
MEMORI  KASASI

Atas

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

  No : 71/Pdt/2009/PT.BTN 

Tertanggal  8 September 2009

Jo.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

No :  300/Pdt.G/2008/PN.TNG.

Tertanggal 11 Mei 2009

Dalam perkara antara

PRITA MULYASARI…..……………………………….………...…Pemohon Kasasi

Dahulu Pembanding/Terbanding/Tergugat………………………………………….



Melawan

1. PT.  SARANA  MEDITAMA  INTERNATIONAL,……Termohon  Kasasi  I 

Dahulu Pembanding/ Terbanding/Penggugat I Konpensi…………………......

2. Dr. HENGKY GOSAL, Sp.PD………………………....…..Termohon Kasasi II 
      Dahulu Pembanding/Terbanding/Penggugat II Konpensi…………………….
3. Dr. GRACE HILZA YARLEN NELA………..………..….Termohon Kasasi III 

Dahulu Pembanding/Terbanding/Penggugat III Konvesi……………………..

NO.2182/OCK.XII/2009                                                         

Jakarta,  16   Desember 2009

Kepada Yth

Bapak Ketua

Mahkamah Agung R.I.

Jl. Medan Merdeka Utara No. 13

Jakarta Pusat.

Melalui : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

Dengan hormat,
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Kami,  Prof.  Dr.  (Jur)  O.C  KALIGIS,  S.H.,  M.H.,  Advokat  dan  Pengacara, 

berdasarkan Surat Kuasa  Khusus (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama : Prita Mulyasari, beralamat di Jalan Villa Melati Mas Residence Blok 

C3/12 Serpong, Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi 

Pembanding/Terbanding/Tergugat, atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten  Reg 

No : 71/Pdt/2009/PT.BTN diputus pada 8 September 2009;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum dari Judex 

Factie dalam putusan aquo yang amar putusannya berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima  Permohonan  Banding  dari  Pembanding/Terbanding  semula 

Tergugat dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II 

dan Penggugat III;

2. Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  perkara  No: 

300/Pdt.G/2008/PN.TNG. tanggal 11 Mei 2009, yang dimohonkan Banding 

tersebut,  dengan  perbaikan  sekedar  mengenai  kehilangan  keuntungan 

dan besarnya ganti rugi im-materril sehingga amar putusan selengkapnya 

sebagai berikut :

3



Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pembanding/Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan  gugatan  Pembanding/Terbanding  semula  Penggugat  I, 

Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian;

2. Menyatakan Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah melakukan 

perbuatan  melawan  hukum  terhadap  Pembanding/Terbanding  semula 

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat membayar ganti 

rugi materiil kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat I sebesar 

Rp. 164.286.360 (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh 

enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

4. Menghukum pula Pembanding/Terbanding semula Tergugat membayar 

ganti rugi immateriil sebesar Rp. 40.000.000.-  (empat puluh juta rupiah) 

dengan perincian :

a. Kepada  Pembanding/Terbanding  semula  Penggugat  I  sebesar  Rp. 

20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
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b. Kepada  Pembanding/Terbanding  semula  Penggugat  II  sebesar  Rp. 

10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

c. Kepada  Pembanding/Terbanding  semula  Penggugat  III  sebesar  Rp. 

10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 

5. Menghukum  Pembanding/Terbanding  semula  Tergugat  membuat 

permohonan maaf di harian Media Indonesia dan harian Kompas masing-

masing sekali penerbitan dengan format pada intinya permohonan maaf 

atas  kekhilafan/kekeliruan  Pembanding/Terbanding  semula  Tergugat 

kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat I,  Penggugat II dan 

Penggugat  III  karena  telah  membuat/mengirim  email  kepada  teman-

teman Pembanding/Terbanding semula Tergugat  antara  lain pada situs 

customercare@banksinarmas.com pada tanggal 15 Agustus 2008;

6. menolak  gugatan  Pembanding/Terbanding  semula  Penggugat  I, 

Penggugat II dan Penggugat III untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menolak  gugatan  Rekonpensi  Pembanding/Terbanding  semula  Penggugat 

Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
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Menghukum  Pembanding/Terbanding  semula  Tergugat  Konpensi/Penggugat 

Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang 

dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya  tanggal  11  Mei  2009,  Pengadilan  Negeri  Tangerang  telah 

memutuskan  perkara  No:  300/Pdt.G/2008/PN.TNG,  dengan  amarnya  sebagai 

berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan  Tergugat  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum 

terhadap Para Penggugat;

3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp 314.286.360,- 

(Tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus 

enam puluh rupiah)dengan perincian:
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a. Kerugian  Materiil  Penggugat  I:  Rp  164.286.360,-  (Seratus  enam 

puluh empat  juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus 

enam puluh rupiah);

b. Kehilangan keuntungan Penggugat I: Rp 50.000.000,- (Lima puluh 

juta rupiah);

c. Kerugian Immateriil Penggugat I: Rp 50.000.0000,- (Lima puluh juta 

rupiah), Penggugat II: Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), 

Penggugat III: Rp 25.000.0000,- (Dua lima juta rupiah), Penggugat 

III: Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum  Tergugat  membuat  permohonan  maaf  di  harian  Media 

Indonesia dan Harian Kompas masing-masing sekali penerbitan dengan 

format  pada  intinya  permohonan  maaf  atas  kekhilafan/  kekeliruan 

Tergugat kepada Para Penggugat karena telah membuat/ mengirim email 

kepada  teman-teman  Tergugat  antara  lain  pada  situs 

customercare@banksinarmas.com      pada tanggal 15 Agustus 2008;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
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- Menghukum  Tergugat  Konpensi/  Penggugat  Rekonpensi  untuk 

membayar  ongkos  perkara  Rp  416.000,-  (Empat  ratus  enam belas  ribu 

rupiah).

Bahwa relaas pemberitahuan Isi Putusan Pengadilalan Tinggi aquo diberitahukan 

kepada  Pemohon  Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat  pada  tanggal  25 

November  2009  dan  Pemohon  Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat 

menyatakan  Permohonan  Kasasi  pada  tanggal   4  Desember   2009  ,  oleh 

karenanya  Permohonan  Kasasi  yang  diajukan  Pemohon  Kasasi  masih  dalam 

tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu mohon 

kiranya agar Ketua Mahkamah Agung R.I., berkenan menerima dan memeriksa 

Memori Kasasi ini.

Bahwa Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi  adalah untuk 

menguji apakah Judex Factie dalam memutuskan perkara pada tingkat banding 

telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh 

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 

batalnya putusan yang bersangkutan;
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Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat pada Putusan Judex Factie  (Pengadilan Tinggi  Banten), 

sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat uraikan diatas, 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat  sangat  keberatan  dan 

sangat  tidak  sependapat  dengan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  Judex 

Factie dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana  hanya mengambil 

secara  keseluruhan pertimbangan hukum dari  Pengadilan  Negeri  Tangerang 

dengan  hanya  memberikan  perbaikan  sekedar  mengenai  kehilangan 

keuntungan  yang  diharapkan  dan  besarnya  kerugian  im-materiil, tanpa 

memberikan  dalil-dalil  hukum  sebagai  dasar  pengambilalihan  pertimbangan 

hukum dimaksud. Selain itu Judex Factie nyata-nyata tidak mempertimbangkan 

fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang 

diberikan  tidak  mencerminkan  irah-irah  DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Banten tidak menerapkan 

atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat 

yang  diwajibkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  layak  dan 

patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud
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Adapun  yang  menjadi  dasar-dasar  diajukannya  Memori  Kasasi  ini  adalah 

sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. BAHWA  JUDEX  FACTIE  TELAH  SALAH  MENERAPKAN  HUKUM 

DALAM  TERTIB  BERACARA  ATAU  LALAI  MEMENUHI  SYARAT-

SYARAT  YANG  DIWAJIBKAN  OLEH  PERATURAN  PERUNDANG-

UNDANGAN

Pemohon Kasasi  tidak sependapat  dengan pertimbangan dalam putusan 

Pengadilan Tinggi Banten Perkara Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN tertanggal 

8  September   2009  yang  telah  mengambil  alih  untuk  dijadikan 

pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banten sama sekali 

tidak  memberikan  dasar  dan  alasan  untuk  melakukan  pengambil-alihan 

pertimbangan  tersebut,  sebagaimana  pertimbangan  pada  halaman  14 

Putusan Pengadilan Tinggi Banten aquo yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama  

berkas  perkara,  berita  acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri  

Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor: 300/Pdt.G/2008/PN.TNG serta Memori  

Banding  dan  Kontra  Memori  Banding  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  
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berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka  

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan  

Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum  

Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang demikian tidak cukup dan 

sepatutnya  dibatalkan.  Pendapat  demikian  adalah  sesuai  dengan 

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  R.I.  terhadap  perkara-perkara  perdata 

lainnya.

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 

638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup  

dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan  

Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan  

Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa  

oleh  karena  itu  gugat  Penggugat  dapat  dikabulkan  sebagian  dengan  tidak  ada  

penilaian  sama sekali  terhadap penyangkalan  (tegenbewijs)  dari  pihak tergugat-

tergugat asli;.

Selain itu pula melalui  Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, 

tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:
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“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan  

sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya,  

seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri,  

adalah tidak cukup.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah  

Agung  harus  dapat  mengerti  hal-hal  apa  dalam  keputusan  dalam  Pengadilan  

Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.”

(Rangkuman  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Indonesia  II:  Hukum 

Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238)

Oleh  karena,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten  dengan  No. 

71/PDT/2009/PT.BTN  tertanggal  08  September  2009,  yang  sekedar 

mengambil  alih  pertimbangan  putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang 

dengan perkara No: 300/Pdt.G/2008/PN.TNG. tertanggal 11 Mei 2009 tanpa 

memberikan  dasar  dan  alasan  pengambil-alihan  putusan  Pengadilan 

Negeri  Tangerang  tersebut  adalah  tidak  cukup  dan  sepatutnyalah 

dibatalkan.

2. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR   

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Judex Factie yang mengambil alih 

sepenuhnya  pertimbangan  hukum  dari  Pengadilan  Negeri  Tangerang, 

karena  sama  sekali  tidak  tepat  dan  beralasan  pertimbangan  hukum 
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Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara  aquo pada halaman 

25 alinea 2 yang menyatakan:

”Menimbang, bahwa melihat dari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat  

dimana  permasalahannya  adalah  ketidakpuasan  dari  Tergugat  atas  pelayanan  

perawatan  Penggugat  terhadap  Tergugat,  kemudian  hal  ini  telah  tersebar  ke  

berbagai alamat email, menurut Majelis Hakim hal ini hanyalah masalah interen  

antara Penggugat dan Tergugat saja, sehingga apabila telah tersebar ke berbagai  

email,  sumbernya  adalah  berasal  dari  Tergugat,  dengan  demikian  peranan  

Tergugat telah terbukti, sehingga dalam kasus ini tidak ada keharusan menunggu  

adanya putusan pidana;
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Bahwa  pertimbangan  Judex  Factie  tingkat  pertama  dalam  perkara  aquo 

adalah  keliru.  Dalam  hal  ini  bukan  saja  ketidakpuasan  pelayanan 

perawatan  atas  kesehatan  Pemohon   Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Tergugat yang  diberikan  oleh  Para  Termohon  Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  pada  saat  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat masih dalam perawatan dan pengawasan dari Para 

Termohon  Kasasi/ Pembanding/  Terbanding/Penggugat.  Akan  tetapi, 

Pemohon  Kasasi/ Pembanding/  Terbanding/ Tergugat sangat kecewa atas 

pemenuhan kewajiban dalam hubungan dokter (dalam hal ini Termohon 

Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II Konpensi )  dan pasien 

(dalam hal ini Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat), yang 

telah  cacat  dilakukan  oleh  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/Tergugat  dan juga  telah  melanggar  hak  asasi  dari  Pemohon 

Kasasi/ Pembanding / Terbanding/ Tergugat ;

’Bahwa  dalam  hubungan  dokter  dan  pasien  telah  terjadi  kontrak  Terapeutik¸  

kontrak dimana dokter berusaha semaksimal untuk menyembuhkan pasien, serta  

kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bila transaksi sudah  

terjadi maka kedua belah pihak terikat akan hak dan kewajiban sebagaimana yang  

telah disepakati oleh keduanya’ (Hermin Hadiati Koeswadji, 1983: 142). 
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Bahwa hubungan dokter dan pasien dalam kontrak terapeutik bertumpu 

pada 2 (dua) macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu 

hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) dan hak 

dasar atas informasi (the right to information). Hak untuk menentukan nasib 

adalah merupakan hak manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa atas  diri  seseorang.  Hak atas  dasar  informasi  merupakan hak 

asasi  untuk  memperoleh  keterangan-keterangan  yang  berkaitan  dengan 

kesehatan. 

Bahwa Pasal 1 ayat (10)  Undang-Undang Republik Indonesia.  Nomor 29 

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur:

”Pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi  masalah  
kesehatan  untuk  meperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  baik  
secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”

dan Pasal 52  Undang-Undang Republik Indonesia.  Nomor 29 tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran mengatur:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai  
hak:

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c.  mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d. menolak.tindakan.medis;dan
e. mendapatkan isi rekam medis.
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berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menunjukan bahwa Pemohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat yang juga merupakan PASIEN 

dari Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat memiliki 

hak-hak  yang  sebenarnya  justru  direnggut  oleh  Para  Termohon Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/ Penggugat,  yaitu  hak-hak  untuk  memperoleh 

pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada dokter atau dokter gigi. Jadi ketika seorang dokter tidak 

memberikan pelayanan kesehatan  yang diperlukan baik  secara  langsung 

maupun tidak langsung kepada seorang pasien maka dokter itulah yang 

sebenarnya  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  terhadap 

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata:

”Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa  

kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  

menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Selain  itu,  Judex  Facti  juga  tidak  mempertimbangkan  maksud  dari 

Pemohon Kasasi/ Pembanding/  Terbanding/ Tergugat menulis  dan 

mengirimkan e-mail tersebut yang hanya ditujukan kepada kerabat/orang-

orang  dekat   dari  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/  Tergugat 

yang semata-mata hanya ditujukan untuk mengeluh dengan  menceritakan 

fakta-fakta  yang  dialami  langsung  oleh  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ 
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Terbanding/ Tergugat. Tidak ada niat untuk  melakukan penghinaan, atau 

mencemarkan nama baik Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Penggugat. 

Maka sangatlah tidak adil bagi Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Tergugat apabila  dengan  menceritakan  fakta-fakta  yang  dialami  sendiri 

oleh  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/  Terbanding/ Tergugat,  serta  tidak 

adanya niat untuk melakukan penghinaan dan adanya hak asasi Pemohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat yang dilanggar oleh Termohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Penggugat, kemudian  Pemohon Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan 

Melawan  Hukum.  Hal  ini  sangatlah  tidak  sesuai  dengan  Pasal  1376 

KUHPerdata yang menetapkan: 

’Tuntutan  perdata  tentang  penghinaan,  tidak  dapat  dikabulkan  jika  ternyata  

adanya maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-

nyata   telah  berbuat  untuk kepentingan umum atau  untuk  pembelaan  darurat  

terhadap dirinya’.

Bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 mengatur:

”Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  
untuk mengembangkan pribadi  dan lingkungan sosialnya,  serta berhak  
untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  
menyampaikan  informasi  denggan  menggunakan  segala  jenis  saluran  
yang tersedia.”
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Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  telah  secara  tegas  mengatur  hak 

asasi  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  untuk  mencari,  memperoleh, 

memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan informasi  dengan 

menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia.  Jadi  tindakan  yang 

dilakukan  oleh  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ Tergugat 

dengan  membuat  dan  mengirimkan  ke  sejumlah   kerabat  /orang-orang 

dekat  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat dimana email 

ini berisi curahan hati dan keluhan yang ingin disampaikan kepada   orang-

orang  dekatnya mengenai buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat di RS OMNI 

Internasional.  Tindakan  yang  dilakukan  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat  bukan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum. 

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Tergugat merupakan hak asasi sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 28F 

Undang-Undang Dasar 1945. Dimana salah satu hak tersebut adalah hak 

untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang ada,  dan  apa  yang dilakukan  oleh  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat adalah  menyampaikan  informasi  kepada  orang-

orang  dekatnya  mengenai  apa  yang  dialami  oleh  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/ Tergugat  di  RS  OMNI  Internasional  melalui 

media email 
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Bahwa Judex Facti tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan bahwa 

Pasal 29 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie) harus dibaca 

bersama dengan Pasal  1377 KUHPerdata,  sehingga Pasal  29 AB tersebut 

tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus diberlakukan. 

Pasal 29 AB menetapkan: “Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah  

tuntutan perdata mengenai ganti-rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata,  

dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-

undang”. 

Pasal  tersebut  berkaitan  erat  dengan  Pasal  1377  KUHPerdata  yang 

menetapkan: “Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si  

terhina  dengan suatu  putusan Hakim yang telah  memperoleh  kekuatan mutlak  

telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya itu”. 

Dalam  perkara  a  quo,  proses  persidangan  pidana  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Tergugat masih  berlangsung  di  Pengadilan 

Negeri Tangerang dengan  Perkara Pidana NO. 1269 /PID.B/2009/PN.Tng. 

Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  ada  putusan  Pengadilan  yang 

berkekuatan  hukum tetap  yang membuktikan  bahwa  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat bersalah telah melakukan penghinaan 

terhadap Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat, ataupun 

bahwa perbuatan  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat 
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dalam mengirimkan e-mail kepada orang-orang dekatnya memang dipicu 

oleh  buruknya  perlayanan  terhadap  pasien  dan  tidak  dipenuhinya  hak 

pasien  untuk  mendapatkan  Rekam  Medis  sebagaimana  dilindungi  oleh 

Pasal 52 huruf (e)  Undang-Undang Republik Indonesia.  Nomor 29 tahun 

2004 tentang  Praktik  Kedokteran serta  tidak  ditanggapinya  Complain 

kepada management RS Omni. Oleh karena itu, sangatlah tidak adil dan 

terburu-buru  apabila  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  perdata  a  quo 

memutuskan bahwa Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Termohon Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Penggugat .    

3. MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP  

Bahwa Pemohon  Kasasi/ Pembanding/Terbanding /Tergugat  tidak sepakat 

dengan  pertimbangan  Judex  Facti  Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama 

pada halaman 25 alinea 3 dan 4 yang menyatakan:

’Menimbang,  bahwa  mengenai  hal  ini  adalah  hak  dari  Para  Penggugat  untuk  

menggugat terhadap siapa yang menurutnya telah melanggar haknya’.

’Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  menurut  

Majelis  Hakim  keberatan  Tergugat  tidak  beralasan  hukum,  karenanya  harus  

ditolak;’
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Bahwa  dalam  membuat  pertimbangan  hukumnya,  Judex  Facti  Tingkat 

Pertama  tidak  mempertimbangkan  fakta  bahwa  dalam  surat  elektronik 

yang saat ini beredar tidak hanya mencantumkan nama Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Tergugat saja,  akan tetapi  juga memuat  nama 

atau alamat surat elektronik dari pihak-pihak yang ikut menyebarluaskan 

surat  elektronik  yang  dibuat  oleh  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat yang awalnya hanya dikirimkan  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat kepada kerabat terdekatnya saja-, akan 

tetapi  dapat  tersebar  juga  pada  surat  elektronik 

customer_care@bankingsinarmas.com .

Selain  itu,  Judex  Facti  tingkat  pertama  seharusnya  juga  memperhatikan 

bahwa saat ini penyebaran informasi sangatlah cepat dan mudah dengan 

menggunakan  fasilitas  internet,  termasuk  juga  dengan  menggunakan 

fasilitas email. Penyebaran email tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang 

dengan  mudah,  sehingga  seharusnya  dalam  gugatan  sebelumnya,  Para 

Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  juga  harus 

mengikutsertakan  pemilik  alamat  dari 

customer_care@bankingsinarmas.com dan  19  alamat  email  penerima 

lainnya  yang dikirimi  oleh  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Tergugat  serta  pihak-pihak  yang  memforward  atau  mentransmisikan 

(meneruskan) email  dimaksud  sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.
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Bahwa  Judex  Facti  tingkat  pertama  tidak  mengingat  fakta  bahwa 

Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan 

tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan 

pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai tergugat atau turut 

tergugat. 

Berbagai yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 

1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038k/Sip/1972 tanggal 1 

Agustus  1973,  yang  kaidah  hukumnya  menyatakan:  “Turut  Tergugat  

adalah  seseorang  yang  tidak  menguasai  sesuatu  barang  akan  tetapi  demi  

formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang  

tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”;

2. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  437  K/Sip/1973  tanggal  9 

Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut 

menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah 

tersebut; 

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 

1975,  di  mana  dalam  sebuah  sengketa  waris,  Mahkamah  Agung 
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menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak 

menyertakan  sebagai  Tergugat,  orang-orang  yang  turut  tidak 

mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya 

ahli waris;

4. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  1078  K/Sip/1972  tanggal  11 

November  1975,  di  mana  dalam  sebuah  sengketa  waris,  Mahkamah 

Agung  menemukan  adanya  kekurangan  formil  yang  diakibatkan  oleh 

fakta  bahwa  Penggugat  tidak  turut  menggugat  pihak  yang  juga  ikut 

menjual  tanah waris  yang disengketakan.  Terhadap kekurangan formil 

ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

PERIHAL  KETIDAKPUASAN    PEMOHON   KASASI/  PEMBANDING/   

TERBANDING/  TERGUGAT   ATAS  JASA  PELAYANAN  YANG   

DIBERIKAN  OLEH  PARA    TERMOHON  KASASI/  PEMBANDING/   

TERBANDING/ PENGGUGAT.

Perbuatan.Melawan.Hukum.  Pemohon.Kasasi/Pembanding/Terbanding/   

Tergugat.
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Bahwa   tidak  benar  pertimbangan  hukum-pertimbangan  hukum  Judex 

Factie yang menyatakan bahwa  mengambil alih sepenuhnya pertimbangan 

hukum dari Pengadilan Negeri Tangerang, karena sama sekali tidak tepat 

dan beralasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 

yang  mengadili perkara a quo pada halaman 30 alinea  3 yang menyatakan:

“Menimbang,  bahwa  pertimbangan  tersebut  menurut  Majelis  Hakim  alasan  

ketidakpuasan tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak berdasar dan surat elektronik  

yang  dibuat  oleh  Tergugat  adalah  meupakan  perbuatan  melawan  hukum,  oleh  

karenanya petitum No. 02 Penggugat/Tergugat Rekonpensi patut dikabulkan”

Bahwa pertimbangan  Judex  Factie  tingkat  pertama dalam perkara  a  quo 

adalah  keliru.  Sebab  bagaimana  mungkin  Majelis  Hakim  mampu 

memberikan  pertimbangan  Judex  Factie  bahwa  alasan  ketidakpuasan 

Tergugat/Penggugat  Rekonpensi  tidak  berdasar,  sementara  Pemohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat  telah  menguraikan  secara 

lengkap  dan  cermat  mengenai  alasan-alasan  ketidakpuasan  Pemohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat  sebagai  PASIEN  dari  Para 

Termohon  Kasasi/Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  atas  pelayanan 

kesehatan  yang  diberikan  oleh  Para  Termohon  Kasasi/Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  terhadap  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat di RS. OMNI INTERNASIONAL. Berikut uraian dari 

pokok permasalahan dalam perkara a quo:
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1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008, ± pada pukul 20.30 Wib,  Pemohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat datang  pada  Unit  Gawat 

Darurat  OMNI  International  Hospital  (OIH)  dalam  hal  ini  Termohon 

Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat I.  Saat itu  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat datang dengan kondisi kepala pusing 

dan demam tinggi.  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

memilih  untuk  dirawat  oleh  jasa  pelayanan  Termohon  Kasasi  I/ 

Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  I  Konpensi  karena  mengetahui 

Termohon  Kasasi  I/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  I  Konpensi 

bertaraf  internasional  yang  seharusnya  memiliki  dokter  dan  manajemen 

yang baik;

2. Bahwa  setelah  diperiksa,  suhu  badan  PEMOHON  KASASI/ 

PEMBANDING/  TERBANDING/  TERGUGAT menunjukan  angka  39 

derajat  Celcius.  Setelah  itu,  dilakukan  pemeriksaan  darah  dgn  hasil 

trombosit  PEMOHON  KASASI/  PEMBANDING/  TERBANDING/ 

TERGUGAT adalah 27.000/ul yang kondisi normalnya adalah 200.000/ul;

3. Bahwa  PEMOHON   KASASI/  PEMBANDING/  TERBANDING/ 

TERGUGAT ditangani dan diinformasikan oleh dr. Indah (dokter umum) 

yang  menyatakan  bahwa  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Tergugat harus dirawat inap; 
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4. Bahwa dr. Indah melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah 

Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat yang  sama,  dan 

hasilnya pun  sama dengan pemeriksaan lab sebelumnya yaitu trombosit 

27.000/ul;

5. Bahwa  dr.  Indah  memberikan  referensi  kepada  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Tergugat untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih 

lanjut  oleh  dokter  spesialis  yaitu  Termohon  Kasasi  II/  Pembanding/ 

Terbanding/ Penggugat II Konpensi;

6. Bahwa setelah Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II 

memeriksa  kondisi  badan  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Tergugat,  Termohon  Kasasi  II/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  II 

menyatakan bahwa Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Tergugat telah positif 

mengidap penyakit demam berdarah;

7. Bahwa  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat langsung 

diinfus dan diberikan suntikan tanpa penjelasan, dan tanpa seizin Pemohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat atau keluarga Pemohon Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat ;

8. Bahwa  pada  keesokan  harinya,  Termohon  Kasasi  II/  Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  II  menginformasikan  kepada  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat dengan menyatakan bahwa ada revisi 

terhadap hasil lab  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, 

yaitu bukan 27.000/ul, melainkan sebesar 181.000/ul ( Lampiran 1 ) ;
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9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Kasasi II/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  II  Konpensi  justru  tetap   memberikan  instruksi 

kepada  suster  perawat  untuk  memberikan  berbagai  macam  suntikan 

kepada  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat tanpa 

penjelasan, dan tanpa seizin  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Tergugat atau keluarganya;

10. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat menanyakan 

kembali kepada Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat 

II  Konpensi mengenai hasil  diagnosa penyakit yang sedang dialami oleh 

Pemohon  Kasasi/   Pembanding/  Terbanding/  Tergugat,  dan  Termohon 

Kasasi  II/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  II  Konpensi  tetap 

menyatakan bahwa  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

mengidap penyakit demam berdarah;

11. Bahwa Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat memperoleh 

berbagai macam suntikan, obat dan infus  yang menyebabkan tangan kiri 

dan  leher serta mata mengalami pembengkakan.  (Lampiran 2), kemudian 

Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat meminta  untuk 

diberhentikan pemakaian infus dan suntikan;

12. Bahwa setelah itu,  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

meminta untuk dipertemukan dengan Termohon Kasasi II/  Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  II  Konpensi,  namun  Termohon  Kasasi  II/ 

Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  II  Konpensi  tidak  kunjung  datang 
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sampai  dengan  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat 

dipindahkan ke ruangan rawat;

13. Bahwa suhu badan  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

kembali  mencapai  39  derajat  Celcius,  yang  kemudian  datang  dokter 

pengganti yang hanya mengatakan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat untuk tetap menunggu kedatangan dari Termohon 

Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II;

14. Bahwa ternyata Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat 

II  baru  datang  pada  sore  keesokan  harinya  dan  hanya  memberikan 

instruksi kepada suster perawat untuk tetap memberikan suntikan kepada 

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat;

15. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat menanyakan 

kembali kepada Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat 

II mengenai kejelasan penyakit yang sedang dialami oleh Pemohon Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, dan Termohon Kasasi II/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  II  menjelaskan  bahwa  selain  menderita  demam 

berdarah,  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat terkena 

virus  udara.  Serta  kembali  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Tergugat diberikan infus pada tangan kanan (Lampiran 3);

16. Bahwa pada malam harinya,  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Tergugat diberikan  suntikan  sebanyak  2  (dua)  ampul  sekaligus,  yang 

mengakibatkan  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat 
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mengalami  sesak  nafas,  kemudian  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat diberikan oksigen selama 15 (lima belas) menit oleh 

Perawat  yang  bekerja  pada  Termohon  Kasasi 

I/Pembanding/Terbanding/Penggugat I Konpensi;

17. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat diperiksa oleh 

dokter  jaga,  namun  dokter  jaga  tersebut  hanya  mengatakan  kepada 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat untuk  tetap 

menunggu  kedatangan  Termohon  Kasasi  II/  Pembanding/  Terbanding/ 

Penggugat II;

18. Bahwa pada keesokan harinya, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Tergugat bertemu dengan Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ 

Penggugat  II  dan  meminta  penjelasan  mengenai  kondisi  dari  Pemohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat yang  terserang  sesak  nafas 

karena  dalam  riwayat  kesehatan  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya;

19. Bahwa kemudian leher kanan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Tergugat mengalami  pembengkakan  dan  suhu  tubuh  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat naik hingga 39 derajat celcius karena 

pemberian  suntikan,  obat-obatan  dan  infus  diberikan  kembali  kepada 

Pemohon Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat tanpa memberikan 

informasi  yang  jelas  mengenai  kondisi  kesehatan  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat;
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20. Bahwa karena merasa kondisi kesehatannya semakin memburuk dan tidak 

diperolehnya  keterangan  yang  jelas  dari  Para  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  mengenai  diagnosa  penyakit  yang 

diderita oleh  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, maka 

pada tangal 12 Aguatus 2008  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Tergugat memutuskan  untuk  meminta  pulang  paksa  dan  melanjutkan 

proses perawatannya di Rumah Sakit International Bintaro (RSIB);

21. Bahwa untuk melanjutkan perawatan di Rumah Sakit International Bintaro, 

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat memerlukan rekam 

medis  selama  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat 

dirawat  pada  OMNI  International  Hospital  Alam  Sutera  Tangerang. 

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat telah meminta rekam 

medis kepada Costumer Care yang ada pada Termohon Kasasi I, Termohon 

Kasasi II dan Termohon Kasasi III seperti Hasil Pemeriksaan Lab pertama 

kali saat  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat datang ke 

ICU,  yang  menyatakan  bahwa  jumlah  trombosit  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat adalah 27.000/ul,;

22. Bahwa  hingga  saat  ini  Para  Termohon 

Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat  tidak  pernah  memberikan 

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Trombosit Pemohon Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat yang berjumlah 27.000/ul,  yang merupakan hak dari 

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat;
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23. Bahwa  setelah  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat 

dirawat  di  Rumah  Sakit  Internasional  Bintaro,  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Tergugat dinyatakan  menderita  penyakit 

gondongan/MUMPS yang telah parah karena membengkak  (Lampiran 4) 

apabila  penanganannya  terlambat,  dapat  menyebabkan  pembengkakan 

pankreas dan kista, menurut  dr. Roestiniadi Djoko Soemantri SpTHT-KL, 

Kepala  Instalasi  Rawat  Jalan  RSUD  dr.  Soetomo  Surabaya,  dalam 

aritikelnya yang berjudul Gondok Versus Gondong tertanggal 13 Agustus 

2009  pada  website  http://pmijatim.org mengatakan,  Gondong  adalah 

penyakit  yang  sangat  menular.  Penderita  disarankan  agar  beristirahat 

selama 5 hari  dan penularannya lewat udara yakni droplet  infection (air 

ludah).  Serta  penyakit  ini  juga  dapat  menyerang  alat  kelamin  pria  dan 

wanita.  Pria  riskan mengalami infeksi  buah zakar dan wanita menderita 

infeksi  indung  telur,  bahkan  bisa  mengalami  tuli  karena  saraf  telinga 

telinga terganggu.

Berdasarkan  uraian  dari  pokok permasalahan diatas  yang menyebabkan 

ketidakpuasan  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat 

terhadap Pelayanan Kesehatan  yang diberikan oleh Para Termohon Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  sangat  beralasan  dan   berdasar. 

Sehingga  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat sangat 

berkeberatan  dengan  pertimbangan  Judex  Factie  tersebut.  Hal  tersebut 
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur:

”Pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi  masalah  
kesehatan  untuk  meperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  baik  
secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”

Dan Pasal 52  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran mengatur:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai  
hak :

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan  
medis     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d. menolak.tindakan.medis;dan
e. mendapatkan isi rekam medis.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas menunjukan bahwa Pemohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat yang juga merupakan PASIEN 

dari para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat memiliki 

hak-hak  yang  sebenarnya  justru  direnggut  oleh  para  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/  Penggugat,  yaitu  hak-hak  untuk  memperoleh 

pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada dokter atau dokter gigi. Jadi ketika seorang dokter tidak 

memberikan pelayanan kesehatan  yang diperlukan baik  secara  langsung 

maupun tidak langsung kepada seorang pasien maka dokter itulah yang 

32



sebenarnya  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  terhadap 

pasiennya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata:

”Tiap  perbuatan  melawan  hukum  (onrechtmatige  daad),  yang  membawa  

kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  

menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat juga 

berkeberatan  terhadap  pertimbangan  hukum  Judex  Factie  yang 

menyatakan: ”surat  elektronik  yang  dibuat  oleh  Tergugat  adalah  meupakan  

Perbuatan  Melawan  Hukum”.  Sebab  email  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat yang  berisi  keluhan  atas  ketidakpuasan  Pemohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat terhadap  layanan  RS.  Omni 

Internasional  dan hanya dikirimkan oleh  Pemohon Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat kepada  kalangan  terbatas  yang  notabene  orang-

orang dekat  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat. Suatu 

email adalah bersifat pribadi karena hanya dapat diakses oleh pemilik akun 

email  tersebut  itu  sendiri  yang  memiliki  user  name  dan  password yang 

sifatnya  rahasia,  oleh  karena  itu  email  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat hanya dapat dibuka dan dibaca oleh 20 (duapuluh) 

orang yang namanya tercantum sebagai  penerima yang ditujukan secara 

pribadi  oleh  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat dan 

tidak dapat  diakses oleh pengguna internet  lain.  Bahwa oleh karena itu, 
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Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat tidak  pernah 

melakukan  penyebaran  email  tersebut  kepada  publik  ataupun  dengan 

tujuan agar diketahui banyak orang, karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat setiap orang yang  menerima email tersebut adalah 

orang-orang  dekatnya.  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Tergugat tidak  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  atas  menyebarnya 

email  tersebut  kepada  publik,  karena  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat tidak  memiliki  kuasa  untuk  mengendalikan  atau 

mengawasi penyebaran email tersebut.

Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara a quo adalah 

Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-

undang  Hukum  Perdata,  yang  didasarkan  adanya  pemberian  informasi 

dari  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat kepada kerabat 

terdekatnya  mengenai  ketidakpuasan  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat.

Perbuatan  Melawan  Hukum  (“PMH”)  sesuai  dengan  Kitab  Undang-

undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:
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i. Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau 

melanggar hak subyektif  orang lain atau bertentangan dengan kewajiban 

hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau

ii. Suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kaidah 

kesusilaan  dan  kepatutan,  ketelitian  dan  kehati-hatian,  yang  seharusnya 

diperhatikan  dalam  pergaulan  masyarakat  terhadap  sesama  warga 

masyarakat  ataupun  terhadap  barang  milik  sesama  masyarakat  (yang 

dilanggar adalah kaidah tidak tertulis).

Sejarah  perkembangan  PMH  sejak  tahun  1830  s/d  1983  menunjukkan 

bahwa  menurut  pendapat  atau  pandangan  yang  sempit,  yang  disebut 

pandangan  legalistis,  onrechmatig adalah  melanggar  undang-undang. 

Sementara  itu,  pandangan  lebih  luas  dapat  dilihat  dalam  kasus 

Lindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa 

PMH melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, 

hak subyektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau 

patiha (kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian).

Dari  Yurisprudensi  Lindenbaum  Cohen  dapat  ditemukan  4  (empat) 

kategori PMH, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban pelaku

2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain 
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3. Bertentangan dengan kaidah tata susila

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur 

dari PMH adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan/kelalaian

2. Melanggar hukum

3. Kerugian

4. Kesalahan

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi:

1.  Kausalitas,  yaitu  bahwa  perbuatan  itu  harus  conditio  sine  qua  non dari 

kerugian dan bahwa kerugian itu harus adequaat.

2. Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanya 

wajib  mengganti  kerugian,  apabila  kaidah  yang  dilanggar  itu  bertujuan 

untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan.  

Bahwa dalam perkara  a  quo,  berlaku Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:
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1. Dalam Judex Facti Tingkat Pertama, Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  mengajukan  bukti  Fotocopy  Akta  Pendirian 

Perseroan Terbatas PT. Sarana Meditama International tanggal 1 Mei 2005 

Nomor  17.   Hal  ini  telah  menunjukkan  bahwa  Termohon  Kasasi  I/ 

Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  I  Konpensi  adalah  Pelaku  Usaha. 

Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 

tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  1  angka  1,  yang  berbunyi: 

‘Pelaku Usaha adalah  setiap orang perseorang an atau badan usaha,  baik  yang  

berbentuk  badan  hukum  maupun  badan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  

berkedudukan atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  hukum Negara  RI,  baik  

sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  

usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi’.  Sementara  itu,  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat memenuhi definisi sebagai konsumen 

yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang 

berbunyi:  “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang  

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,  

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dengan demikian, 

Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  berlaku  atas  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat dan Termohon Kasasi I/ Pembanding/ 

Terbanding/ Penggugat I konpensi;

2. Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  No.  29  Tahun  2004  tentang: 

“Praktik  kedokteran adalah  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  dokter  dan  
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dokter  gigi  terhadap  pasien  dalam  melaksanakan  upaya  kesehatan.”  Dalam 

perkara a quo, Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II 

Konpensi dan  Termohon Kasasi III/  Pembanding/ Terbanding/ Penggugat 

III Konpensi merupakan dokter-dokter yang bertugas di Omni International 

Hospital  Alam  Sutera,  Tangerang,  sedangkan  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat adalah pasien pada Omni International 

Hospital.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jasa  layanan  kesehatan  yang 

diberikan oleh Termohon Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II 

Konpensi dan Termohon Kasasi III/  Pembanding/ Terbanding/ Penggugat 

III Konpensi kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

memenuhi definisi “praktik kedokteran” sebagaimana disebutkan di atas, 

sehingga Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, Termohon 

Kasasi II/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II Konpensi, dan Termohon 

Kasasi III/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat III Konpensi  tunduk pada 

Undang-undang No. 29 Tahun 2004.

Bahwa sesuai dengan uraian fakta dari perkara a quo yang telah dijelaskan 

di  atas,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat bukan  merupakan  Perbuatan  Melawan  Hukum 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-

unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  meliputi:  Perbuatan/Kelalaian, 

Melawan  Hukum,  Kerugian,  Kesalahan,  Kausalitas,  dan  Schutznorm 

Theory. Perlu diingat bahwa keenam unsur ini merupakan unsur-unsur 

yang  harus  dipenuhi  secara  kumulatif;  tidak  terpenuhinya  salah  satu 

atau  lebih  unsur  berakibat  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  tidak 

terbukti. Dalam perkara  a quo,  unsur melawan hukum, unsur kerugian, 

dan unsur kausalitas tidak terpenuhi. 

ad.1.  Perbuatan    Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat   

tidak memenuhi unsur melawan hukum

Hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  1376  KUHPerdata  yang  menyatakan 

bahwa: “Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan jika tidak  

ternyata adanya maksud untuk menghina.  Maksud untuk menghina itu tidak  

dianggap  ada,  jika  si  pembuat  nyata-nyata  telah  berbuat  untuk 

kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.”

Dalam  perkara  a  quo,  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Tergugat hanya mengirimkan surat elektronik yang bersifat pribadi yang 

berisi keluhan dan hanya dikirimkan kepada kerabat dekat dari Pemohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat. Surat elektronik yang dibuat 

oleh  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat adalah suatu 

39



bentuk  cerita  dan/atau  keluhan  terhadap  kejadian  yang  benar-benar 

dialami oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat selama 

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat dirawat di RS Omni 

Internasional  Tangerang,  yang  oleh  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat kemudian diceritakan  kepada  kalangan terbatas, 

yaitu  orang-orang  terdekat  dari  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat melalui surat elektronik (e-mail) pribadi dari orang-

orang terdekat  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat.  E-

mail merupakan media komunikasi yang bersifat pribadi, tertutup, dan 

rahasia, dimana tidak setiap orang dapat mengakses dan/atau membuka 

dan/atau membaca segala informasi yang terdapat dalam alamat e-mail  

yang dimiliki seseorang. Hal ini dibuktikan dengan keharusan adanya 

kata  kunci  (password)  yang  harus  dimiliki  oleh  seseorang  yang 

memiliki alamat  e-mail  tersebut.  Dengan demikian, hanya orang yang 

berhak dan memiliki kata kunci (password) dari alamat  e-mail  tersebutlah 

yang  dapat  mengakses  dan/atau  mengetahui  setiap  informasi  yang 

dikirimkan kepadanya melalui alamat e-mail miliknya. 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat dalam 

mengemukakan pendapat dan/atau keluhannya tentang apa yang ia alami 

sewaktu  dirawat  di  RS  Omni  Internasional  Tangerang  hanya 

mengirimkan  tulisannya  tersebut  kepada  alamat  e-mail  pribadi  orang-

orang terdekatnya, dan bukan dimuat dan/atau dikirimkan melalui blog 
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atau website yang dapat diakses dan/atau dibaca khalayak ramai tanpa 

harus  diminta  kata  kunci  (password)  untuk  mengaksesnya.  Dengan 

demikian,  keluhan  dan/atau  cerita  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat hanya dapat diakses oleh orang-orang terdekatnya 

dan bukan khalayak ramai.

E-mail tersebut  jelas  menggambarkan  kekecewaan  dan  kesedihan 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat atas  tindakan 

medis yang dilakukan Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Penggugat  yang  dilakukan  dengan  ceroboh  dan  bertentangan  dengan 

prosedur  kedokteran,  sehingga  mengakibatkan  kondisi  kesehatan 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat semakin 

memburuk.  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat 

diagnosa  oleh  dokter  di  RS  OMNI  International  dan  RS  International 

Bintaro  menderita  penyakit  gondongan.  Agar  pengalaman  buruknya 

tersebut  tidak  terulang  kembali  kepada  kerabat  dekatnya,  Pemohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat dalam  e-mailnya juga 

menyarankan agar kerabat dekatnya berhati-hati jika berobat kepada Para 

Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat. Oleh sebab itu, 

Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat secara  nyata 

telah  berbuat  untuk  kepentingan  umum,  hal  mana  tidak  memenuhi 

unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 
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1365 KUHPerdata. Selain itu, sampai saat ini pun belum dapat dibuktikan 

oleh Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat bahwa 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat lah  yang  telah 

menyebarkan  surat  elektronik  tersebut  dalam  situs 

www.customer_care@bankingsinarmas.com.

ad.2.  Perbuatan    Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat   

tidak memenuhi unsur kerugian.

Bahwa unsur kerugian di dalam perkara a quo pun tidak terbukti, karena 

Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat tidak dapat 

membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa dengan tersebarnya surat 

elektronik  yang  dilakukan  oleh  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat memberikan  kerugian  kepada  Para  Termohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  seperti  yang  disebutkan 

oleh Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat dalam 

gugatannya,  “..Para  Penggugat  pun  akhirnya  harus  direpotkan  oleh  

berbagai pertanyaan yang disampaikan secara lisan atau melalui telepon  

sehingga  Para  Penggugat  harus  melakukan  klarifikasi  kepada  sesama  

rekanan dokter,  pasien,  dan pihak asuransi.  Disamping itu  juga,  Para  

Penggugat  akhirnya  terpaksa  harus  membuat  pengumuman  di  media  

massa yang menelan biaya sebesar Rp 164.739.960,- (Seratus Enam Puluh  

Empat  Juta  Tujuh  Ratus  Tiga  Puluh  Sembilan  Ribu  Sembilan  Ratus  
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Enam Puluh Rupiah)..” atau … Kerugian Immateriil karena tercemar dan  

menurunnya reputasi Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/  

Penggugat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun rekanan  

bisnis  kepada  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  

Penggugat,  yang sesungguhnya tidak dapat  dinilai  dengan uang,  akan  

tetapi  dalam  perkara  ini,  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  

Terbanding/ Penggugat menetapkan kerugian materil...  Seharusnya Para 

Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  melakukan 

introspeksi diri, bahwa akibat dari sistem kerja dan sumber daya manusia 

yang tidak profesional, Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Penggugat juga telah merugikan banyak pihak selain Pemohon Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat. Sebagai contoh kasus lainnya yang 

timbul  akibat  dari  kelalaian  dari  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Penggugat saat menjalankan kewajibannya adalah:

a. Abdullah  Anggawie,  yang  merupakan  pasien  dari  OMNI 

International Hospital yang meninggal saat menjalani perawatan di 

OMNI  International  Hospital  sejak  03  Mei  –  05  Agustus  2007. 

Hakim dalam memberikan  putusannya menolak  gugatan  OMNI 

International Hospital, dikarenakan pihak Rumah Sakit melanggar 

kesepakatan soal pemberian rekam medis kepada pihak keluarga. 

Selain  itu,  perbuatan  menutup-nutupi  pemeriksaan  dan  tidak 

memberikan  rekam  medis  merupakan  perbuatan  yang 
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bertentangan dengan hukum.  (Baca Media Indonesia 16 Juni 2009, 

hal 5);

b. Bayi  kembar  Jared  dan  Jayden  yang  merupakan  anak  dari  Ibu 

Juliana  dimana  Jared  mengalami  kebutaan  setelah  dirawat  di 

OMNI  International  Hospital.  Saat  ini  masih  dalam  proses 

penyidikan di Polda Metro Jaya. (Baca Kompas.com, 15 Juni 2009);

c. Dokter Salman Syahdan, adalah dokter yang pernah praktik di RS. 

Harapan Kita, juga menjadi pasien korban malpraktik dari OMNI 

International  Hospital.  Dokter  ini  mengalami  pembengkakan 

prostat  jinak  yang  gagal  mengobati  penyakitnya  dengan 

menggunakan  metode  Trans  Urethal  Needle  Ablation  (TUNA). 

Setelah  melewati  proses  metode  tersebut  di  OMNI International 

Hospital,  Dokter  ini  mengalami  sakit  yang  luar  biasa  dan 

pendarahan hebat,  susah kencing dan kencing berdarah.  Perkara 

ini telah digugat pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 

tahun 2008, karena pihak dari OMNI International Hospital tidak 

memberikan copy rekam medis. (Baca blog M. Shodiq Mustika, 04 

Juni 2009).

Maka  sangat  tidak  beralasan  bila  disebutkan  bahwa karena  perbuatan 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat semua  kerugian 

yang  saat  ini  dialami  oleh  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Penggugat.  Serta dalam perkara  a quo, kerugian atas nama 
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baik/  reputasi  sama  sekai  tidak  terpenuhi,  bahwa  nama  baik  Para 

Termohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/  Penggugat  sebelum 

terjadinya  permasalahan  dengan  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat,  telah mempunyai  nilai  kurang bagi  para  pasien 

lainnya. Dan telah banyak pandangan-pandangan dan publikasi-publikasi 

yang bersifat negatif dan menghujat Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/ Penggugat.

ad.3.  Seandainya    Para    Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/   

Penggugat   memang  telah  menderita  kerugian,  kerugian  tersebut  tidak   

lahir  karena  adanya  unsur  kausalitas  dengan  perbuatan    Pemohon   

Kasasi/  Pembanding/ Terbanding/ Tergugat

Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum harus dapat ditunjukkan dari 

adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan yang telah 

dituduhkan  dengan  kerugian  yang  timbul.  Hubungan  kausalitas  ini 

haruslah bersifat conditio sine qua non: tanpa yang satu, yang lainnya tidak 

akan ada. 

Dalam  perkara  a  quo,  seandainya  memang  Para  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Penggugat  menderita  kerugian.  kerugian  itu 

tidak diakibatkan oleh perbuatan yang telah dituduhkan Para Termohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat terhadap  Pemohon Kasasi/ 
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Pembanding/ Terbanding/ Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan diatas, 

kerugian  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat 

diakibatkan  oleh  kelalaian  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  sendiri  dalam  menjalankan  kewajibannya, 

dimana  tindakan-tindakan  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  terhadap  pasien-pasien  lain  telah  menyalahi 

prosedur  dan  ketentuan  medis  yang berlaku,  sehingga  mengakibatkan 

Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat harus 

memberikan klarifikasi kepada rekanan dokter, pasien, dan asuransi yang 

mengakibatkan  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Penggugat  membuat  pengumuman  di  media  massa.  Reputasi  Para 

Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat tercemar  dan 

kepercayaan masyarakat terhadap Para  Termohon Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat menurun.  Oleh  sebab  itu,  perbuatan  Pemohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat tidak  menunjukkan 

hubungan  kausalitas  dengan  tuduhan  kerugian  yang  dialami  Para 

Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat.  

Karena  unsur  melawan  hukum,  unsur  kerugian,  dan  unsur  kausalitas 

tidak  terpenuhi  untuk  membuktikan  bahwa  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan 

Hukum, maka unsur-unsur lain tidak perlu lagi dibuktikan. 
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2. Bahwa perbuatan  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

dalam  mengirimkan  surat  elektronik  tersebut  juga  tidak  memenuhi 

syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana ditetapkan dalam 

Yurisprudensi  Lindenbaum  Cohen,  yaitu:  (i)  bertentangan  dengan 

kewajiban pelaku, (ii) bertentangan dengan hak subyektif orang lain, (iii) 

bertentangan  dengan  kaidah tata  susila,  dan  (iv)  bertentangan  dengan 

kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Hal ini didasarkan pada alasan-

alasan sebagai berikut:

ad.1.  Perbuatan    Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat   

tidak bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum

Bahwa  sebagai  Pasien  dan  juga  sebagai  Konsumen,  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat telah melakukan kewajibannya sesuai 

dengan:

- Pasal 5 huruf c dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

‘b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan /atau jasa;

c.  membayar nilai tukar yang telah disepakati.

- Pasal  53  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik 

Kedokteran, yang berbunyi:
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‘Pasien,  dalam  menerima  pelayanan  pada  praktik  kedokteran,  mempunyai  

kewajiban:

a. Memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  jujur  tentang  masalah  

kesehatannya;

b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana kesehatan; dan

d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

ad.2.  Perbuatan    Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat   

tidak bertentangan dengan hak-hak Para   Termohon Kasasi/ Pembanding/   

Terbanding/ Penggugat.

Bahwa  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat dalam 

perkara  a  quo,  juga  telah  memenuhi  hak-hak  Para  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Penggugat sesuai dengan:

- Pasal  6  huruf  a  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

Perlindungan Konsumen yang menetapkan:

“a.  hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  

mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang  

diperdagangkan.”
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- Pasal  50  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik 

Kedokteran, yang menetapkan:

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai  

hak :

a.  memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas  sesuai  

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b.  memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan  standar  

prosedur operasional;

c.  memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan  jujur  dari  pasien  atau  

keluarganya; dan

d. menerima imbalan jasa.”

ad.3.  Perbuatan    Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat   

tidak bertentangan dengan kaidah kesusilaan.

Kaidah  kesusilaan  adalah  norma-norma  yang  bertujuan  untuk 

penyempurnaan  manusia;  isinya  ditujukan  kepada  sikap  batin;  asal-

usulnya dari diri sendiri; sanksi juga berasal dari diri sendiri; dan daya 

kerjanya bersifat membebani kewajiban (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 

S.H.,  2002:  13).   Menurut  Prof.  Sudikno  Mertokusumo,  contoh  kaidah 

kesusilaan antara lain:  “itikad baik”,  “tidak kumpul kebo”,  atau “tidak 

hidup bersama tanpa nikah”. 
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Dalam  perkara  a  quo,  perbuatan  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat dalam  mengirimkan  surat  elektronik  kepada 

kerabat dekat untuk menceritakan pengalaman buruknya selama berobat 

kepada Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat jelas 

tidak  melanggar  kaidah-kaidah  yang  disebutkan  di  atas.   Pemohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat tidak terbukti memiliki itikad 

buruk  untuk  melakukan  penghinaan  terhadap  Para  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Penggugat.  Satu-satunya alasan yang dimiliki 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat dalam 

mengirimkan  surat  elektronik  tersebut  adalah  untuk  berkeluh  kesah 

mengenai  perawatan  medis  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat yang  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur 

kedokteran  yang  berlaku,  yang  telah  menyebabkan  memburuknya 

kondisi kesehatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat.

ad.4.  Perbuatan    Pemohon   Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat   

tidak melanggar azas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian  .  

Dengan  mengirimkan  surat  elektronik  kepada  kerabat  terdekatnya, 

Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat tidak  melanggar 

azas-azas  kepatutan,  ketelitian,  dan  kehati-hatian.  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Tergugat tidak  melanggar  azas  kepatutan 

karena  hanya  melaksanakan  haknya  atas  kebebasan  berpendapat, 
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sebagaimana dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28 Undang Undang 

Dasar  1945.  Pemohon Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat juga 

hanya melaksanakan haknya untuk berkomunikasi  dan menyampaikan 

informasi,  hal  mana  dilindungi  secara  konstitusional  oleh  Pasal  28F 

Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,  

memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain  itu,  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat juga 

tidak  melanggar  azas  ketelitian  dan  kehati-hatian  dalam  mengirimkan 

surat  elektronik tersebut,  terbukti  dengan pernyataan  Pemohon Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat yang secara cermat,  teliti,  dan hati-

hati  menyampaikan  pesan  kepada  kerabat  terdekatnya  bahwa  yang 

ditulisnya  tersebut  tidaklah  ditujukan  untuk  menghina,  memfitnah, 

berdusta,  mempersalahkan,  ataupun  menjerat  Para  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Penggugat  dalam perkara  a quo.  Sebagaimana 

yang ditulis  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat pada 

berbagai bagian dalam surat elektroniknya: 

-  “Bila  anda  berobat,    berhati-hatilah   dengan  kemewahan  RS  dan  title   

international,  karena  semakin  mewah  RS  dan  semakin  pintar  dokter,  maka  

semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan.”
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-  Saya tidak mengatakan semua Rumah Sakit International seperti ini,  

tapi saya mengalami kejadian ini di RS. OMNI International.” 

- “Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB, saya dengan kondisi panas  

tinggi dan pusing kepala, datang ke RS OMNI Intl   dengan percaya bahwa RS   

tersebut berstandard Internasional, yang tentunya pasti mempunyai ahli  

kedokteran dan manajemen yang bagus  ”;  

- “…Saya sangat kuatir karena di rumah saya memiliki 2 anak yang masih batita  

jadi   saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya   

cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter professional  

standard Internasional  .  ”

-  “  Saya  sangat  mengharapkan  mudah-mudahan  salah  satu  pembaca   

adalah  karyawan  atau  dokter  atau  Manajemen  RS  Omni,  tolong  

sampaikan kepada dr. Grace, dr. Henky, dr. Mimi, dan Ogi bahwa jangan  

sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda  .  ”  

- “…Saya informasikan juga dr. Henky praktek di RSCM juga, saya tidak  

mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis  

dari dokter ini”. 

DALAM REKONPENSI
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Bahwa  Judex  Facti  tingkat  pertama  pada  bagian  Rekonpensi  di  halaman  31 

menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang,  bahwa  apa  yang  telah  dipertimbangkan  dalam  Konpensi 

dianggap telah termasuk dalam putusan Rekonpensi;

- Menimbang,  bahwa  dari  bukti  PR-2  yang  menunjukkan  hasil 

laboratorium  OIH  pada  tanggal  7  Agustus  2008  trombosit  berjumlah 

181.000/ul telah disangkal oleh Tergugat Rekonpensi bahwa pada saat itu 

ada  2  kali  pemeriksaan  darah,  karena  berdasarkan  pemeriksaan  awal 

darah  Penggugat  Rekonpensi,  trombosit  sesuai  pemberitahuan  petugas 

laboratorium melalui telepon berjumlah 27.000/ul, lagi pula ada bekuan 

darah sehingga harus diperiksa ulang dan bukti PR-2 yang menunjukkan 

bahwa trombosit  Penggugat  Rekonpensi/  Tergugat Konpensi  berjumlah 

181.000/ul  merupakan  hasil  pemeriksaan  yang  kedua,  dan  anjuran 

Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi agar Penggugat Rekonpensi/ 

Tergugat Konpensi dirawat bukan karena pemeriksaan trombosit, tetapi 

karena  keluhan  awal  pada  saat  Penggugat  Rekonpensi  masuk  di  Unit 

Gawat Darurat dimana sesuai dengan bukti TR-2 halaman 2 dan 3, yaitu: 

pusing, demam 3 hari, tidak buang air besar 2 hari,  sakit tenggorokan, 

sakit semua badan, dan suhu 38,6 derajat Celcius;

- Menimbang,  bahwa  dari  bukti  PR-10  dan  PR-11  dihubungkan  dengan 

bukti TR-2 dan TR-3 menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi dirawat 

selama lima hari dari tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 
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2008  dan  sesuai  dengan  bukti  PR-10,  PR-3  diagnosa  saat  Penggugat 

Rekonpensi  akan pulang menunjukkan adanya gejala  gondongan pada 

Penggugat Rekonpensi, hal ini tidak mungkin sembuh seketika lagipula 

Penggugat  Rekonpensi  pulang  atas  kemauan  sendiri  bukan  atas  saran 

dari Para Tergugat Rekonpensi.

Oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Rekonpensi Penggugat / 

Tergugat Konpensi tidak beralasan dan harus ditolak.

- Menimbang,  bahwa dari  bukti-bukti  Penggugat  Rekonpensi  ada kaitan 

dengan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bukti PR-2, PR-3, PR-10, 

PR-11 sedangkan bukti PR-4, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9, PR-12, PR-13, PR-16 

merupakan  untuk  memperkuat  dalil  gugatan  Penggugat  Rekonpensi 

apabila beralasan dan oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak 

beralasan, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Bahwa sebagaimana ditunjukkan dalam putusan Judex  Facti  tingkat  pertama 

halaman  32,  ”...Menyatakan  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  

hukum terhadap Para Penggugat...”. 

Bahwa  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat  sangat 

berkeberatan atas putusan Judex Facti  tingkat pertama ini. Sebagaimana telah 

diuraikan di atas, Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 

KUH  Perdata  harus  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut:  (1)  adanya 
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perbuatan/kelalaian; (2) adanya kesalahan; (3) adanya unsur melawan  hukum; 

(4)  adanya  kerugian;  (5)  adanya  hubungan  sebab-akibat  (kausalitas);  dan  (6) 

Schutznorm theory.

Dalam  perkara  a  quo,  Judex  Facti  tingkat  pertama  telah  keliru  menerapkan 

hukum dengan memutuskan bahwa  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat  telah melakukan perbuatan melawan hukum, 

karena  sesungguhnya,  Para  Termohon  Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat-lah  yang  telah  melakukan  perbuatan 

melawan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  tindakan  Para  Termohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat memenuhi unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:   

ad.1.   Para Termohon Kasasi/     Pembanding/   Pembanding/ Terbanding/   Penggugat   

telah  melakukan  perbuatan/kelalaian  yang  memenuhi  unsur  

kesalahan dan melawan hukum

Hal ini  dikarenakan adanya tindakan medis  yang salah yang dilakukan oleh 

Para  Termohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/  Penggugat 

terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat, yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut:
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1) Bahwa setelah Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat datang 

ke  Unit  Gawat  Darurat  Rumah  Sakit  Omni  Internasional  Hospital  Alam 

Sutera, Tangerang pada 7 Agustus 2008 pada jam 20.30 WIB, dan dilakukan 

pemeriksaan darah awal pada jam 20.40 WIB yang disampaikan secara lisan 

oleh petugas laboratorium kepada dr. Indah P. Andrea, dinyatakan bahwa 

trombosit Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ Terbanding/ Tergugat berjumlah 

27.000/ul.  Terhadap  hasil  pemeriksaan  awal  ini,  tidak  pernah  dilakukan 

pengambilan darah ulang sama sekali, sehingga hasil pemeriksaan ulang 

laboratorium hanya menggunakan sisa darah dari pengambilan darah yang 

pertama.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  ditulis  oleh  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/  Tergugat dalam surat  elektroniknya,  ”  Keesokan   

pagi, dr. Henky visit saya dam menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab  

semalam bukan 27.000/ul  tapi 181.000/ul,  saya kaget tapi dr.  Henky terus  

memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam  

suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa ijin pasien atau keluarga pasien..”  

;

Bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  darah  tersebut,  Termohon  Kasasi  II/ 

Pembanding/ Terbanding/  Penggugat  menyatakan bahwa  Pemohon 

Kasasi/  Pembanding/ Terbanding/  Tergugat positif  mengidap DBD, 

dan karenanya diharuskan rawat inap;
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Bahwa  pada  tanggal  8  Agustus  2008,  Termohon  Kasasi  II/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat  II  Konpensi  memberitahukan  Pemohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat ada revisi hasil tes darah 

yang  menunjukkan  trombosit  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat berjumlah 181.000/ul, bukan 27.000/ul. Dengan 

demikian,  Para  Termohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Penggugat mengakui telah memberikan tindakan medis yang salah 

kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/  Tergugat pada 

tanggal 7 Agustus 2008, sebab pemeriksaan darah yang dilakukan 

pada  tanggal  tersebut  hanya  berdasarkan  data  medis  yang  tidak 

akurat  serta  analisis  yang  terburu-buru, sebagaimana  dibuktikan 

oleh  pengakuan  Termohon  Kasasi  II/ Pembanding/ Terbanding/ 

Penggugat II Konpensi yang menyatakan pemeriksaan belum valid, 

dan  laporan  lisan  atau  hasil  tes  laboratorium.  Oleh  karena  itu, 

tindakan  Para  Termohon  Termohon  Kasasi/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat dapat dikategorikan sebagai malpraktek dan 

atau  tindakan  ceroboh  yang  dapat  membahayakan  kesehatan  dan 

keselamatan  jiwa  dan  raga  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat.

2) Bahwa Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat telah berulang 

kali meminta hasil tes laboratorium yang menyatakan trombosit Pemohon 

Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/  Tergugat berjumlah 27.000/ul dan bukan 
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181.000/ul, jenis suntikan, serta obat-obatan yang telah diberikan Termohon 

Kasasi  II/ Pembanding/ Terbanding/  Penggugat  II  Konpensi   kepada 

Pemohon  Kasasi  Pembanding/ Terbanding/  Tergugat,  namun  Termohon 

Kasasi II  / Pembanding/ Terbanding/  Penggugat II  Konpensi  tidak pernah 

memberikannya sampai saat ini;

3) Bahwa  ketidakjelasan  penyakit  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat telah berakibat pada semakin memprihatinkannya 

keadaan  fisiknya,  yang  ditunjukkan  oleh  suhu  badan  yang  tetap  tinggi, 

sesak napas, tangan kiri dan leher membengkak, serta penglihatan terganggu. 

Hal  ini  dibuktikan  oleh  kesaksian  Suroto,  Saksi  I  Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/  Tergugat  yang  diberikan  di  bawah  sumpah  di 

dalam persidangan Judex Facti tingkat pertama, di mana Saksi melihat leher 

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/  Tergugat bengkak, sesuai Bukti 

P.K-2;

4) Penderitaan  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat  terus 

berlangsung  sampai  dengan  tanggal  12  Agustus  2008,  di  mana  penyakit 

Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat tidak sembuh malah 

semakin  parah,  suhu  badan  masih  tinggi,  sehingga  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat meminta pulang paksa;

5) Bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Para  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/Penggugat  terhadap  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/Tergugat 
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sangatlah bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menetapkan:

- Pasal 7 huruf b: ‘Kewajiban Pelaku Usaha adalah: memberikan informasi yang  

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa dan  

juga memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan’.  

- Pasal 4 huruf c: ‘Hak konsumen adalah: hak atas informasi yang jelas, benar  

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa’.

Bahwa pada saat  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/Tergugat meminta rekam 

medis  atas  tindakan-tindakan  dan  informasi  medik  yang  antara  lain 

pemberian  suntikan,  obat-obatan  dan  infus  kepada  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Tergugat tidak diberikan oleh Para Termohon 

Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat. Bahwa tindakan Para Termohon 

Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat dengan  tidak  memberikan 

rekam medis telah bertentangan dengan Pasal 7 huruf b jo. Pasal 4 huruf c 

UU No. 8 Tahun 1999.

Bahwa  karena  Pemohon   Kasasi/   Pembanding/ Terbanding/  Tergugat 

kecewa dengan tindakan medis yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding,  maka  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat pun bermaksud membagikan pengalamannya melalui 

surat elektronik kepada kerabat terdekatnya;
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6) Bahwa  tindakan  yang  dilakukan  Termohon  Kasasi  II/  Pembanding/ 

Terbanding/ Penggugat II Konpensi dan Termohon Kasasi III/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat III  Konpensi  Terhadap  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/  Tergugat juga  sangatlah  bertentangan  dengan 

apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004:

- “Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran, mempunyai hak:

a. Mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  tentang  tindakan  medis  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d. Menolak tindakan medis;

e. Mendapatkan isi rekam medis.”

- Pasal  45 ayat (1):  ’Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi  yang  

akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat  

persetujuan’. 

7) Di samping itu, tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi II/ Pembanding/ 

Terbanding/ Penggugat II Konpensi dan Termohon Kasasi III/ Pembanding/ 

Terbanding/  Penggugat III  Konpensi  juga  melanggar Pasal  17  Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 

Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, yang menyatakan bahwa: 
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“1. Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran  

atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien  

tentang tindakan kedokteran yang akan diadakan;

2.  Tindakan  kedokteran  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  (satu)  harus  

mendapat persetujuan dari pasien.”

Dalam hal ini, tindakan kedokteran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/ 

Pembanding/ Terbanding/ Penggugat II Konpensi dan Termohon Kasasi Iii/ 

Pembanding/  Terbanding/  Penggugat Iii  Konpensi   yang  memberikan 

suntikan, obat-obatan dan infus pada diri  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat adalah  tanpa  persetujuan  dari  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/  Tergugat, dan juga tidak memberikan penjelasan 

apapun  kepada  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ Terbanding/  Tergugat 

mengenai  jenis  ataupun  efek  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  kedokteran 

tersebut.

ad.2.    Pemohon  Kasasi/     Pembanding/   Terbanding/    Tergugat     menderita   

kerugian  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Para  Termohon  Kasasi  /  

Pembanding/ Terbanding/   Penggugat  .  
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Bahwa kesalahan-kesalahan Para  Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Penggugat Konpensi  sebagaimana  disebutkan  di  atas  telah  menimbulkan 

kerugian  bagi  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat,  yaitu 

kerugian  materill  dan  imateriil  sebesar  Rp.  1.000.113.735.534,-  (satu  trilyun 

seratus  tiga belas  juta  tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus  tiga puluh 

empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

• Kerugian materiil

- Biaya rumah sakit : Rp. 21.035.534,-

- Biaya akomodasi & 

transportasi : Rp.  2.700.000,-

- Biaya kompensasi 

  tidak masuk kerja : Rp.  15.000.000,-

- Biaya Jasa Advokat : Rp.  75.000.000,-

• Kerugian Immateriil

Kekhawatiran dan rasa was-was atas keselamatan nyawa, kehilangan 

rasa kebersamaan dengan anak yang masih kecil,  ditahan selama 21 

hari  di  LP  Wanita  Tangerang  mulai  tanggal  13  Mei  2009  sampai 

dengan tanggal 3 Juni 2009 atas laporan Polisi  LP/2260/K/IX/2008/SPK 

Unit  I  tertanggal  5  September  2008  atas  nama Pelapor  Sdr.  Renold 

Panjaitan,  S.H.,  yang  merupakan  kuasa  hukum  dari   Dr.  Hengky 

Gosal,  Sp.PD  selaku  Termohon  Kasasi 

II/Pembanding/Terbanding/Penggugat  II  Konpensi  dan  Dr.  Grace 
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Hilza  Yarlen  Nela  selaku  Termohon  Kasasi 

III/Pembanding/Terbanding/Penggugat III Konpensi serta kedua anak 

terlantar  lepas  dari  kasih  sayang  Ibu  akibat  pelayanan  yang  tidak 

profesional  dari  Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Penggugat Konpensi,  terkurasnya waktu dan pikiran,  terganggunya 

aktivitas kerja Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

oleh  karena  harus  memenuhi  dan  menghadapi  gugatan  dan  atau 

panggilan polisi, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang 

akan  tetapi  dalam  perkara  a  quo  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Penggugat  menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 

1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

ad.3. Ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan   Para Pemohon   

Kasasi/     Pembanding/     Terbanding/     Penggugat  dengan  kerugian  yang  diderita   

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa karena adanya perbuatan 

yang dilakukan  Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat, 

maka  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat telah  menderita 

kerugian,  baik  kerugian  materill  maupun  immateriil.  Hubungan  antara 

perbuatan Para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat dengan 

kerugian yang diderita  Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Tergugat 

nyata merupakan hubungan yang conditio sine qua non: tanpa adanya perbuatan 
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Para  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Tergugat  Rekonpensi/ 

Penggugat  Konpensi,  tidak  mungkin  Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/  Tergugat menderita  kerugian  materiil  maupun  immateriil  yang 

telah  dijabarkan di  atas.  Oleh  karena  itu,  hubungan  sebab-akibat  (kausalitas) 

antara perbuatan Para  Termohon Kasasi/ Pembanding/  Terbanding/ Penggugat 

dengan kerugian  Pemohon  Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/  Tergugat telah 

terbukti dengan sendirinya dalam perkara a quo.  

ad.4.  Perbuatan    Para    Termohon Kasasi/  Pembanding/    Terbanding/  Penggugat   

melahirkan kewajiban untuk ganti rugi  .  

Sesuai  dengan  Schutznorm  theory,  maka  perbuatan  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Penggugat Penggugat Konpensi dalam perkara a quo  

yang  telah  melanggar  berbagai  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik  Kedokteran,  dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik 

Indonesia No. 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter 

dan Dokter Gigi, maka perbuatan  Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ 

Penggugat menerbitkan  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada 

Pemohon   Kasasi/  Pembanding/ Terbanding/  Tergugat,  demi  melindungi 

kepentingan pihak yang dirugikan dalam perkara a quo, yaitu Pemohon  Kasasi/ 

Pembanding/ Terbanding/ Tergugat.
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Dengan  demikian,  maka  telah  terbukti  bahwa  perbuatan  Termohon  Kasasi/ 

Pembanding/  Terbanding/  Penggugat dalam  perkara  a  quo  adalah  Perbuatan 

Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata,  dan 

oleh sebab itu Judex Facti  tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam 

memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan 

Judex Facti tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat 

dalam bagian Konpensi  dan Rekonpensi  Memori  Banding ini,  mohon kepada 

Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Banten  yang  memeriksa  dan  mengadili 

perkara a quo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima  Permohonan  Kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/  Pembanding/ 

Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten  Reg   No: 

71/Pdt/2009/PT.BTN tertanggal 8  September  2009 Jo.  Putusan Pengadilan 

Negeri  Tangerang  No.  300/Pdt.G/2009/PN.TNG  Tertanggal  11  Mei  2009 

untuk seluruhnya;
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MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan  menerima  Eksepsi  yang  diajukan  oleh  Pemohon   Kasasi/ 

Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan  Gugatan  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/ 

Penggugat ditolak  atau  setidak-tidaknya  menyatakan  Gugatan  tidak 

dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat 

untuk seluruhnya;

2. Menghukum  Termohon  Kasasi/  Pembanding/  Terbanding/  Penggugat 

untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
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2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian 

sebesar  Rp.  1.000.113.735.534,-  (satu  triliun  seratus  tiga  belas  juta  tujuh 

ratus  tiga puluh lima ribu lima ratus  tiga puluh empat  rupiah)  dengan 

perincian sebagai berikut:

• Kerugian materiil

- Biaya rumah sakit : Rp. 21.035.534,-

- Biaya akomodasi & 

transportasi : Rp.   2.700.000,-

- Biaya kompensasi 

  tidak masuk kerja : Rp. 15.000.000,-

- Biaya Jasa Advokat : Rp. 75.000.000,-

• Kerugian Immateriil

Para  Tergugat  Rekonpensi  untuk  membayar  sebesar   Rp. 

1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengumumkan Permohonan 

dan Rehabilitasi Nama Baik Penggugat Rekonpensi di Harian KOMPAS dan 

MEDIA  INDONESIA  dalam  ukuran  1  (satu)  halaman,  dengan  disertai 

redaksi  yang akan ditentukan dan disampaikan kemudian oleh Penggugat 

Rekonpensi;
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4. Menetapkan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat Rekonpensi 

yang  antara  lain  yaitu  tanah  dan  bangunan  yang  berdiri  diatasnya  yang 

teletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 

25  Serpong,  Tangerang.  Berikut  dengan  harta-harta  milik  Para  Tergugat 

Rekonpensi yang akan diajukan kemudian;

5. Memerintahkan  agar  putusan  dalam perkara  ini  dapat  dijalankan  dahulu 

meskipun ada upaya verzet maupun Peninjauan Kembali;

ATAU,  apabila  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et  

Bono). 

Hormat Kami,

PENASIHAT HUKUM.

PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERBANDING/ TERGUGAT
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PROF. DR. (JUR.) O.C. KALIGIS

DR. Y.B. PURWANING M. YANUAR

ELIZA TRISUCI, S.H., M.H

SLAMET YUONO, S.H.

ADINDA UTAMI A, S.H., LLM 

ALDILA CHERETA WARGANDA, S.H.
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EKA SUMARYANI, S.H.

FAUZIYAH NOVITA T., S.H.

CINTA TRISULO, SH
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