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  245, 
Pasal  246  dan  Pasal  247,  mengenai  hukumnya  Mahkamah  Agung  dapat 
memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.”

2.6.  Oleh  karenanya,  suatu  permohonan  kasasi  dapat  diterima  atau  ditolak 
untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHAP, suatu permohonan 
ditolak apabila:

1. putusan  yang  dimintakan  kasasi  ialah  putusan  bebas  (Pasal  244 
KUHAP). Senada dengan ini putusan Mahkamah Agung tanggal 19 
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September  1956  No.  70/Kr/1956.  Mengenai  putusan  bebas  tidak 
murni; 

2. melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada 
panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas 
hari  sesudah  putusan  disampaikan  kepada  terdakwa  (Pasal  245 
KUHAP). Senada dengan itu, putusan Mahkamah Agung tanggal 12 
September 1974 No. 521/K/Kr/1975; 

3. sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. 
Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP); 

4. pemohon  tidak  mengajukan  memori  kasasi  (Pasal  248  ayat  (1) 
KUHAP), atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, 
jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), 
atau  pemohon  terlambat  mengajukan  memori  kasasi,  yaitu  empat 
belas hari sesuai mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) 
dan (4) KUHAP);

5. tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 
ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi

2.7. Dalam putusan Kasasi pengadilan Tinggi, dalam pertimbangannya, hakim 
berpendapat  bahwa “Selaku badan Peradilan Tinggi  yang mempunyai  tugas 
untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah 
negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MK No. 
114/  PUU-X/  2012  tanggal  28  Maret  2013  tang  menyatakan  frasa  “Kecuali 
terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP tersebut tidak mempunyai 
kekuatan  hukum  mengikat,  maka  mahkamah  agung  berwenang  memeriksa 
permohonan kasasi terhadap putusan bebas.” 

2.8.  Pada disenting opinion Putusan MK tersebut,  Hakim Konstitusi  Harjono 
memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:
Bahwa pasal yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain dengan Pasal 
191 KUHAP yang menyatakan ayat (1):  “jika pengadilan berpendapat bahwa 
dari  hasil  pemeriksaan  sidang,  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang 
didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  maka 
terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: "jika 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdawa 
terbukti, ,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka 
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. 

2.9.  Dengan  demikian  jelas  bahwa  KUHAP  membedakan  antara  kedua  hal 
tersebut. Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam persidangan 
yang  tidak  dapat  membuktian  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan 
yang  didakwakan,  sedangkan  yang  ayat  (2)  dalam  persidangan  terbukti 
terdakwa  melakukan  perbuatan  tetapi  perbuatan  tersebut  bukan  perbuatan 
pidana.

AMICI CURIAE - PUTUSAN MA 574K/PID.SUS/2018 �21



Dengan  demikan  pengecualian  pengajuan  kasasi  terhadap  putusan  bebas 
sebagaimana diatur oleh Pasal 244 KUHAP merupakan perlindungan hak asasi 
manusia  terhadap  mereka  yang  haknya  pernah  dilanggar  karena  statusnya 
terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah.

2.10.  Di  sisi  lain,  peran  hakim  agung  sebagai  judex  juris  dalam  mengadili 
perkara  Baiq  Nuriladalahdengan  tujuan  untuk  meluruskan  dari  kesalahan 
penerapan hukum yang telah diduga dilakukan oleh judex  facti,  mengaingat 
peran utamanya dalam konteks memeriksa dan memmutus permohonan kasasi 
adalah  sebagai  judex  iuris,  dengan  mengeluarkan  putusan  yang  dapat 
menciptakan kesatuan penerapan hukum, sebagaimana kewajiban Mahkamah 
Agung dalam berdasarkan Pasal  253 ayat  (1)  KUHAP, dimana tujuan upaya 
hukum kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan 
jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-undang atau 
apabila judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum, sedangkan putusan 
MA dalam  perkara  a  quo  ialah  mengabulkan  permohonan  kasasi  penuntut 
umum  yang  mendasarkan  permohonan  kasasi  tidak  berdaasrkan  ketentuan 
dalam Pasal 248 ayat (3) KUHAP, melainkan mendasarkan memori kasasinya 
berfokus pada fakta- fakta persidangan yang telah diperiksa kebenarannya dan 
sebagai dasar dalam memutus bebas Terdakwa Baiq Nuril Maknun  oleh judex 
factie Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor 265/ Pid. Sus/ 2017/ 
PN.MTR.

2.11. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 574 K/ Pid.Sus/ 
2018,  menyatakan  bahwa putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram Nomor  265/ 
Pid. Sus/ 2017/ PN.MTR dibatalkan, sehingga apabila merujuk pada Pasal 255 
ayat (1) KUHAP yang menyatakan“Dalam hal suatu perkara dibatalkan karena 
perturan  hukum  tidak  ditetapkan  tidak  sebagaimana  mestinya,  Mahkamah 
Agung  mengadili  sendiri  perkara  tersebut.”  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa 
Mahkamah Agung menganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram 
Nomor 265/ Pid. Sus/ 2017/ PN.MTR dalam memeriksa dan memutus perkara 
a quo hukum tidak ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan 
Mahkamah  Agung  tersebut  seharusnya  didasari  pad  pertimbangan  hukum 
yang menganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri  Mataram Nomor 265/ 
Pid. Sus/ 2017/ PN.MTR, memiliki kekeliruan dalam menerapkan hukum.

2.12.  Sebaliknya,  dalam permohonan Kasasi  (Memori  Kasasi)  PU, disebutkan 
didalamnya bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 ayat 
(1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, sehingga PU berpendapat bahwa konteks Judex 
Factie  salah menerapkan hukum, hakim PT tidak menjelaskan dengan cukup 
mana- mana penerapan hukum yang diterapkan secara salah oleh Judex Factie, 
melainkan lebih menilai berkaitan dengan fakta- fakta yang disampaikan oleh 
PU dalam memori kasasinya. Sehingga, putusan a quo keluar dari kewenangan 
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pengadilan  hakim  pemeriksa  kasasi  yang  seharusnya  kewenangan  yang 
dimiliki  tidak  lebih  dari  ketentuan  dalam  Pasal  253  ayat  (1)  KUHAP,  dan 
berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  574  K/Pid.Sus/2018 
yangg  menyatakan  dalam  putusannya  bahwa  membatalkan  putusan 
Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor  265/  Pid.  Sus/  2017/  PN.MTR  tidak 
didasarkan  pada  pertimbangan  hukum  yang  secara  limitatif  disebutkan 
sebagai dasar menjatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan 
sebelumnya  yang  terbatas  mengenai  kekeliruan  pengadilan  sebelumnya 
dalam menerapkan hukum. 

2.13.  Putusan  a  quo  dirasakan  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan 
masyarakatsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP, dimana 
hal tersebut tidak tercermin dalam pertimbangan hakim kasasi pada Mahkamah 
Agung, yang berpendapat “Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta yang 
relevan  secara  yuridis  tersebut,  maka  perbuatan  Terdakwa  telah  memenuhi 
unsur delik dalam Pasal 27 ayat (1) juncto  Pasal 45 ayat (1) Undang- undang 
Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ”tanpa mendasarkan pembatalan putusan 
pada alasan kekeliruan penerapan hukum oleh PN Mataram, dimana putusan 
hakim Mahkamah Agung justru menunjukkan fakta yang kontradiktif dengan 
pemenuhan  unsur  dalam  pertimbangannya  dalam  konteks  pemenuhan 
unsurPasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang- undang Nomor 11 tahun 
2008 tentang ITE , khususnya dalam hal “mendistribusikan”  yang bermakna  
mengirimkan   dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  
Dokumen  Elektronik kepada    banyak  Orang  atau berbagai  pihak  melalui  
Sistem  Elektronik,  yang  tidak  pernah  dilakukan  oleh  Terdakwa  Baiq  Nuril, 
melainkan  orang  lain,  yakni  saksi  Haji  Imam  Mudawin  yang  membujuk 
Terdakwa atas dalih akan digunakan untuk dasar melengkapi laporan kepada 
DPRD Mataram, bukan untuk tujuan lain.

2.14.  Bahkan,  dalam  pertimbangannya  Mahkamah  Agung  menyebutkan 
“...penjatuhan  pidana  dalam  perkara  aquo  diharapkan  dapat  menjadi 
pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia 
pada  umumnya  agar  berhati-hati  dalam  memanfaatkan  dan  menggunakan 
media  elektronik,  terlebih  lagi  menyangkut  data  pribadi  seseorang  ataupun 
pembicaraan  antar  personal...”,  yang  sekali  lagi  bukan  merupakan  dasar 
pembatalan  putusan  pada  alasan  kekeliruan  penerapan  hukum  oleh  PN 
Mataram  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  255  ayat  (1)  KUHAP,  dan 
mendasarkan  pada  memori  Kasasi  yang  telah  dibuat  oleh  Penuntut  Umum 
(PU).

2.15. Dalam pertimbangan putusan kasasi justru didapati fakta bahwa tujuan 
pemberian  akses  terhadap  informasi  elektronik  berupa  percakapan  antara 
Terdakwa dengan Pelapor, adalah untuk dipergunakan sebagai bukti pelengkap 
aduannya  yang  seyogyanya  akan  dilakukan  oleh  Terdakwa  kepada  DPRD 
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Mataram  merupakan  hak  selaku  warga  negara  Indonesia.  Adapun  fakta 
persidangan  menyebutkan  bahwa  yang  mentransfer  atau  pihak  yang 
memberikan akses hingga tersebarnya informasi elektronik berupa percakapan 
yang dilakukan antara Terdakwa dan Pelapor adalah Haji Imam Mudawin yang 
membujuk Terdakwa untuk menyerahkan HP miliknya, sehingga tanpa adanya 
pembuktian unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai unsur 
pada Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang- undang Nomor 11 tahun 
2008 tentang ITE yang dibuktikan salah penerapannya oleh Mahkamah Agung, 
seharusnya Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 574 K/ Pid.Sus/ 2018  
tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/ Pid. Sus/ 
2017/ PN.MTR.
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BAB VI
KESIMPULAN

“Sekali menoleransi kekerasan seksual dan membiarkannya, maka yang 
menjadi lebih berbahaya adalah menjadikan pembiaran itu sebagai sumber 

norma yang berujung pada bentuk kekerasan baru dan berulang!”

1. Bukti elektronik hanya memiliki kedudukan sebagai bukti pendukung 
yang  masih  harus  dikonfirmasi melalui  alat  bukti  lainnya. Bukti 
elektronik  (digital  evidence)   perekaman  pembicaraan  tidak  dilakukan 
konfirmasi   atau  dikuatkan  dengan  keterangan  ahli  digital  forensik 
terkait  keaslian  informasi,  keutuhan  video  serta   tidak  dilakukan   
pemeriksaan  sebagaimana  empat tahapan digital forensik.  Berdasarkan  
fakta persidangan,  tidak   pernah menyebarkan konten  pelanggaran 
asusila  tersebut,  pihak  lain  yang  justru   menyebarkan  rekaman 
percakapan antara Haji  Muslim dan Baiq Nuril Maknun tersebut. Pasal 
27  ayat  (1)  UU  ITE  berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut  didesain  
untuk “Penyebaran dalam sistem elektronik”.

2. Perempuan memiliki  kedudukan yang sama didasarkan UUD,  namun 
terdapat  kondisi  yang  diciptakan  manusia.  Sehigga  pada  kasus  ini 
terdapat relasi yang tidak seimbang antara Baiq Nuril Maknun sebagai 
perempuan dan pekerja  kontrak dengan Haji  Imam Mudawin sebagai 
laki-laki  dan  pimpinan  sebuah  sekolah.  Hukum yang  ditafsirkan  oleh 
hakim dalam kasus ini mencerminkan hukum untuk pembalasan, bukan 
sebagai  pemberi  keadilan.  Putusan  hakim  sepatutnya  memiliki  moral 
vision,  ...the  job  of  a  Supremes  Court  justice  also  calls  for  sound  practical 
judgment and moral vision.”  Moral  berasal dari comprehensive reflection, we 
have earned the right to live by them.

3. Tindakan Baiq Nuril Maknun bukan merupakan bentuk pembelaan atas 
serangan yang menimpanya.  Namun harus dipahami bahwa pebuatan 
Baiq  Nuril  Maknun  merupakan  upaya  mengumpulkan  barang  bukti 
terhadap  kasus  kesusilaan  yang  sulit  dibuktikan.  Adapun  terkait 
terjadinya  penyebaran  percakapan  yang  bermuatan  kesusilaan, 
seharusnya  Hakim MA mencari  orang  yang  menyebarkan  percakapan 

AMICI CURIAE - PUTUSAN MA 574K/PID.SUS/2018 �25



tersebut.  Dengan  demikian  maka  seharusnya  Hakim MA menguatkan 
putusan Hakim PN Mataram dengan memutus bebas pada Baiq Nuril 
Maknun.

4. Mahkamah  Agung  menganggap  bahwa  putusan  Pengadilan  Negeri 
Mataram Nomor 265/ Pid. Sus/ 2017/ PN.MTR dalam memeriksa dan 
memutus  perkara  a  quo  hukum  tidak  ditetapkan  tidak  sebagaimana 
mestinya,  sehingga  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  seharusnya 
didasari  pad pertimbangan hukum yang menganggap bahwa putusan 
Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor  265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, 
memiliki kekeliruan dalam menerapkan hukum. Terdakwa sebagai unsur 
pada Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang- undang Nomor 11 
tahun  2008  tentang  ITE  yang  dibuktikan  salah  penerapannya  oleh 
Mahkamah  Agung,  seharusnya  Mahkamah  Agung  dalam  putusannya 
Nomor 574  K/Pid.Sus/ 2018   tidak membatalkan putusan Pengadilan 
Negeri Mataram Nomor 265/ Pid. Sus/ 2017/ PN.MTR.

5. Ini berarti, secara umum bahwa Putusan MA a quo atas kasus Baiq Nuril 
Maknun  jelas  keliru  dari  beragam  sudut  pandang  hukum,  1.  Tidak 
menempatkan  posisi  Terdakwa  sebagai  korban  kekerasan  seksual;  2. 
Terjadi penafsiran dan argumen yang absen terhadap pembuktian elemen 
hukum, khususnya terkait pemberlakuan UU ITE; 3. Penggunaan UU ITE 
dalam kasus Putusan MA Baiq Nuril Maknun ini memberi bukti dampak 
negatif yang mengorbankan banyak warga negara. 

6. Putusan Kasasi tidak menguraikan kesalahan penerapan hukum PN dan 
tidak  menguraikan  kembali  apakah  benar  seluruh  unsur-unsurnya 
terpenuhi atau tidak  maka putusan ini menyalahi pasal 197 ayat 1 huruf 
h. KUHAP. Konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan 197 ayat 1 KUHAP 
mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum    (vide:  Pasal  197  ayat  (2) 
KUHAP) yang berakibat putusan yang dijatuhkan sebagai berikut:

(a) Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;
(b) Putusan yang batal  demi hukum tidak mempunyai  kekuatan dan 

akibat hukum;
(c) Dengan demikian putusan yang batal  demi  hukum,  sejak  semula 

putusan itu  dijatuhkan sama sekali  tidak  memiliki  daya  eksekusi 
atau tidak dapat dilaksanakan.

Demikian amici curiae kami sampaikan. Kami memandang bahwa kasus terkait 
Putusan  MA  Baiq  Nuril  Maknun  merupakan  pertaruhan  bagaimana 
sesungguhnya kekuasaan kehakiman bekerja memberi perlindungan terhadap 
perempuan  dari  kekerasan  seksual.  Putusan  tersebut,  justru  tidak  hanya 
melemahkan  sendi-sendi  Negara  Hukum  dan  demokrasi  yang  seharusnya 
Negara mampu melindungi hak-hak warga negara, tetapi pula menciderai dan 
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menghinakan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat dunia terhadap gerakan 
anti kekerasan terhadap perempuan. 

SURABAYA, 18 FEBRUARI 2019

A. Sahabat Peradilan yang berasal dari lembaga

1. Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
bersekretariat di Gedung C Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

2. Serikat  Pengajar  HAM  Indonesia  (SEPAHAM  Indonesia),  bersekretariat  di 
Gedung Cidast, Universitas Jember.  

B. Sedangkan individu-individu akademisi yang menjadi sahabat peradilan

1. Dr. Devi Rahayu, SH., MH. (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, SH. M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Jember, Pusat 

Studi Perlindungan Perempuan dan Anak) 
3. Dr.  Herlambang P.  Wiratraman,  SH.,  MA.  (Fakultas  Hukum dan Ketua  Pusat 

Studi  Hukum  dan  HAM  (HRLS)  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, 
Surabaya)

4. Dr.  Widodo  Dwi  Putro,  SH.,  M.Hum (Fakultas  Hukum Universitas  Mataram, 
Taman Metajuridika)

5. Dr. Amira Paripurna, SH., LLM. (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Depart. 
Hukum Pidana)

6. Dr. Dhia Al Uyyun, SH., MH. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pusat 
Pengembangan Hukum dan Gender/PPHG)

7. Dr. Maradona, SH., LLM. (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dept. Hukum 
Pidana)

8. Masitoh  Indriani,  SH.,  LLM.  (Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Forum 
Akademisi untuk Kebebasan Ekspresi)

9. Iqbal Felisiano, SH., LLM. (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pusat Studi 
Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana/CACCP)

10. Dina  Tsalist,  SH.,  LLM.  (Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  dan  Center  for 
Human Rights and Migration, Univ. Jember)

11. Dr.  Anis  Farida,  S.Sos,  SH,  M.Si.  (Sekprodi  Magister  Hukum  Tata  Negara 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel)

Komunikasi Amici Curiae: 
Dr. Devi Rahayu +62 82111077756 / Dr. Herlambang P. Wiratraman +62 82140837025

AMICI CURIAE - PUTUSAN MA 574K/PID.SUS/2018 �27


