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                 PEMBELAAN 

DALAM PERKARA PIDANA 

NO. 1269 /PID.B/2009/PN.Tng 

ATAS NAMA TERDAKWA 

PRITA MULYASARI 

Jakarta, 30 Nopember 2009  

No.2092/OCK.XI/2009 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Majelis Hakim Yang Mulia; 

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat; 

Serta  Sidang yang kami hormati; 

 

“From email to Jail ”, inilah perkara yang menimpa Prita Mulyasari, seorang ibu 

rumah tangga yang memiliki dua (2) anak balita, Ananta yang berusia 3 tahun dan 

Ranarya yang berusia 1 tahun, yang menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Pasal 310 ayat (2) dan 

Pasal 311 ayat (1) KUHP. Perkara ini telah menarik perhatian dari masyarakat 

Indonesia bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Yusuf 

Kalla, Ibu Megawati Soekarno Putri turut memberikan simpati kepada Prita,  pada 

saat itu tanggal 3 Juni 2009  Ibu Megawati Soekarno Putri sampai turun gunung ke 

LP Wanita Tangerang untuk bersimpati dan memberikan semangat kepada Prita. 

Simpati yang diberikan oleh Presiden, Wakil Presiden, Mantan Wakil Presiden  serta 

masyarakat luas kepada Prita Mulyasari bukan merupakan suatu hal yang 
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direkayasa atau dibuat-buat, tetapi merupakan reaksi spontan sebagai warga 

Negara yang memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat 

sebagaimana diatur dalam konstitusi  Pasal 28 F UUD 1945 dan dalam berbagai 

Undang-Undang diantaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia 

dengan UU No 12 Tahun 2005. Sehingga merupakan pemikiran dan  pendapat yang 

sangat picik apabila Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya  mengatakan 

“….karena telah terbentuk opini atau sengaja dibentuk opini bahwa terdakwa tidak 

bersalah. Dalam berbagai media massa selalu disebutkan kalimat, ibu dua anak 

yang mendekam dipenjara karena menyatakan keluhan melalui email, seolah-olah 

terdakwa melakukan keluhan bukan mencemarkan nama baik orang lain”, kutipan 

pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam pendahuluan surat tuntutannya 

tersebut sangat bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Susilo 

bambang Yudhoyono yang mengatakan “apa yang menimpa Prita pada dasarnya 

bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Tidak perlu masalah berlanjut hingga 

proses hukum, Ada yang namanya teori kepatutan, untuk melihat masalah itu, 

sehingga tidak terlihat berlebihan. Kasus Bu Prita adalah hak asasi dan saya minta 

ditempatkan secara wajar”. (Bukti T- 23) 

 

Bagaimana mungkin seorang Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden 

turut larut dalam opini yang menurut Jaksa Penuntut Umum dikatakan  “atau sengaja 

dibentuk opini”, salah besar jika kita mengatakan opini yang berkembang 

dimasyarakat mengenai kasus yang menimpa Prita Mulyasari adalah “opini palsu”.  

 

Memang  hampir tidak masuk di akal, baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia 

seseorang menulis email yang berisi keluhan atas buruknya pelayanan RS Omni 

International Hospital Alam Sutera Tangerang dimana Prita Mulyasari  pada tangal 7 

Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 dirawat di RS tersebut, 

harus berujung di penjara selama 21 hari sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan 

tangal 3 Juni 2009, kemudian pada tanggal 3 Juni 2009 permohonan penangguhan 
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yang diajukan oleh keluarga dan penasehat hukum dikabulkan oleh Majelis Hakim 

PN Negeri Tangerang  yang menangani perkara Terdakwa Prita Mulyasari. 

 

Presiden Negara Republik Indonesia, bapak Susilo Bambang Yudhoyono melalui 

juru bicara resmi kepresidenan pada tanggal 1 September 2009 telah membuat 

pernyataan tegas, yang akan kami kutib kembali berdasarkan media cetak Suara 

Karya dengan judul “ Pelaku SMS terror kepada SBY dimaafkan dan dibebaskan” 

pada halaman 13 adalah sebagai berikut :” …kalo caci maki dan kritikan atau 

kecaman terhadap kebijakan itu biasalah”. (Bukti T-16) 

 

Sesuai dengan laporan Suara Karya tanggal 1 September 2009, Pelaku teror lewat 

pesan singkat atau (SMS) terhadap Presiden Soesilo Bambang 

Yudhoyono,dilepaskan dari tahanan. Arif Rohmana, guru SMP yang selama satu 

bulan terakhir mengirimkan keluhan mengenai saluran tegangan ekstra tinggi yang 

melintasi rumahnya mendapat perhatian dari Presiden. Menurut juru bicara Andi 

Mallarangeng, Presiden telah menerima SMS berisi kata tidak pantas, tapi lalu 

bercampur dengan ancaman teror serta tindak kekerasan lainnya. Kemudian  Andi 

Mallarangeng mengatakan mengenai prosedur penangkapan “ ini prosedur yang 

benar dan berlaku di negara mana pun, juga agar jangan sekali – sekali mengancam 

Presiden. Ya tapi kalau caci maki dan kritikan atau kecaman terhadap kebijakan itu 

biasalah,” papar dia.  

Bahwa Seorang Presiden Negara Republik Indonesia dapat menunjukkan 

kebesaran hati dengan memaafkan seorang warga biasa atas tindakan nyata yang 

dilakukan berupa teror dan ancaman kekerasan, lalu apa yang dilakukan oleh  

terdakwa,  marilah kita bersama – sama merenungi nasib  terdakwa yang telah 

diperdatakan dan dipidanakan dan direnggut kebebasannya karena menulis email 

kepada teman- teman pribadi. 
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Didalam persidangan juga telah terungkap bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang 

merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit Omni Internasional, 

mereka yang tidak puas antara lain adalah: 

1. Surat pembaca yang dikirimkan oleh Yuniarto melalui Kompas.com tertanggal 1 

Juli 2008. (Bukti T-15) 

“Sabtu  28 Juni 2008 adalah jadwal periksa kehamilan istri saya di RS Omni Alam 

Sutera dengan usia kandungan 34 minggu. Pukul 08.30, Istri saya mencoba 

mendaftar via telepon, karena Dokter kami praktek pukul 09.00 – 12.00. Oleh 

petugas, kami diberitahu bahwa Dokter yang bersangkutan berhalangan praktek 

pagi, dan dipindah waktunya menjadi pukul 17.00 – 19.00. 

Mendapat Informasi tersebut, istri saya bertanya sekali lagi untuk mendapat 

konfirmasi, dan tetap mendapat jawaban sama, Sekitar pukul 15.30, Istri saya 

mendapat telepon dari Sdri, Vika, perawat di Bag. Poliklinik Anak RS Omni Alam 

Sutera, ingin memastikan apakah betul Istri saya mendaftar untuk Poliklinik Dokter 

Anak. Tentu saja dibantah oleh istri saya, dan kami pun membetulkan Sdri. Vika, 

bahwa telah terjadi kesalahan dipihak RS. Kami mendaftar untuk Dokter Kandungan, 

dan bukan Dokter Anak. 

Lalu kemudian kami dihubungi kembali oleh Sdri. Juli dari Bagian Registrasi RS 

Omni Alam Sutera, dan kali ini setelah menyadari kekeliruan yang terjadi, beliau 

mengusulkan agar kami tetap datang ke RS sore itu dan akan dipertemukan dengan 

Dokter Kandungan kami. Karena kami hanya punya waktu pada hari Sabtu, maka 

kami menyanggupi datang ke RS Omni Alam Sutera sore itu juga. 

Sesampai di RS, kami dijemput pleh Sdri. Juli dan diantar langsung ke Ruangan 

Bersalin dan Operasi.  Dikatakan bahwa Dokter Kandungan kami ada di tempat 

tersebut. Menunggu sebentar, kami diminta masuk ke dalam salah satu ruangan 

bersalin. Perawat yang bertugas  kemudian mempersiapkan seperangkat peralatan 

yang kemudian kami tahu adalah alat CTGH (perekam detak jantung dan gerak 

bayi). 

Perawat tersebut memberitahu kami, bahwa pesan dari rekannya adalah istri saya 

mengalami kontraksi dan dibutuhkan tindakan segera dari Dokter. Kami terkejut 

dengan datangnya berita bahwa Istri saya mengalami gangguan pada kehamilannya 

dan haru datang sore itu juga. Pada saat Dokter Kandungan kami datang (yang 

pada saat kami menunggu sedang membantu persalinan), beliaupun terkejut melihat 

kami, karena beliau tahu pasti istri saya dan janinnya baik – baik saja”. 
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2. Surat pembaca dikirimkan oleh M Edyson Tambunan melalui Media Cetak 

Kompas tertanggal 31 Desember 2008.(Bukti T-14)   

 

“ Pada 4 November 2008 kira-kira pukul 16.15 saya membawa anak saya ke RS 

Omni, Pulomas, Jakarta Timur, untuk mendapat perawatan di ruang UGD. Menurut 

pihak Rumah Sakit, anak saya mendapat serangan jantung akut. Setelah dirawat di 

UGD, anak saya disarankan pindah ke ruang ICCU. Tak lama kemudian, dokter 

menganjurkan agar anak saya ke RS Harapan Kita untuk mendapat pengobatan 

lebih lanjut karena peralatan di RS Omni tidak lengkap. Dengan segera abang saya 

berangkat ke RS Harapan Kita membawa hasil pemeriksaan RS Omni sekaligus 

memesan kamar. Pihak Rumah Sakit Harapan Kita menyebutkan supaya anak saya 

segera dibawa. Karena pihak RS Omni tidak dapat menyediakan ambulans dengan 

alasan supir tidak ada, mereka menyarankan menggunakan ambulans 118 dengan 

biaya Rp. 200.000. waktu itu ada tiga kendaraan milik rumah sakit tersebut yang 

sedang parkir. Akibat tidak ada pelayanan ambulans RS Omni, anak saya terlambat 

dibawa ke RS Harapan Kita. Beberapa jam menunggu ambulans 118, anak saya, 

Daniel Wilbert Tambunan (27 Tahun), drop dan meninggal di RS Harapan Kita 

empat jam kemudian. Beberapa hari setelah itu, pihak RS Omni menagih biaya 

perawatan. Saya periksa satu per satu pada saat itu. Barulah saya lihat kemudian di 

sana tercantum biaya kamar jenazah Rp. 25.000. Aneh betul. RS Omni tidak 

menyediakan ambulans untuk anak saya yang membutuhkannya, tapi menagih 

biaya kamar jenazah yang tak pernah dipergunakan anak saya”. 

Serupa tapi tak sama, itu lah yang dialami oleh Bapak Yuniarto dan Istri, dan M 

Edyson Tambunan.  Semuanya mengeluhkan mengenai kualitas pelayanan yang 

diberikan Rumah Sakit bertaraf Internasional ini. Apakah yang mereka rasakan 

sekarang setelah melihat perkara Prita? takut dan waspada! Jangan – jangan 

mereka berikutnya yang akan dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit Omni 

Internasional. Sampai kapan Negara ini akan bangkit dari keterpurukan jika warga 

negara yang bangga terhadap bangsa ini pun harus takut kala menceritakan 

pengalaman pribadinya kepada teman – teman dekat. Sudah sepatutnya pihak 

Rumah sakit menyelesaikan dengan cara yang elegant dalam hubungannya antara 
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Pelaku Usaha dan Konsumen, biarlah pengalaman yang menimpa  terdakwa dapat 

menjadi bahan pelajaran bagi bangsa kita yang sedang merangkak menuju 

demokrasi yang sesungguhnya di mana kebebasan berpendapat bukan hanya klise 

melainkan sesuatu yang nyata hidup dan berkembang di tengah masyarakat kita. 

Penanganan perkara Prita Mulyasari ditangani oleh tujuh Jaksa, yaitu Dondi K 

Sudirman (Mantan Kepala Kejati Banten), Rahardjo Budi Krisnanto (Kasi Pra-

penuntutan Aspidun Kejati Banten), Rakhmawati Utami (Jaksa Peneliti berkas 

Perkara Prita), Indra Gunawan (Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Banten), 

Suyono (Kepala Kejari Tangerang), dan Irfan Jaya (Kasi Tindak Pidana Umum 

Kejari Tangerang). Dalam proses penanganan perkara Prita tresebut, 3 jaksa 

dinyatakan bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan tim pengawasan. Berikut 3 

jaksa yang dinyatakan bersalah telah melanggar disipli ketika mengangani perkara 

Prita. (Bukti T- 19) 

 

1. Dondi K Sudirman (Mantan Kepala Kejati Banten). Berdasarkan hasil 

pemeriksaan, kesalahan yang ia lakukan adalah mengeluarkan perintah kepada 

anak buahnya untuk menahan Prita di penjara padahal ketika itu kondisi Prita 

tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan karena memiliki bayi. Ia 

mendapat hukuman berupa penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 

tahun. 

2. Rahardjo Budi Krisnanto (Kasi Pra-penuntutan Aspidun Kejati Banten) dan 

Rakhmawati Utami (Jaksa Peneliti berkas Perkara Prita), Indra Gunawan 

(Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Banten). Kesalahan yang mereka perbuat 

adalah memerintahkan pengembalian berkas dengan mengabaikan prosedur 

yang ada. Mereka dijatuhi hukuman sanksi ringan berupa teguran tertulis. 

 

Ketua Komisi Kejaksaan Amir Hasan Kataren menilai hasil pemeriksaan Kejaksaan 

Agung berbeda dari rekomendasi Komisi Kejaksaan dimana Komisi Kejaksaan 

merekomendasikan agar ketujuh jaksa tersebut diberi sanksi. Menurut Komisi 
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Kejaksaan, sebagai jaksa mereka tidak bisa cuci tangan dengan berdalih itu perintah 

atasan. 

Bahwa atas kelalaian Jaksa,  Terdakwa harus mendekam di balik jeruji selama  21 

hari, dipisahkan dari anaknya hanya untuk menunjukkan bahwa pihak kejaksaan 

mempunyai wewenang melakukan penahanan apapun cara yang menurut mereka 

dapat ditempuh. Sebagai orang awam, apakah ini wajah institusi penegak hukum 

yang dipercaya untuk menegakkan hukum, malah menggunakan hukum untuk 

menjerat seseorang yang tidak bersalah. Beruntung kejaksaan Agung meninggalkan 

preseden yang baik di mata masyarakat dengan memberi sangsi kepada pihak – 

pihak yang bertanggung jawab.  

 

Hal yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung memberikan harapan kepada 

masyarakat, terutama kepada  Terdakwa dan sekaligus pertimbangan bagi Majelis 

Hakim yang Mulia akan kebebasan hakiki yang dapat diraih dari kelalaian jaksa 

dalam memajukan perkara ini. 

 

Majelis Hakim Yang Mulia; 

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat; 

Serta  Sidang yang kami hormati; 

 

II. FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN 

 

Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum 

 

1. Saksi Dr. HENGKY GOSAL, Sp.PD dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut: 
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 Bahwa saksi bekerja di RS Omni International Tangerang sebagai dokter 

spesialis penyakit dalam sejak tahun 2007. 

 Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah sebagai korban dalam tindak 

pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan oleh 

terdakwa. 

 Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah 

adalah saksi dan Dr. Grace H. Y. Nela. 

 Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga 

dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara menulis email dengan kalimat 

”dr. Henky praktek di RSCM juga, saya  tidak mengatakan RSCM buruk tapi 

lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini”. 

 Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pasien pada tanggal 7 Agustus 

2008.  

 Bahwa saksi menangani terdakwa setelah terdakwa dipindahkan dari ruangan 

UGD 

 Bahwa saksi mengatakan dokter jaga UGD pada tanggal 7 Agustus 2008 

adalah dr. Indah 

 Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.15 saksi mendapat 

konsul dari dr. Indah bahwa ada keluhan dari terdakwa mengenai hasil 

trombosit sebesar 27.000, lalu sekitar 15 menit kemudian saksi ke UGD untuk 

melakukan pemeriksaan laboratorium ulang terhadap terdakwa 

 Bahwa dari amnanesa  terdakwa mengalami demam selama 3 hari, dan dari 

pemeriksaan terdapat adanya pembengkakan hati. 

 Bahwa setelah itu, dilakukan pemeriksaan laboratorium ulang terhadap 

terdakwa. 

 Bahwa revisi hasil  trombosit terdakwa sebesar 181.000.keluar pada waktu 

tengah malam menjelang subuh.  
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 Bahwa pada waktu di UGD, terdakwa mengalami kekurangan cairan, demam, 

mual, muntah-muntah, tidak nafsu makan. 

 Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai penyakit apa yang 

sedang dideritanya, dan kemudan saksi menyimpulkan bahwa kemungkinan 

terdakwa mengalami penyakit demam berdarah 

 Bahwa terdakwa dirawat di RS Omni International Tangerang selama 6 hari. 

 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 terdakwa meminta untuk pulang,  dan 

saksi memperbolehkan terdakwa untuk pulang karena kondisi terdakwa 

sudah membaik dan sudah bisa makan. 

 Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa setelah terdakwa 

keluar dari RS Omni International Tangerang. 

 Bahwa saksi diberitahukan oleh teman-teman saksi dan diberikan print-

outnya oleh teman-teman saksi mengenai adanya tulisan di internet yang 

berjudul ”Penipuan yang dilakukan oleh RS Omni International” dengan nama 

saksi tercantum didalamnya. 

 Bahwa reaksi saksi pada saat mendengar berita tersebut saksi tidak marah, 

hanya merasa kesal dan saksi merasa kalimat yang ditulis oleh terdakwa t 

adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya. 

 Bahwa saksi memberikan kuasa kepada kantor hukum Risma Situmorang, 

Heribertus & Partners melalui Sdr. Renold Parentino Panjaitan untuk 

membuat laporan polisi di SPK Polda Metro Jaya terkait dengan adanya 

dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. 

 Bahwa sampai saat ini saksi masih merasa kesal dengan adanya penulisan 

email yang dilakkan oleh terdakwa. 

 Bahwa penulisan email yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai dampak 

yang tidak baik terhadap profesi saksi sebagai seorang dokter 
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 Bahwa menurut saksi, kalimat “hati-hati dengan dokter ini” dalam email yang 

ditulis terdakwa adalah sangat bahaya dan mendiskreditkan saksi. 

 Bahwa setelah terdakwa keluar dari RS Omni International Tangerang, ada 

upaya-upaya dari pihak RS Omni International untuk berdamai dengan 

terdakwa, tetapi tidak ada tanggapan dari terdakwa. 

 Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 pemeriksaan laboratorium terdakwa 

menghasilkan trombosit sebesar 27.000, kemudian diadakan pemeriksaan 

laboratorium ulang terhadap terdakwa yang hasilnya adalah trombosit 

sebesar 181.000. 

 Bahwa apabila tidak terjadi pendarahan, trombosit sebesar 27.000 dan 

trombosit sebesar 181.000 adalah tidak berbeda, dikarenakan adanya 

demam selama 3 hari dan tidak bisa makan. 

 Bahwa yang melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap terdakwa adalah 

pihak laboratorium. 

 Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa mengenai hasil trombosit 

sebesar 181.000, dan reaksi dari terdakwa adalah mengucapkan 

“alhamdulillah”. 

 Bahwa terjadinya perubahan terhadap hasil trombosit bisa karenanya adanya 

gumpalan darah. 

 Bahwa adanya perubahan hasil pemeriksaan laboratorium terdakwa menjadi 

trombosit 181.000 adalah bukan karena analisa yang tidak tepat. 

 Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terdakwa yang pertama yaitu 

trombosit sebesar 27.000 adalah hasil yang tidak valid. 

 Bahwa tidak ada perbedaan tindakan medis dengan trombosit 27.000 dengan 

trombosit 181.000. 

 Bahwa selama 4 hari pertama terdakwa dirawat di RS Omni International, 

terdakwa tidak pernah mengeluh mengenai pelayanan RS Omni International. 
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Keluhan-keluhan terdakwa terhadap pelayanan RS Omni International terjadi 

pada hari kelima terdakwa dirawat. 

 Bahwa pada waktu itu sekitar sore hari, kakak dan suami dari terdakwa 

menanyakan kondisi terdakwa kepada saksi, dan menanyakan kenapa 

terdakwa harus dirawat inap sedangkan keadaan terdakwa trombositnya 

bagus. 

 Bahwa saksi tidak pernah membantah atas email yang dituliskan oleh 

terdakwa. 

 Bahwa pihak RS Omni International Tangerang pernah memberikan bantahan 

melalui surat kabar Kompas dan Media Indonesia atas email yang ditulis oleh 

terdakwa.  

 Bahwa saksi juga tidak puas walaupun sudah ada bantahan dari pihak RS 

Omni International Tangerang melalui surat kabar, karena email yang ditulis 

terdakwa tersebut mengakibatkan pasien-pasien saksi menurun drastis. 

 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 saksi memperbolehkan terdakwa untuk 

pulang dari RS Omni International karena kondisi terdakwa sudah dalam 

keadaan membaik. 

 Bahwa sebelum terdakwa pulang dari RS Omni International Tangerang, 

terdakwa mengajukan keluhan-keluhan kepada pihak RS Omni International 

Tangerang yaitu mengenai hasil trombosit terdakwa yang semula sebesar 

27.000 menjadi sebesar 181.000, dan terjadi pembengkakan di beberapa 

bagian tubuh seperti leher dan tangan terdakwa setelah dirawat di RS Omni 

International Tangerang. 

 Bahwa untuk pasien yang akan dirawat inap di RS Omni International 

Tangerang harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pasien tersebut. 

 Bahwa persetujuan pasien untuk dirawat inap merupakan bagian dari isi 

rekam medis. 
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 Bahwa waktu terdakwa di UGD, saksi sudah memberikan penjelasan dan 

meminta persetujuan terdakwa untuk dirawat inap. 

 Bahwa hasil trombosit merupakan bagian dari isi rekam medis yang sifatnya 

rahasia. 

 Bahwa saksi tidak kenal dengan dr. Juniati Gunawan. 

 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 saksi diancam oleh suami dan 

keluarga terdakwa dan saksi dituduh telah melakukan malpraktik terhadap 

terdakwa. 

 Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Majelis Kehormatan Kedokteran 

Indonesia. 

 Bahwa saksi tidak pernah membaca Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran. 

 Bahwa rekam medis merupakan milik institusi, dan isi dari rekam medis 

merupakan milik pasien. 

 Bahwa saksi pernah memberikan obat-obatan kepada terdakwa. 

 Bahwa saksi pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa kemungkinan 

terdakwa mengalami penyakit demam berdarah karena trombosit terdakwa 

sebesar 27.000. 

 Bahwa obat-obatan yang diberikan saksi kepada terdakwa adalah obat-

obatan yang sifatnya supportive. 

 Bahwa Kepala Laboratorium RS Omni International Tangerang adalah dr. 

Minnie. 

 Bahwa tidak ada obat khusus untuk penyakit demam berdarah. 

 Bahwa obat untuk penyakit demam berdarah dan virus-virus lainnya adalah 

obat yang sifatnya supportive atau obat yang sifatnya umum. 
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 Bahwa setelah saksi memberikan suntikan kepada terdakwa, terdakwa 

mengeluh bahwa tangan kanannya mengalami nyeri, dan menurut saksi itu 

adalah bagian dari komplikasi perawatan 

 Bahwa terdakwa tidak pernah mengalami sesak nafas. 

 Bahwa sesak nafas dan rasa tidak bisa bernafas merupakan dua hal yang 

berbeda 

 Bahwa saksi mengatakan yang dialami terdakwa adalah rasa tidak enak 

bernafas, bukan sesak nafas. 

 Bahwa saksi mengatakan itu semua terjadi sebagai konsekuensi dari penyakit 

gondongan. 

 Bahwa terdakwa pernah mengeluh mengalami nyeri tenggorokan dan saksi 

melihat ada pembengkakan. 

 Bahwa saksi memberikan resep kepada terdakwa sebelum adanya hasil 

trombosit terdakwa sebesar 181.000 

 Bahwa hasil trombosit terdakwa sebesar 27.000 adalah hasil yang tidak valid. 

 Bahwa saksi mengetahui ada perubahan hasil trombosit terdakwa menjadi 

sebesar 181.000 adalah pada waktu malam hari menjelang subuh 

 Bahwa saksi mengatakan pemeriksaan lab hanya membantu diagnosa, “yes 

or no”. 

 Bahwa saksi mengatakan kategori demam berdarah adalah apabila trombosit 

dibawah 100.000. 

 Bahwa saksi tidak pernah melihat la[poran yang tidak valid atau laporan yang 

mengatakan trombosit 27.000, bahwa saksi hanya diberitahukan melalui 

telepon. 

 Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa mengenai adanya perubahan 

hasil trombosit terdakwa menjadi sebesar 181.000 adalah pada waktu 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

14 
 

keesokan paginya yaitu tepatnya pada waktu saksi melakukan kunjungan 

kepada terdakwa. 

 Bahwa saksi membuat laporan polisi pada tanggal 5 September 2008 dan 

membuat pengaduan pada tanggal 10 September 2008. 

 Bahwa saksi mengatakan ada 2 kali sample pengambilan darah terdakwa. 

 

Tanggapan Terdakwa: 

 Bahwa  selama saya dirawat inap di RS Omni International Tangerang sejak 

tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008 saksi tidak pernah 

menjelaskan mengenai rencana pengobatan terhadap saya. 

 Bahwa seluruh rencana pengobatan hanya diinstrusikan melalui perawat. 

 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 ketika saya meminta untuk pulang dari 

RS Omni International Tangerang, saksi tidak pernah mengatakan bahwa 

keadaan saya sudah membaik karena sebenarnya kondisi badan terdakwa 

masih panas. 

 Bahwa pada saat saya keluar dari RS Omni International Tangerang, 

keadaan tubuh saya masih panas, dan diagnosa dari dokter pada RS Bintaro 

mengatakan bahwa penyakit yang saya alami adalah penyakit menular 

gondongan dan sakit panas, kemudian saya dirawat dalam ruangan isolasi 

pada RS International Bintaro, sedangkan pada waktu di RS Omni 

International Tangerang saya hanya dirawat dalam ruangan perawatan biasa, 

tidak dirawat dalam ruangan isolasi. 

 Bahwa pada waktu tanggal 7 Agustus 2008 saksi mengatakan bahwa saya 

positif mengalami penyakit demam berdarah. 

 Bahwa saya tidak mengucapkan alhamdulillah pada waktu saksi mengetahui 

ada revisi hasil trombosit sebesar 181.000, melainkan saya menanyakan 

mengapa terjadi perubahan hasil trombosit, dan saksi hanya mengatakan 

bahwa saya positif mengalami penyakit demam berdarah. 

 Bahwa yang melihat saya mengalami sesak nafas adalah dokter jaga. 
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 Bahwa telah terjadi pengambilan darah sebanyak 2 kali adalah tidak benar. 

 Bahwa pemeriksaan laboratorium yang kedua hasil trombosit sebesar 

181.000 terhadapsaya adalah masih menggunakan sample darah yang 

digunakan dalam pemeriksaan laboratorium yang pertama hasil trombosit 

sebesar 27.000 

 Bahwa email yang ditulis oleh saya adalah email yang hanya ditujukan 

kepada kerabat dekat saya. 

 

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2009 Saksi Hengky Gosal SP.Pd diambil 

keterangannya lagi dan menerangkan : 

 Bahwa barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat 2 

eksemplar email terdakwa, yang salah satunya terdapat email terdakwa yang 

diambil dari situs Yahoo. 

 Bahwa barang bukti tidak sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 

 Bahwa barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum berupa email 

terdakwa yang didapat dari saksi, bukan yang didapat langsung dari 

terdakwa. 

 Bahwa saksi mendapatkan email terdakwa dari kolega saksi yang bernama 

Dr. Suprayitno, dan bukan yang didapat langsung dari terdakwa. 

 Bahwa saksi melakukan search di internet dengan mengetik ”omni” di situs 

Yahoo dan hasilnya keluar email terdakwa di situs Yahoo tersebut. 

 

Tanggapan Terdakwa 

Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi. 

 

2. Saksi Dr. Grace H. Y. Nela di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 

Agustus 2009 menerangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa saksi adalah korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan 

fitnah yang diduga dilakukan oleh terdakwa. 

 Bahwa pencemaran nama baik dan fitnah dalam email yang ditulis terdakwa. 

 Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter Service Manager RS Omni International 

Tangerang, yang bertugas untuk memfasilitasi apabila ada pasien yang 

complaint mengenai hal pelayanan dan medis dari RS Omni International 

Tangerang. 

 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 terdakwa pulang dari RS Omni 

International dan menuliskan complaintnya dalam form complaint yang 

tersedia. 

 Bahwa saksi mengatakan benar compalint masuk pada tanggal 12 Agustus 

2008. 

 Bahwa saksi diberitahukan oleh staff saksi yang menyampaikan bahwa 

terdakwa ingin bertemu dengan saksi. 

 Bahwa terdakwa meminta kepada saksi hasil trombosit terdakwa yang 

sebesar 27.000  

 Bahwa salah satu isi complaint dari terdakwa adalah adanya salah 

penanganan dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD terhadap terdakwa sehingga 

menyebabkan pembengkakan pada leher dan tangan terdakwa. 

 Bahwa tanggapan saksi adalah karena keluhan terdakwa adalah keluhan 

medis, saksi akan memfasilitasi pertemuan antara terdakwa dengan dr. 

Hengky Gosal, Sp.PD 

 Bahwa saksi dan terdakwa sepakat untuk diadakannya pertemuan dengan dr. 

Hengky Gosal, Sp.PD jam 4 sore pada hari keluarnya terdakwa dari RS Omni 

International Tangerang. 

 Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi, dr. Hengky Gosal, 

Sp.PD, dan suami terdakwa. 

 Bahwa dalam pertemuan tersebut, dr. Hengky Gosal, Sp.PD menyampaikan 

bahwa pembengkakan yang dialami terdakwa merupakan perjalanan 

penyakit. 
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 Bahwa dalam pertemuan tersebut, dr. Hengky Gosal, Sp.PD menjelaskan 

terdakwa dirawat bukan karena hasil trombosit  tetapi karena perjalanan 

penyakit 

 Bahwa dalam pertemuan tersebut, suami terdakwa meminta hasil trombosit 

terdakwa yang sebesar 27.000, tetapi saksi mengatakan bahwa pihak RS 

Omni International Tangerang tidak dapat memberikan karena hasil trombosit 

tersebut tidak valid. 

 Bahwa saksi berpendapat permintaan suami terdakwa tersebut sangat tidak 

lazim untuk dilakukan dan bertentangan dengan SOP (Standard Operational 

Procedure) dari Laboratorium. 

 Bahwa saksi berpendapat kalau hasil yang tidak valid buat apa diberikan 

kepada terdakwa. 

 Bahwa suami terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa RS Omni 

International Tangerang telah melakukan tindakan malpraktik. 

 Bahwa atas complaint dari terdakwa, pihak RS Omni International Tangerang 

akan memebrikan surat appreciate (surat penghargaan) atas complaint yang 

telah diberikan tanpa disertai dengan tindakan yang lain. 

 Bahwa hasil trombosit yang dapat diberikan kepada terdakwa adalah hasil 

trombosit yang valid saja, yaitu hasil trombosit sebesar 181.000, karena 

apabila pihak rumah sakit memberikan yang tidak valid hal tersebut dapat 

menyesatkan dan untuk menghindari masalah yang dapat timbul di kemudian 

hari. 

 Bahwa suami terdakwa bersikeras meminta pihak rumah sakit untuk 

membuat surat pernyataan yang isinya RS Omni International Tangerang 

telah melakukan kesalahan dengan tidak dapat memberikan hasil trombosit 

terdakwa yang sebesar 27.000. 

 Bahwa keesokan harinya, terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan 

mengatakan bahwa saksi telah berbohong karena saksi telah menjanjikan 

akan memberikan hasil trombosit yang sebesar 27.000. 

 Bahwa saksi mengirmkan surat balasan kepada terdakwa yang dialamatkan 

kepada rumah terdakwa, tetapi staff saksi menmberitahukan kepada saksi 
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bahwa terdakwa tidak menerima surat apapun dari pihak RS Omni 

International Tangerang. 

 Bahwa saksi merasa nama baiknya dicemarkan dengan adanya email yang 

ditulis oleh terdakwa dengan mencantumkan kalimat bahwa saksi bekerja 

tidak profesional dan tidak mempunyai sopan santun. 

 Bahwa pengaruh dengan adanya email yang ditulis terdakwa mengakibatkan 

para dokter tidak akan percaya lagi dengan saksi, padahal tugas dari 

pekerjaan saksi adalah menghandle para dokter pada RS Omni International 

Tangerang. 

 Bahwa saksi mengetahui adanya email yang ditulis terdakwa dari teman-

teman SMA saksi. 

 Bahwa dampak dengan adanya email yang ditulis terdakwa, teman-teman 

saksi mengira bahwa selama ini saksi bekerja secara kasar dengan pasien, 

padahal selama ini saksi merasa tidak pernah bekerja secara dengan kasar 

dengan pasien. 

 Bahwa pemeriksaan laborataroium ulang yang dilakukan terhadap terdakwa 

adalah dengan sample darah yang juga diambil ulang. 

 Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil trombosit 27.000 adalah 

tidak valid. 

 Bahwa saksi melaporkan kejadian adanya email yang ditulis terdakwa 

sebulan setelah terdakwa dirawat di RS Omni International Tangerang. 

 Bahwa saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya dan tidak 

tidak ada bukti bahwa saksi telah mengadu. 

 Bahwa sebelum saksi membuat mengadu ke Polda Metro Jaya, kejadian 

tersebut telah dilaporkan terlebih dahulu oleh kuasa hukum saksi yang saksi 

berikan kuasa untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. 

 Bahwa saksi memberitahukan hasil trombosit sebesar 27.000 kepada 

terdakwa secara lisan, tetapi hasil trombosit tersebut tidak dapat diberikan 

kepada terdakwa karena tidak valid. 

 Bahwa hasil laboratorium yang valid dilampirkan didalam rekam medis. 
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 Bahwa dalam aturan SOP Laboratorium yang dibuat oleh RS Omni 

International Tangerang, mengatur bahwa hasil laboratorium yang tidak valid 

tidak boleh dikeluarkan dan tidak boleh diberikan kepada pasien. 

 Bahwa setelah adanya email yang ditulis terdakwa, kuasa hukum saksi 

menghubungi terdakwa untuk merencanakan pertemuan antara terdakwa, 

saksi, dan dr. Hengky Gosal, Sp.PD. 

 Bahwa saksi dan kuasa hukumnya sangat welcome untuk duduk bersama 

membicarakan hal tersebut dengan terdakwa, 

 Bahwa ketika saksi membaca email yang ditulis terdakwa, saksi langsung 

melaporkan kepada Direksi RS Omni International Tangerang. 

 Bahwa pihak RS Omni International Tangerang membuat bantahan atas 

email yang ditulis terdakwa melalui surat kabar Kompas dan Media Indonesia 

 Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak valid merupakan hasil 

mesin. 

 Bahwa seorang pasien harus mengetahui alasan mengenai akan dilakukan 

pemeriksaan laboratorium ulang terhadap pasien tersebut. 

 Bahwa saksi diberitahukan oleh dr. Hengky Gosal, Sp.PD mengenai hasil 

trombosit terdakwa yang semula sebesar 27.000 menjadi sebesar 181.000. 

 Bahwa setiap pasien yang mengajukan complaint terhadap RS Omni 

International Tangerang, pihak rumah sakit melalui saksi mengirimkan surat 

balasan kepada pasien tersebut yang isinya ucapan terima kasih dan ucapan 

maaf atas ketidaknyamanan dari pasien. 

 Bahwa saksi pernah membaca kolom surat pembaca yang terdapat pada 

surat kabar. 

 Bahwa RS Omni International Tangerang pernah mengajukan gugatan 

perdata terhadap terdakwa. 

 Bahwa setelah terdakwa mengajukan complaint, saksi langusng menanyakan 

kepada pihak laboratorium, dan pihak laboratorium menyampaikan bahwa 

hasil trombosit yang tidak valid dapat disebabkan karena adanya pembekuan 

darah. 

 Bahwa saksi diberitahukan oleh pihak laboratorium mengenai  hasil trombosit 

terdakwa yang sebesar 27.000 adalah tidak valid. 
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 Bahwa kata “valid” dengan kata ”salah” merupakan dua kata yang berbeda. 

 Bahwa apabila ada sesorang pasien yang complaint mengenai medis dari RS 

Omni International Tangerang, yang dilakukan oleh saksi adalah memfasilitasi 

pertemuan antara pasien dengan dokter yang bersangkutan. 

 Bahwa pada waktu terdakwa mengajukan complaint mengenai medis, saksi 

langsung berdiskusi dengan Direksi, dan Direksi menyampaikan kepada saksi 

untuk memfasilitasi pertemuan antara terdakwa dengan dr. Hengky Gosal, 

Sp, PD. 

 Bahwa pada pertemuan yang terlaksana pada tanggal 12 Agustus 2008 pukul 

4 sore, dihadiri oleh saksi, dr. Hengky Gosal, SP, PD, dan suami terdakwa, 

dan saksi tidak menanyakan kepada suami terdakwa mengapa terdakwa 

tidak hadir dalam pertemuan tersebut. 

 Bahwa saksi tidak menghadirkan Kepala Laboratorium RS Omni International 

Tangerang pada pertemuan tersebut karena laboratorium merupakan bagian 

dari manajemen. 

 Bahwa terdapat revisi email yang ditulis oleh terdakwa, yaitu dalam email 

pertama terdapat judul “Penipuan Omni International Hospital Tangerang”, 

dalam email revisi kata-kata “Penipuan” dihilangkan, dan dalam email 

pertama tercantum nama lengkap saksi, dalam email revisi hanya nama 

inisial saksi.   

 

Tanggapan Terdakwa: 

 Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat apapun dari RS Omni 

International Tangerang, dan tidak diketahui atau dikenal nama dari tanda 

terima yang dimaksud oleh saksi. 

 Bahwa terdakwa tidak menulis nama panjang dari dr, Grace, karena sapaan 

yang terdakwa tahu hanya dr. Grace. 

 Bahwa terdakwa tidak pernah dihubungi oleh kuasa hukum saksi untuk 

mengajak duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. 

 Bahwa terdakwa tidak pernah membuat revisi atas email yang telah ditulis 

oleh terdakwa. 
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3. Saksi Renold Parentino Panjaitan, S.H., di bawah sumpah menerangkan 

sebagai berikut: 

 Bahwa saksi bekerja sebagai asisten pengacara pada kantor hukum Risma 

Situmorang, Heribertus & Partners. 

 Bahwa saksi tidak mempunyai kartu izin advokat dan saksi belum pernah 

disumpah sebagai advokat. 

 Bahwa saksi diberi kuasa oleh dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H.Y 

Nela untuk membuat laporan sehubungan dengan adanya dugaan 

pencemaran nama baik dan fitnah oleh terdakwa di Polda Metro Jaya. 

 Bahwa saksi yang membuat dan menandatangani laporan polisi di Polda 

Metro Jaya sehubungan dengan adanya dugaan pencemaran nama baik dan 

fitnah oleh terdakwa 

 Bahwa saksi membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya dan terdakwa 

dikenakan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. 

 Bahwa yang menjadi dasar laporan saksi adalah berdasarkan email yang 

ditulis terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2008. 

 Bahwa pada waktu membuat dan menandatangani laporan polisi saksi 

didampingi oleh advokat senior Sdr. Heribertus, S.H. 

 Bahwa menurut saksi sebagai kuasa hukum dari para korban yaitu dr. 

Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H.Y Nela diperbolehkan untuk membuat 

laporan polsi, hal ini dapat terlihat dari diterimanya laporan saksi di SPK 

Polda Metro Jaya. 

 Bahwa pencemaran nama baik dan fitnah terhadap dr. Hengky Gosal, Sp.PD 

tercantum kalimat “Hati-hati dengan tindakan medis dari dr, Hengky Gosal, 

Sp.PD” dalam email yang ditulis terdakwa. 

 Bahwa saksi menunjukkan email yang ditulis terdakwa kepada Penyidik 

Polisi. 

 Bahwa setelah saksi membuat laporan polisi, dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan 

dr. Grace H.Y Nela membuat surat pengaduan kepada SPK Polda Metro Jaya 

 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi di Polda Metro Jaya 

sebagai pelapor sehubungan dengan adanya  dugaan pencemaran nama 

baik dan fitnah oleh terdakwa 
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 Bahwa yang disampaikan saksi dalam BAP adalah kejadian yang dialami oleh 

korban dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H.Y Nela 

 Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah delik 

aduan. 

 

Tanggapan Terdakwa: 

Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.  

 

4. Saksi Wiwin Sugiarti, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa menurut saksi kejadian Pencemaran nama baik terjadi di sekitar bulan 

September 2008 dan yang menjadi korban adalah Dr. Hengky dan Dr. Grace. 

 Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari media internet. 

 Bahwa saksi mengatakan tulisan di internet tersebut bertuliskan ”Penipuan 

yang dilakukan oleh RS. Omni Alam Sutera”, dan menggunakan huruf besar. 

 Bahwa benar terdakwa Prita Mulya Sari merupakan pasien yang dirawat dari 

tangal 7 Agustus 2008 sampai 12 Agustus 2008. 

 Bahwa menurut saksi, dugaan tindakan pencemaran nama baik yang 

disebarkan di internet tersebut terdapat kata kata seperti ” hati- hati dengan 

Dr. Hengky, beliau juga bekerja pada RSCM” dan ” Dr. Grace tidak 

profesional dan berkata kata kasar”. 

 Bahwa menurut saksi, apabila ada orang yang berkomentar mengenai 

ketidakprofesionalan seseorang, saksi akan bersikap menerima apabila 

memang benar, dan marah apabila tidak benar. 

 Bahwa saksi bekerja sebagai Analis Laboratorium. 

 Bahwa saksi mengetahui adanya pengambilan darah yang kedua oleh 

perawat sekitar pukul 21:00 WIB. 
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 Bahwa dalam pengambilan darah yang kedua atas dasar acc atau 

persetujuan dari dokter jaga yaitu Dr. Indah. 

 Bahwa saksi pada saat pengambilan darah kedua, bertepatan dengan 

penggantian shift, dan saksi hanya diinformasikan dari petugas pengambil 

darah pada shift awal kalau ternyata terjadi clothing atau pembekuan pada 

sample darah pertama. 

 Bahwa saksi mengatakan Dr. Indah yang memberitahukan kepada terdakwa 

Prita mengenai pengobatan rawat inap dan Terdakwa menyetujuinya. 

 Bahwa saksi mengatakan Dr. Indah adalah Dr jaga yang bertugas di UGD, 

dan Dr. Spesialis yang  menangani terdakwa adalah Dr. Hengky. 

 Bahwa menurut saksi, kesalahan mengenai laporan lab yang tidak valid 

tersebut sebelumnya sering terjadi pada pasien-pasien lain. 

 Bahwa  menurut saksi pembekuan dapat saja terjadi tergantung keadaan 

pasien. 

 Bahwa saksi mengatakan hasil trombosit 27.000 hanya hasil berupa print out 

dari alat. 

 Bahwa menurut saksi pada saat pengambilan darah ke dua, Dr. Hengky 

memerintahkan untuk menambahkan pemeriksaan tambahan. 

 Bahwa pemeriksaan tambahan yang dimaksud adalah pemeriksaan fungsi 

hati dan fungsi ginjal. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemeriksaan yang lebih lengkap itu 

tidak dilakukan dari awal. 

 Bahwa saksi mengatakan pemeriksaan pertama hanyalah scranning (H2TL 

dan Widal). 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

24 
 

 Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan H2TL adalah pemeriksaan 

untuk mengetahui adanya demam, informasi mengenai Hemoglobin dan 

Trombosit, sedangkan Widal adalah untuk Hipoid. 

 Bahwa saksi mengatakan hasil tidak bisa dikeluarkan karena tidak valid, dan 

apabila dikeluarkan akan melanggar SOP laboratorium. 

 Bahwa saksi mengatakan hasil laboratorium yang pertama dan yang kedua, 

dua duanya benar, tapi perbedaanya yang pertama tidak valid,sedangkan 

yang kedua adalah valid. 

 Bahwa saksi mengetahui dugaan pencemaran nama baik yang terjadi melalui 

internet google. 

 Bahwa saksi sudah bekerja dua tahun pada R.S Omni Internasional Hospital. 

 Bahwa saksi adalah lulusan D3 analis laboratorium. 

 Bahwa saksi tidak pernah membaca KUHAP. 

 Bahwa saksi pada saat dipanggil oleh kepolisian dalam rangka pembuatan 

Berita Acara Polisi, saksi hanya mendengar semua laporan dari Renold 

Parentino Panjaitan. 

 Bahwa saksi mengenai duduk perkara dugaan tindak pidana pasal 310 dan 

pasal 311 adalah berdasarkan keterangan dari Renold Parentino Panjaitan. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui berita-berita pada sejumlah media massa 

mengenai keluhan keluhan masyarakat kepada R.S Omni Hospital. 

 Bahwa saksi mengatakan pembuatan BAP di kepolisian berbarengan dengan  

saudara Supriyanto. 

 Bahwa saksi pada saat proses BAP, hanya berasumsi mengenai dugaan 

pencemaran nama baik. 

 Bahwa hasil trombosit yang kedua keluar sekitar jam 12 malam. 
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 Bahwa bukanlah tugas saksi untuk mencatat rekam medis, melainkan tugas 

dari Dokter yang menangani. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Rumah sakit pernah melaporkan 

kepada Dinas Kesehatan mengenai dugaan DBD tersebut. 

     Tanggapan Terdakwa 

 Bahwa menurut terdakwa, pesan email yang dikirimkan kepada teman-teman 

dekat tidak sama sekali terdapat kalimat Dr. Grace berkata kasar. 

 Bahwa bukan saudara Prita yang mengubah huruf pada judul email yang 

dituliskannya menjadi huruf besar. 

 Bahwa tulisan yang ditulis adalah berbeda dengan yang saudara terdakwa 

tulis. 

 

5. Saksi Dr. INDAH PRAMESHWARIE,  dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan saudara terdakwa sebagai pasien pada Rumah 

sakit Omni Hospital pada tanggal 7 Agustus 2008. 

 Bahwa saksi bertugas sebagai Dokter jaga pada bagian UGD. 

 Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan analisa fisik sebelum pengambilan 

darah untuk pemeriksaan laboratorium. 

 Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh saksi, diketahui 

bahwa saudara terdakwa mengalami mual, muntah, badan lemas, dan badan 

panas selama 3 hari terakhir. 

 Bahwa saksi mengatakan terdakwa memberikan persetujuan untuk 

pengambilan darah yang pertama. 

 Bahwa pemeriksaan darah yang di maksud adalah mencakup HB, Leosit, 

Trombosit, Hematokid, dan Widal. 
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 Bahwa saksi mengatakan dari hasil pemeriksaan 5 jenis tersebut, sudah 

dapat diketahui mengenai adanya kemungkinan DBD. 

 Bahwa saksi mengatakan hasil pemeriksaan darah pertama keluar dalam 

waktu sepuluh menit, kemudian sekitar pukul setengah 9 malam, saksi 

dihubungi melalui telepon oleh petugas lab (Supriyanto) yang mengatakan 

ada hasil di bawah normal dan perlu diadakannya pemeriksaan ulang. 

 Bahwa saksi kemudian menginformasikan kepada pasien, dan meminta ijin 

untuk pengambilan ulang karena hasil trombosit adalah 27.000 dan hasil 

tersebut di bawah normal. 

 Bahwa menurut saksi, keadaan terdakwa secara kasat mata adalah gejala 

kurang cairan. 

 Bahwa saksi menyarankan kepada terdakwa untuk lebih baik rawat inap. 

 Bahwa saksi mengatakan, himbauan untuk melakukan rawat inap, disetujui 

oleh terdakwa dengan mengatakan, baik dokter boleh rawat inap, karena 

saya juga punya dua anak kecil, saya takut mereka ketularan. 

 Bahwa saksi mengatakan pengambilan darah kedua adalah bersamaan 

dengan pemasangan infus. 

 Bahwa saksi mengatakan hasil pengambilan darah kedua didapat kira-kira 

tengah malam sekitar jam 12:00 an. 

 Bahwa saksi pertama kali mengetahui mengenai semua ini dari media 

internet Google. 

 Bahwa saksi menjelaskan secara garis besar yang saksi baca adalah 

pembohongan besar dan terdapat nama Dr. Hengky dan Dr. Grace yang 

mengatakan mengenai ketidak profesional, tidak sopan, dan tidak punya 

etika, dan juga ada mengatakan hati hati terhadap penanganan medis 

terhadap Dokter Hengky.  
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 Bahwa saksi pada saat terdakwa Prita Mulyasari masuk tanggal 7 agustus, 

Bertugas di UGD selama 24 jam dimulai dari jam 7 pagi. 

 Bahwa saksi setelah melihat kondisi fisik dari saudara terdakwa, saksi 

menyarankan untuk dirawat inap. 

 Bahwa saksi mengatakan jika hasil pemeriksaan darah laboratorium sudah 

valid dari awal, kemungkinan rawat inap bisa ia bisa tidak. 

 Bahwa saksi diberitahukan oleh petugas lab yang bernama Supriyanto 

mengenai hasil trombosit sebesar 27.000. 

 Bahwa saksi tidak serta merta mempercayai hasil lab tersebut karena masih 

belum valid. 

 Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang akan menanggung biaya 

perawatan selama terdakwa berada di dalam Rumah Sakit. 

 Bahwa saksi mendapatkan email tersebut dari temannya Bapak Doni. 

 Bahwa saksi di beritahukan oleh Dr. Hengky untuk melakukan pemeriksaan 

tambahan pemeriksaan. 

 Bahwa saksi mengatakan ada 2 petugas yang menangani secara langsung 

saudara terdakwa ketika pengambilan darah ke dua, satu petugas menginfus, 

dan petugas laboratorium yang menampung darah. 

 Bahwa saksi telah bekerja pada Rumah Sakit Omni Internasional sejak tahun 

2007. 

 Bahwa saksi mengatakan pada saat saudara terdakwa Prita Mulyasari 

pulang, sedang diadakan Morning Report, dan secara garis besar, kondisi 

terdakwa sudah lebih baik dan kesimpulan tersebut juga berdasarkan hasil 

rekam medik. 

 Bahwa saudara saksi mengetahui mengenai undang-undang praktek 

kedokteran. 
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 Diberitahukan kepada saudara saksi bahwa menurut undang undang, hanya 

terdapat kata-kata rekam medik,tanpa adanya kata tambahan seperti rekam 

medik valid atau rekam medik tidak valid. 

 Bahwa hasil pemeriksaan darah ke dua yang menyebutkan bahwa hasil 

trombosit adalah 181.000 diketahui pada sekitar tengah malam dan tidak 

langsung diberitahu karena pasien sedang istirahat di ruang perawatan dan 

tidak ada urgency untuk memberitahukan langsung ke pasien. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya komplaint yang dimasukkan 

ke beberapa media cetak di Indonesia mengenai kualitas pelayanan Rumah 

Sakit Omni Internasional Alam Sutera. 

 Bahwa saksi tidak membawa hasil lab yang diduga suspect DBD tersebut 

kepada dinas kesehatan. 

 Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan yang disebut RL (Rampelit test) 

dengan alasan bahwa cara tesebut akan menimbulkan rasa sakit dan tidak 

nyaman. 

 

Tanggapan Terdakwa 

 Bahwa terdakwa mengatakan tidak pernah ada pengambilan darah ke dua. 

 Bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan berita tersebut kepada google. 

 Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Bapak Donny 

 Bahwa apabila hasil trombosit sudah diketahui dari awal sebesar 181.000, 

terdakwa Prita Mulyasari tidak akan menyetujui anjuran Dr. Indah mengenai 

rawat inap.  

 

6.  Saksi SUPRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa saksi mengetahui mengenai dugaan Tindak Pidana pencemaran 

nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap Dr. Hengky dan Dr. Grace. 

 Bahwa saksi membacanya melalui internet Google. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui ditujukan kepada siapa-siapa saja email yang 

ditulis oleh terdakwa. 

 Bahwa saksi mengatakan, isi email tersebut menyudutkan Dr. Hengky dan Dr. 

Grace. 

 Bahwa saksi mengatakan isi surat tersebut juga mengatakan mengenai hasil 

trombosit yang fiktif. 

 Bahwa saksi bekerja sebagai  analis laboratorium yang bertugas melayani 

pengambilan darah seluruh pasien. 

 Bahwa saksi mengenal terdakwa pertama kali sebagai pasien pada Rumah 

Sakit Omni International Tangerang. 

 Bahwa saksi mengatakan tanggal 7 Agustus 2008, saksi diinstruksikan oleh 

Dr. Indah untuk mengambil darah Terdakwa. 

 Bahwa saksi kemudian menuju ke ruangan UGD untuk bertemu dengan Dr. 

Indah. Kemudian meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil darah. 

 Bahwa saksi melihat kondisi Terdakwa pada waktu pengambilan darah 

adalah kondisi agak lemas. 

 Bahwa saksi mengambil darah kurang lebih pada jam 20:45 WIB. 

 Bahwa saksi setelah mengambil darah, membawanya ke laboratorium, 

melakukan pengecekan dengan alat, setelah hasil melalui alat keluar, didapat 

bahwa hasil trombosit di bawah normal yaitu 27.000. 

 Bahwa saksi setelah melihat hasil laboratorium dari alat yang menyebutkan 

trombosit sebesar 27.000 tersebut, saksi melihat sample darah melalui 

mikroskop dan terjadi pembekuan. 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

30 
 

 Bahwa saksi menghubungi Dr. Indah melalui telepon dan memberitahukan 

perlu adanya pengambilan darah ulang. 

 Bahwa saksi mendengar berita internet mengenai dugaan pencemaran nama 

baik adalah sekitar bulan September. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa melakukan komplaint 

pada tanggal 12 Agustus 2008.  

 Bahwa saksi mengatakan, salah satu dari rekan Dokter (Dokter Ridwan) 

datang dan memberikan print out yang kemudian sekilas dibaca oleh saksi. 

 Bahwa respon dari saksi pada waktu itu adalah merasa kaget dengan cerita 

cerita yang menyudutkan tersebut. 

 Bahwa saksi terhadap hal yang dibaca oleh saksi melalui internet tersebut 

tidak melakukan suatu tindakan apapun. 

 Bahwa saksi mengatakan, pembekuan dapat terjadi dimungkinkan karena 

kondisi pasien yang menyebabkan aliran darah tidak lancar sehingga terjadi 

pembekuan. 

 Bahwa saksi mengatakan, hasil trombosit di bawah normal bukan merupakan 

kesalahan alat, dan saksi juga mengatakan bahwa jumlah volume 

pengambilan darah sudah memenuhi syarat. 

 Bahwa saksi mengatakan, range trombosit normalnya adalah antara 150.000 

sampai 400.000 

 Bahwa saksi mengatakan saksi lah yang menentukan normal atau tidaknya 

suatu hasil pengambilan darah. 

 Bahwa saksi bertanggung jawab atas pernyataan ketidak valid-an hasil 

laboratorium. 

 Bahwa saksi dalam pekerjaanya mengacu kepada SOP laboratorium. 
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 Bahwa saksi hanya dikenakan biaya satu kali pengambilan darah karena 

pengambilan darah yang pertama tidak valid. 

 Bahwa saksi mengatakan hasil lab dengan angka 27.000 tersebut, walaupun 

tidak valid, tetap harus diberitahukan kepada Dokter beserta angkanya. 

 Bahwa saksi mengatakan kemudian Dr. Indah menyampaikan hasil tersebut 

kepada pasien. 

 Bahwa saksi diantar oleh bagian Legal Bapak Hadi ketika menghadap ke 

Polda Metro jaya untuk melakukan BAP, dan saksi bertemu dengan Kuasa 

Hukum Dr. Hengky dan Dr. Grace yaitu Renold Parentino Panjaitan dan 

Heribertus. 

 Bahwa saksi membuat BAP dengan saudari Wiwin Sugiarti dan Ogiana 

Yandri 

 Bahwa saksi hanya bertemu satu kali dengan Renold Parentino Panjaitan dan 

Heribertus. 

 Bahwa saksi mengatakan diagnosa yang diambil oleh Dr. Indah adalah 

diagnosa banding (febris)/ observasi. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilakukan Rumpelit Test, dan 

seadainya dilakukan Rumpelit test pun, itu merupakan tugas perawat. 

 Bahwa saksi mengetahui bahwa rekam medis merupakan catatan kesehatan 

dari pasien masuk sampai pasien keluar. 

 Bahwa saksi mengatakan hasil lab merupakan bagian dari rekam medis. 

 Bahwa saksi mengatakan saksi mendapatkan gaji dari omni hospital. 

 Bahwa keterangan saksi tidak sesuai dengan BAP yang menyatakan 

mendapatkan informasi mengenai berita pencemaran nama baik dari 

atasannya yaitu Dr. Mimi, karena saksi di muka persidangan mengatakan 

saksi pertama kali diberitahukan oleh Dr. Ridwan. 
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 Bahwa saksi tidak membubuhi paraf pada hasil trombosit 27.000 dengan 

alasan karena tidak valid. 

 

Tanggapan Terdakwa 

 Bahwa pengambilan darah terdakwa hanya dilakukan 1 kali, yaitu pada 

tangan kiri terdakwa. 

 Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan email tersebut ke situs Google. 

 

7. Saksi  OGIANNA YANDRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai  berikut: 

 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menjadi pasien di RS Omni 

International Tangerang. 

 Bahwa saksi bekerja di RS Omni International Tangerang sebagai koordinator 

customer service, yang bertugas menerima keluhan/complaint dari pasien 

yang tidak puas dengan penanganan dari rumah sakit, dan berfungsi 

menjembatani pasien yang complaint dengan dokter yang bersangkutan. 

 Bahwa  dr. Grace H.Y Nela adalah atasan saksi di customer service. 

 Bahwa saksi pernah membaca email yang dutuliskan Terdakwa yang isinya 

menyudutkan dr. Henky Gosal dan dr Grace H. Y.Nela. 

 Bahwa kalimat yang menyudutkan dr. Henky Gosal adalah”hati-hati dengan 

dokter ini dan dr. Henky juga bekerja di RSCM”. 

 Bahwa kalimat yang menyudutkan dr.  Grace H. Y.Nela adalah ”dr. Grace 

tidak sopan santun dan tidak profesional dalam bidangnya”. 

 Bahwa saksi diperlihatkan email yang ditulis Terdakwa oleh dr. Grace 

H.Y.Nela  
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 Bahwa yang membuka situs Google adalah dr.Grace H.Y.Nela, kemudian 

saksi membaca email Terdakwa yang ada pada situs Google tersebut. 

 Bahwa dalam email terdakwa tertulis dari Prita Mulyasari yang dikirimkan 

kepada Customer Care Bank Sinarmas dan beberapa nama yang saksi tidak 

kenal yang lebih dari 10 nama. 

 Bahwa Terdakwa menuliskan complaint dalam form masukan dan saran. 

 Bahwa dalam form masukan dan saran, Terdakwa menuliskan mengenai 

adanya hasil laboratorium sebanyak 2 kali, dengan hasil trombosit 27.000 dan 

revisi 181.0000, serta terdapat tulisan Terdakwa kecewa dan akan masukan 

complaint kedalam surat pembaca. 

 Bahwa Terdakwa yang memberikan form masukan dan saran kepada saksi 

yang berada di lantai 3, kemudian saksi membacanya dan  mengatakan 

kepada Terdakwa bahwa form masukan dan saran ini akan diberikan kepada 

atasan saksi. 

 Bahwa setelah itu, saksi langsung menghubungi dr. Grace H.Y.Nela melalui 

telepon, kemudian saksi menuju ke ruangan saksi dan disitu ada Terdakwa 

dan suaminya. 

 Bahwa dr. Grace H.Y.Nela menerangkan kepada Terdakwa mengenai sistem 

pelayanan medis di RS Omni International Tangerang serta apabila ada 

complaint dari pasien, customer service akan mempertemukan pasien 

tersebut dengan dokter yang bersangkutan.,  

 Bahwa karena hal ini merupakan masalah medis, maka customer service 

mendiskusikan terdahulu dengan dr. Henky Gosal, kemudian 

mempertemukan dr.Henky Gosal dengan Terdakwa. 

 Bahwa pada pertemuan tersebut, yang aktif berbicara adalah suami 

Terdakwa. 

 Bahwa dr. Henky Gosal menjelaskan secara detail mengenai semua hal 

selama Terdakwa dirawat di RS Omni International Tangerang. 
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 Bahwa setiap pasien yang mengajukan complaint tidak pernah saksi abaikan. 

 Bahwa saksi pernah membuka email internal RS Omni International 

Tangerang, seperti halnya jadwal meeting yang diumumkan tidak melalui 

surat, namun melalui email. 

 Bahwa saksi tidak yakin email berasal langsung dari Terdakwa atau email 

yang terdapat di internet, karena saksi tidak mengerti teknologi. 

 Bahwa setelah saksi membaca email Terdakwa, dr.Grace H.Y.Nela 

mengatakan kepada saksi “Kok begini ya Gi?, padahal kan saya sudah 

mempertemukan dr.Henky Gosal dengan Prita Mulyasari?”. 

 Bahwa dr.Grace H.Y.Nela membuat Laporan Polisi melalui kuasa hukumnya. 

 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi. 

 Bahwa setelah perkara Terdakwa bergulir di persidangan, saksi tidak 

mengetahui mengenai adanya upaya perdamaian. 

 Bahwa pada waktu keluar dari RS Omni International Tangerang, saksi 

melihat Terdakwa sudah sehat. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa pada waktu datang ke RS 

Omni International Tangerang. 

 Bahwa pada waktu setelah menyerahkan form masukan dan saran, Terdakwa 

dalam keadaan sehat dan tidak memegang lehernya. 

 Bahwa Terdakwa menyerahkan form masukan dan saran pada tanggal 12 

Agustus 2008 pada pukul 12.00. 

 Bahwa Terdakwa bertemu dengan atasan saksi (dr.Grace H.Y.Nela) pada 

pukul 13.00. 

 Bahwa setiap complaint dan problem yang diajukan oleh pasien, case by 

case saksi diskusikan dahulu dengan dokter yang bersangkutan. 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

35 
 

 Bahwa pada waktu tanggal 12 Agustus 2008 setelah Terdakwa menyerahkan 

form masukan dan saran, suami Terdakwa menyatakan dr. Hengky Gosal 

dan Manajemen Rumah Sakit telah melakukan kesalahan. 

 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 saksi mengirimkan surat ke alamat 

rumah Terdakwa yang isinya mengenai appreciate atas saran yang telah 

diberikan, serta permintaan maaf apabila ada ketidaknyamanan selama 

dirawat di RS Omni International Tangerang. 

 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, Terdakwa tidak hadir dalam 

pertemuan dengan dr. Hengky Gosal adalah suami Terdakwa, yang hadir 

adalah suami Terdakwa. 

 Bahwa pada pertemuan tersebut, suami Terdakwa menanyakan mengenai 

hasil trombosit yang 27.000. 

 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 Terdakwa merasa tidak pernah terima 

surat, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, Terdakwa 

mengatakan kepada saksi “Brengsek, anjing, pembohong, saya tidak pernah 

menerima suratnya”. 

 Bahwa saksi memberikan tanggapan ‘Baik ibu, Ibu akan dipertemukan 

dengan Direktur Medis”. 

 Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “Dasar brengsek, 

pembohong, suami saya datang hanya dibegitukan saja”. 

 Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Ibu akan datang jam berapa?” 

dan Terdakwa mengatakan “Kamu kan customer service, harus sudah tahu 

dong”. 

 Bahwa saksi kaget mendengar Terdakwa mengatakan brengsek dan 

pembohong. 

 Bahwa saksi pernah bertemu saudara Renold Parentino di Polda Metro Jaya. 
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 Bahwa pada sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Renold 

Parentino. 

 Bahwa pada waktu saksi diperiksa/BAP oleh Polisi, saksi lain yang juga 

diperiksa adalah Supriyanto. 

 Bahwa pada waktu diperiksa oleh Polisi, saksi didampingi oleh bagian Legal 

RS Omni International Tangerang yaitu Bapak Hadi. 

 Bahwa saksi tidak didampingi oleh kuasa hukum Renold Parentino. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai diagnosa awal Terdakwa pada 

waktu datang ke Rs Omni International Tangerang. 

 Bahwa saksi bekerja di RS Omni International Tangerang selama 12 tahun. 

 Bahwa saksi tidak pernah mengenal test bercak darah. 

 Bahwa saksi bukan dokter. 

 Bahwa rekam medis adalah resume salinan perawatan dari pasien. 

 Bahwa menurut saksi, isi dari rekam medis adalah milik Rumah Sakit. 

 Bahwa saksi pernah melihat bantahan atas email Terdakwa dari RS Omni 

International Tangerang di Koran, namun saksi tidak mengetahui siapa yang 

membuat bantahan tersebut. 

 Bahwa dalam  sebulan, pengajuan complaint oleh pasien dapat terjadi sekitar 

10 kali. 

 Bahwa complaint yang diajukan oleh pasien ditulis dalam form masukan dan 

saran. 

 Bahwa dalam email yang ditulis Terdakwa, kalimat “ketidakprofesionalan” 

yang ditujukan kepada saksi merupakan kritik dan saran yang menyudutkan 

saksi.  
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 Bahwa dengan adanya email yang ditulis Terdakwa, berdampak ada pasien 

yang tidak mau ditangani oleh dr. Grace H.Y.Nela. 

 Bahwa setelah adanya email yang ditulis Terdakwa, masih banyak complaint 

yang diajukan pasien kepada RS Omni International. 

 Bahwa di RS Omni International Tangerang tidak ada form complaint, yang 

ada adalah form masukan dan saran. 

 Bahwa Manager Customer Service yang bertanggung jawab apabila ada 

konsumen yang mengalami ketidaknyamanan pada RS Omni International 

Tangerang. 

 Bahwa rekam medis dibuat sejak pasien masuk rumah sakit sampai dengan 

pasien keluar dari rumah sakit. 

 

Tanggapan Terdakwa 

 Bahwa saksi tidak pernah datang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa yang 

selalu aktif menanyakan kepada saksi. 

 Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi untuk dipertemukan dengan pihak 

laboratorium, tetapi saksi tidak menanggapinya, dan juga tidak dilakukan oleh 

saksi. 

 Bahwa surat tidak pernah sampai kepada Terdakwa. 

 Bahwa alamat Terdakwa yang tercantum dalam data pasien dan rekam medis 

adalah sama. 

 Bahwa terdakwa meminta hasil laboratorium yang hasil trombositnya 27.000, 

namun tidak pernah ada jawaban dari saksi maupun pihak rumah sakit. 

 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan ”pembohong, anjing, brengsek” 

kepada saksi maupun kepada RS Omni International Tangerang.   
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8. Saksi Dr. JUNIWATI GUNAWAN, dibawah menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur pada RS International Bintaro. 

 Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa 

 Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian 

 Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa 

 Bahwa saksi tidak berpraktik sebagai dokter di RS International Bintaro 

 Bahwa berdasarkan catatan pada RS International Bintaro, Terdakwa dirawat 

inap sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan 16 Agustus 2008. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa, karena saksi bukan yang merawat 

Terdakwa. 

 Bahwa saksi mengetahui email yang ditulis Terdakwa dari teman saksi 

 Bahwa saksi membuka email yang ditulis Terdakwa yang dikirim oleh teman 

saksi di kantor yang bernama Bpk. Armen. 

 Bahwa Bpk . Armen mendapatkan email yang ditulis Terdakwa juga dari 

teman yang mengirimkan email tersebut kepada Bpk. Armen. 

 Bahwa menurut saksi,  email yang ditulis Terdakwa berisi mengenai keluhan 

Terdakwa selama menjalani perawatan di RS Omni International Tangerang. 

 Bahwa kehadiran saksi di persidangan adalah hanya untuk menjelaskan 

mengenai email yang ditulis oleh Terdakwa. 

 Bahwa saksi membaca inti dari email yang ditulis Terdakwa. 

 Bahwa saksi tidak mengingat apakah dalam email tersebut terdapat nama 

pengirim sebelumnya. 
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 Bahwa saksi melihat rekam medis/medical record Terdakwa, kemudian saksi 

menanyakan kepada dokter yang merawat Terdakwa mengenai penyakit 

yang dialami Terdakwa. 

 Bahwa dokter yang merawat Terdakwa bernama Dr. Bahdar 

 Bahwa Terdakwa dirawat di RS International Bintaro karena mengalami 

penyakit gondongan. 

 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008 Terdakwa sudah dinyatakan dapat 

keluar dari RS International Bintaro. 

 Bahwa saksi sebagai Direktur Rs International Bintaro tidak mengurusi 

mengenai keluar dan masuknya pasien, kecuali terdapat hal-hal khusus. 

 Bahwa saksi mengetahui dari perawat yang merawat Terdakwa, bahwa tidak 

terdapat keluhan dari Terdakwa selama menjalani perawatan di RS 

International Bintaro. 

 Bahwa RS International Bintaro, menggunakan nama International karena 

pemegang saham RS International Bintaro adalah Australia. 

 Bahwa Departemen Kesehatan R.I. tidak mempunyai kriteria-kriteria yang 

mengatur sehubungan dengan penggunaan nama ”International” pada rumah 

sakit di Indonesia. 

 Bahwa penggunaan nama ”International” pada RS International Bintaro sudah 

mendapatkan izin dari instansi terkait. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dirawat dalam ruang isolasi pada 

RS International Bintaro. 

 Bahwa pasien yang dirawat didalam ruang isolasi adalah pasien yang  

mengalami penyakit menular. 
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 Bahwa pasien yang dirawat didalam ruang ICU adalah pasien yang 

kondisinya sudah kritis, sehingga memerlukan pemantauan yang lebih ketat 

dari ruangan biasa. 

 Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke RS International Bintaro, Terdakwa 

hanya membawa selembar kertas berlogo RS Omni International atas nama 

Terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui kertas tersebut berupa surat rujukan 

atau resume medis. 

 Bahwa pada prinsipnya, semua hasil pemeriksaan diberitahukan kepada 

pasien. 

 Bahwa hasil pemeriksaan trombosit yang dibawah normal harus juga 

diberitahukan kepada pasien. 

 Bahwa di RS International Bintaro, apabila ada pasien yang meminta  print-

out dari hasil pemeriksaan harus diberikan kepada pasien tersebut. 

 Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani oleh penanggung 

jawab laboratorium diberikan kepada pasien dengan asumsi apabila sudah 

ditandatangani berarti sudah valid. 

 Bahwa saksi membaca inti dari email yang ditulis oleh Terdakwa. 

 Bahwa setelah saksi membaca email yang ditulis terdakwa, dasar pemikiran 

saksi isi dari email tersebut merupakan keluhan dari Terdakwa. 

 Bahwa kesan saksi setelah membaca email yang ditulis Terdakwa adalah 

adanya seorang pasien yang sedang mengeluh.  

 Bahwa kesan saksi terhadap kalimat ”buruknya pelayanan” dalam email 

disebabkan karena adanya miskomunikasi. 

 Bahwa saksi mempunyai 25 orang supervisor di RS International Bintaro. 
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 Bahwa saksi menambahkan kalimat ”Semoga hal ini tidak terjadi di RS 

International Bintaro” pada email yang ditulis oleh Terdakwa, kemudian 

saksi mengirimkan email tersebut kepada para staff saksi. 

 Bahwa maksud dari kalimat ”Semoga hal ini tidak terjadi di RS 

International Bintaro” adalah RS International Bintaro merupakan rumah 

sakit swasta dengan harapan para dokter dan staff harus lebih berhati-hati 

dalam merawat dan melayani pasien.  

 Bahwa untuk membuka email harus menggunakan password. 

 Bahwa RS International Bintaro mempunyai kotak saran yang tersedia di RS 

International Bintaro. 

 Bahwa isi dari kotak saran adalah lembaran yang berisi keluhan dan kritik 

yang membangun dari para pasien RS International Bintaro 

 Bahwa isi dari rekam medis adalah milik pasien. 

 Bahwa isi rekam medis adalah seperti hasil rontgen, riwayat penyakit. 

 Bahwa resume medis ditulis oleh dokter yang bersangkutan, dan apabila 

pasien meminta akan diberikan. 

 Bahwa pada RS International Bintaro, resume medis yang tidak valid tidak 

diberikan kepada pasien. 

 Bahwa apabila ada orang yang mengatakan kepada saksi ”Penipu”, yang 

saksi lakukan adalah memanggil orang tersebut untuk menanyakan atas 

dasar apa orang tersebut mengatakan ”Penipu” kepada saksi. 

 

Tanggapan Terdakwa : 

 Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi. 
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9. Ahli  Drs. SRIYANTO, MM. , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa ahli tidak membawa surat tugas dalam hadir di persidangan 

 Bahwa keahlian Ahli adalah ahli Bahasa. 

 Bahwa Ahli bekerja di bidang bahasa pada Pusat Bahasa, Departemen 

Pendidikan Nasional sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. 

 Bahwa Riwayat Ahli adalah bekerja menjadi penulis dan pengisi acara siaran 

bahasa Indonesia di TVRI sejak tahun 1987 s/d 1997 dan RRRI sejak tahun 

1987 s/d sekarang dan ahli juga ahli bahasa dalam bidang pembahasan UU 

di DPR RI. 

 Bahwa Ahli berpendapat surat Email Terdakwa menyerang kehormatan atau 

sesuatu yang bertentangan dengan kehormatan seseorang. 

 Bahwa Ahli berpendapat menyerang kehormatan seseorang dapat berupa 

menista, menghina, dan merendahkan orang lain dan seseorang tersebut 

telah melakukan perbuatan negatif. 

 Bahwa Ahli berpendapat kata-kata dalam email terdakwa seperti ”saya 

merasa dipermainkan” adalah tidak elok. 

 Bahwa Ahli mengatakan menyebut orang lain dengan kata tidak profesional 

dapat saja dilakukan, namun kata tersebut beresiko untuk dikatakan. 

 Bahwa Ahli berpendapat ketika Terdakwa menulis bahwa dirinya menderita 

sesak nafas setelah menerima berbagai suntikan adalah suatu pernyataan 

yang menyimpulkan, bahwa ahli berpendapat yang seharusnya dapat 

menyimpulkan mengenai sesak nafas haruslah orang yang ahli misalnya 

seorang Dokter. 

 Bahwa Ahli berpendapat menulis sesuatu yang bersifat deskpriptif dan 

realitas tentang apa yang dialami oleh terdakwa adalah boleh boleh saja, 

selama tulisan tersebut tidak menyimpulkan sesuatu kejadian. 
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 Bahwa Ahli berpendapat kata-kata seperti ”tidak ada sopan santun dan etika 

mengenai pelayanan customer” merupakan suatu penilaian yang negatif. 

 Bahwa Ahli berpendapat tulisan seperti apakah benar ada hasil trombosit 

yang 27.000 benar ada atau hanya fiktif merupakan pernyataan yang sifatnya 

negatif atau tuduhan yang berkonotasi negatif. 

 Bahwa Ahli sekali lagi berpendapat bahwa hal-hal yang ditulis oleh terdakwa 

bisa-bisa saja diucapkan secapanjang yang ditulis adalah deskripsi kejadian 

yang dialami,bukan penilaian, kesimpulan, atau tuduhan. 

 Bahwa Ahli berpendapat, mengenai judul email  ”Penipuan yang dilakukan 

oleh rumah sakit Omni Hospital Alam Sutera, Tanggerang” telah dipilih kata 

kata yang bersifat penipuan atau tuduhan. 

 Bahwa Ahli tidak mengetahui sejauh mana aspek pidana yang berkenaan 

dengan Pasal Pencemaran nama baik dengan email yang dituliskan, karena 

ahli bukan merupakan ahli pidana. 

 Bahwa Ahli mengatakan mengenai kalimat yang mengatakan ” tapi apabila 

nyawa manusia dipermainkan oleh sebuah RS yang dipercaya 

menyembuhkan dst” adalah merupakan renungan pribadi yang tidak 

seharusnya diberitahukan kepada siapapun, 

 Bahwa ahli berpendapat batasan antara kritik dan penghinaan adalah kritik 

harus yang bersifat positif dan membangun, kritik yang menyerang orang lain 

bisa dianggap sebagai fitnah. 

 Bahwa ketika penasihat hukum membacakan beberapa artikel koran dalam 

rubrik suara pembaca, menurut Ahli, kesemuanya itu berkonotasi negatif. 

 Bahwa dalam mengkritik seseorang, haruslah terlebih dahulu memiliki 

hubungan yang akrab satu sama lain. 

 Bahwa ahli berpendapat hubungan pasien dengan dokter tidaklah hubungan 

akrab karena tidak kenal dengan baik satu sama lain. 
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 Bahwa apabila terdapat komplaint atau demonstrasi yang diajukan kepada 

pemerintahan sekarang, misalnya pemerintahan SBY, itu merupakan resiko 

(tidak mutlak) dapat menjadi suatu pencemaran atau penghinaan. 

 Bahwa Ahli berpendapat yang lebih dapat menentukan suatu penghinaan 

atau tidak adalah pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Dr. Grace dan Dr. 

Hengky, 

 Bahwa Ahli berpendapat, selama pilihan kata yang digunakan benar, bukan 

merupakan suatu penghinaan. 

 Bahwa Ahli berpendapat, Kesimpulan haruslah dilakukan oleh ahlinya. 

 Bahwa setelah Ketua Majelis Hakim membacakan email yang ditulis 

Terdakwa, ahli berpendapat bahwa email tersebut mengandung kalimat yang 

menyerang kehormatan seseorang, dan berlawanan dengan sifat pribadi 

orang lain. 

 Bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan adalah melawan atau 

menentang kehormatan orang lain. 

 Bahwa yang dimaksud dengan menista adalah merendahkan, menghina. 

 Bahwa dalam kalimat ”tidak profesional” mengandung makna seseorang yang 

telah melakukan perbuatan yang negatif. 

 Bahwa dalam situasi yang berbeda, kalimat tersebut dianggap tidak ada 

masalah. 

 Bahwa dalam email yang ditulis oleh Terdakwa terdapat bagian-bagian yang 

deskriptif, dan juga ada yang berupakan bagian kesimpulan. 

 Bahwa terdapat kesimpulan karena terdakwa menerangkan penyebabnya 

dibagian atas sebelum adanya suatu kesimpulan. 
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     Tanggapan Terdakwa : 

 Terdakwa hanya mengirimkan email tersebut hanya pada kalangan terbatas. 

 

10.  Ahli Dr. Wahyu Catur Wibowo, dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut: 

 Bahwa ahli adalah ahli dalam bidang Informasi Teknologi (IT) 

 Bahwa pendidikan ahli adalah S1 dari ITB jurusan Teknik Informatika, S2 dari 

Indiana University, Amerika Serikat jurusan Ilmu Komputer , S3 dari RMIT 

University, Melbourne Australia jurusan Ilmu Komputer dan Teknologi 

Informasi 

 Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai pengajar pada Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Indonesia dan sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sistem 

Imformasi Universitas Indonesia. 

 Bahwa ahli mengetahui kasus Terdakwa. 

 Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian pada tanggal 11 Maret 2009. 

 Bahwa email adalah bentuk surat seperti surat biasa. Namun, transmisi email 

menggunakan media digital, bukan menggunakan kertas. 

 Bahwa esensi dari email adalah surat. 

 Bahwa pengirim email diindentifikasikan dengan alamat email (email 

address). 

 Bahwa setiap orang dapat mempunyai alamat email yang berbeda dengan 

alamat email orang lain. 

 Bahwa Terdakwa mendapatkan alamat email dari kantornya.  
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 Bahwa ahli juga mendapatkan alamat email dari kantor ahli, selain itu ahli 

juga mempunyai alamat email yang didapatkan secara gratis pada Yahoo dan 

Gmail. 

 Bahwa menurut ahli, yang populer pada masa sekarang adalah alamat email 

pada server Yahoo. 

 Bahwa pada teorinya, hanya yang menerima email yang dapat membaca 

email yang dikirimkan. 

 Bahwa sebagai contohnya, ahli mengirimkan email kepada Yang Mulia 

Majelis Hakim, kemudian hanya Yang Mulia Majelis Hakim yang dapat 

membaca email yang ahli kirimkan tersebut. 

 Bahwa sebagai contoh lainnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim 

mengirimkan email kepada ahli dengan alamat email ahli pada Universitas 

Indonesia, kemudian Kepala Informasi Teknologi Universitas Indonesia dapat 

juga membacanya karena adanya Sistem Teknologi Informasi. 

 Bahwa apabila ahli mendapatkan email dari seseorang, ahli dapat 

mengirimkan email tersebut dalam bentuk yang sama kepada sahabat ahli. 

 Bahwa apabila kita membuka email, dapat dilihat siapa yang pertama kali 

mengirimkan email tersebut. 

 Bahwa tanggal pengiriman email ditampilkan pada header dari email, dan 

tercatat di Log (Log merupakan catatan dari server). 

 Bahwa server adalah layanan email.  

 Bahwa sebagai contoh adalah server Universitas Indonesia. Dimana dalam 

server ini terdapat catatan siapa yang mengirimkan email dan terdapat 

catatan tanggal berapa email dikirimkan.  

 Bahwa yang terdapat pada barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa 

Penuntut Umum di depan persidangan adalah email forward yang didapat 

dari Terdakwa. 
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 Bahwa seseorang yang melakukan forward terhadapi email Terdakwa dapat 

merubah isi dari email tersebut.  

 Bahwa pada intinya, seseorang dapat merubah isi email dari tangan pertama 

yang mengirimkan email tersebut. 

 Bahwa sesuai dengan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut 

Umun didepan persidangan, dapat terlihat oleh ahli bahwa pengiriman 

pertama (tangan pertama) yang dikirimkan oleh Prita Mulayasari hanya 

kepada 20 orang (20 alamat email) tertanggal 22 Agustus 2008. 

 Bahwa terdapat kecenderungan apabila sebuah email mempunyai isi yang 

menarik, maka setiap orang yang menerima email tersebut akan melakukan 

forward kepada orang lain (pengiriman berantai). 

 Bahwa sebagai perumpamaan, ahli mendapatkan rantai pengiriman email 

yang ke seribu, maka ahli tidak akan mengetahui awal mula email tersebut 

berasal dari mana.    

 Bahwa tidak ada kode etik yang mengatur mengenai email tidak boleh 

disebarluaskan. 

 Bahwa pada saat pengiriman email tertentu, terdapat persyaratan bahwa 

email tersebut tidak boleh digunakan untuk suatu hal tertentu. 

 Bahwa UU ITE tidak mengatur mengenai etika. 

 Bahwa menurut ahli, email yang dikirimkan oleh Terdakwa merupakan email 

yang menarik karena isinya mengajak orang lain untuk berhati-hati. 

 Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, selain Terdakwa terdapat juga orang 

lain yang mengirimkan email  berisikan complaint yang salah satu contohnya 

adalah complaint terhadap supermarket, dan lain-lain. 

 Bahwa sesuai dengan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut 

Umun didepan persidangan, dapat terlihat oleh ahli bahwa Terdakwa 
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mengirimkan email tersebut kepada 26 orang yang salah satunya kepada 

Customer Care Bank Sinarmas. 

 Bahwa email bersifat pribadi. 

 Bahwa ahli mempunyai email pada Universitas Indonesia, namun email 

tersebut pribadi tergantung dari klausul yang mengatur dari Institusi tersebut. 

 Bahwa Yahoo Groups adalah kelompok sosial pengguna internet. 

Sekelompok orang tersebut dapat saling berdiskusi, saling menceritakan 

sesuatu, dan saling berinteraksi. 

 Bahwa anggota dari Yahoo Groups adalah perorangan. 

 Bahwa pada teorinya, orang lain tidak dapat membaca email yang dikirimkan 

kepada seseorang, karena seseorang dalam membuka email harus 

menggunakan password. 

 Bahwa pada waktu ahli diperiksa di Kepolisian, ahli ditunjukkan email yang 

diakui oleh Terdakwa sebagai email miliknya. 

 Bahwa Terdakwa mengirimkan email tersebut kepada nama-nama yang 

tercatat dalam list address book email milik Terdakwa. 

 Bahwa seseorang dapat mengirimkan email dapat dengan hanya 

mencantumkan nama orang lain yang dituju, dimana nama tersebut sudah 

tercatat dalam list adress book email milik orang yang mengirimkan. Apabila 

nama tersebut tidak tercatat dalam address book, maka email tersebut tidak 

dapat dikirimkan. 

 Bahwa satu orang dapat mempunyai berbagai macam alamat email. 

 Bahwa satu orang dapat mempunyai berbagai alamat email dengan nama-

nama yang berbeda. 

 Bahwa seseorang dapat membuat email dengan menggunakan nama orang 

lain. Sebagai contoh, seseorang dapat membuat email dengan menggunakan 

nama Prita, asalkan nama Prita belum didaftarkan oleh orang lain. 
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 Bahwa isi email dapat diedit, diubah, dan ditambahkan, kemudian diforward 

kepada orang lain. 

 Bahwa pada intinya setiap orang dapat mengedit isi dari email. 

 Bahwa di internet  banyak terdapat tulisan mengenai keluh kesah yang 

dialami oleh banyak orang. Sebagai contoh, website detik.com, kompas.com 

terdapat banyak keluhan yang dialami oleh banyak orang. 

 Bahwa pada detik.com, kompas.com disediakan kolom khusus yang berisikan 

mengenai keluh kesah yang dialami oleh banyak orang. 

 Bahwa suatu email mempunyai domain tertentu. Sebagai contoh adalah 

@yahoo.com, maka yang dimaksud domain itu adalah yahoo.com. 

 Bahwa email @yahoo.com itu bersifat pribadi. 

 Bahwa sebagai perumpamaan, seseorang mengimkan email kepada ahli, 

kemudian oleh ahli email tersebut diforward lagi kepada sahabat ahli. Namun 

orang yang mengirimkan email pertama kali kepada ahli tidak harus 

mengetahui bahwa email tersebut telah ahli forward kepada sahabat ahli. 

 Bahwa selain itu, email yang dikirmkan oleh seseorang kepada ahli tersebut 

dapat ahli masukkan kedalam internet. 

 Bahwa di Universitas Indonesia, ahli mempunyai wewenang untuk  membuka 

email Universitas Indonesia. Namun seseorang yang tidak mempunyai 

wewenang untuk membuka email Universitas Indonesia tidak dapat membuka 

kotak masuk email Universitas Indonesia. 

 Bahwa satu orang dapat mempunyai 10 atau lebih alamat email. 

 Bahwa website kompas.com bersifat milik publik. Hal ini diatur dalam UU 

Pers. 

 Bahwa etika dari email adalah antara orang dengan orang (bukan bersifat 

pubik). 
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 Bahwa hanya seseorang yang mempunyai password yang dapat membuka 

email. 

 Bahwa sesuai dengan Barang Bukti berupa email Terdakwa yang ditunjukkan 

oleh Jaksa Penuntut Umun didepan persidangan, dapat terlihat oleh ahli 

bahwa email tersebut adalah forward-an dari orang lain dan tidak lengkap.  

 Bahwa dalam dunia internet, selama tidak ada klausul yang mengatur bahwa 

yang menyebarkan email akan dituntut, maka email tersebut boleh dikirimkan 

kepada orang lain. 

 Bahwa sebagai perumpamaan, ahli dikirimkan email oleh teman ahli yang 

isinya tentang seseorang yang korupsi. Maka ahli dapat mengirimkan lagi 

(memforward) email tersebut kepada orang lain lagi dengan menambahkan isi 

dari email tersebut dengan kalimat himbauan atau kalimat “hati-hati”. Hal ini 

sepanjang tidak ada peraturan yang mengatur bahwa yang menyebarluaskan 

akan dituntut. 

 Bahwa dapat dibedakan isi email yang bersifat rahasia dengan isi email yang 

bersifat umum. 

 Bahwa isi email yang bersifat rahasia harus di-inkrepsi. Isinya tidak dapat 

dibaca.  Pada waktu diterima, baru dapat dibaca. Sebagai contoh, email yang 

dikirmkan kepada Konjen R.I. di luar negeri, maka email tersebut harus di-

inkrepsi, karena sifatnya rahasia. 

 Bahwa pengirim email harus mengetahui konsekuensi dari pengiriman email. 

 Bahwa dalam email terdapat istilah “hoax”. 

 Bahwa pada saat ini sudah ada mesin pencari posting. 

 Bahwa sesuai dengan pengamatan ahli, pada tahun 2009 yang membuka 

halaman RS Omni International di situs Google  jumlahnya sampai dengan 

400.000. Pada tahun 2008 yang membuka halaman RS Omni International di 

Google hanya sejumlah 360. 
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 Bahwa pada saat mengirimkan email, terdapat tulisan “disclaimer”. 

 Bahwa sepanjang tidak ada tulisan “disclaimer”, maka dalam menuliskan dan 

mengirimkan email tergantung  pada sopan-santun para pengguna internet. 

 Bahwa hoax adalah sebuah istilah. Apabila seseorang menulis email dengan 

menceritakan sesuatu yang tidak nyata, maka seseorang tersebut dapat 

dikenakan sanksi.  

 Bahwa UUITE mengatur mengenai hoax yaitu yang terkandung dalam Pasal 

27 ayat (3) UUITE. 

 Bahwa sesuai pengamatan ahli pada situs Alta Vista, sebagian besar orang 

mencari halaman berita mengenai Terdakwa. 

 Bahwa batasan hoax itu adalah unreal, hanya untuk sesuatu yang tidak benar 

saja. Apabila mengenai sesuatu yang benar maka diperbolehkan. Hal ini pada 

akhirnya harus melalui pembuktian hukum. 

 

Tanggapan Terdakwa : 

 Bahwa terdakwa menulis email tersebut berdasarkan keluhan yang terdakwa 

alami selama dirawat di RS Omni International. 

 Bahwa email tersebut hanya email pribadi, dimana terdakwa tidak 

memasukkan ataupun mengirimkan ke Google dan . ke Yahoo Groups. 

 

11. Ahli Dr. HERKUTANTO. S.H. LLM, dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut: 

 Bahwa pendidikan terakhir ahli lulusan S3 jurusan Medicolegal dan 

Medicolegal sendiri adalah ilmu yang menggabungkan antara bidang 

kedokteran dan hukum kedokteran. 

 Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum dan Rumah Sakit. 
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 Bahwa hubungan antara Pasien dengan Dokter berbeda dengan hubungan 

antara Penggugat dengan Tergugat, dan Produsen dengan Konsumen. 

 Bahwa ahli berpendapat hubungan antara Dokter dan Pasien adalah 

hubungan khusus berdasarkan trust/ kepercayaan, contohnya seorang dokter 

tidak perlu meminta pasien menunjukkan kartu identitas ketika menanyakan 

nama dari pasien yang bersangkutan. 

 Bahwa yang diperlukan oleh Dokter adalah informasi yang benar dari pasien. 

Oleh karena itu tanpa informasi yang benar dari pasien, dokter tidak bisa 

melaksanakan profesinya. 

 Bahwa dengan adanya hubungan Dokter dengan Pasien, maka dalam rangka 

pengobatan dapat dilakukan secara tertulis dan juga bisa dituliskan pleh piha 

Rumah Sakit. Hal ini diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan no 269/ 

Menkes/III/2008 tentang Rekam Medis. 

 Bahwa di dalam hubungan Dokter dengan Pasien apabila pasien memerlukan 

informasi dari Rumah Sakit tidak lazim dilakukan secara tertulis, kecuali 

apabila pasien ingin melakukan pengobatan di tempat lain, maka R.S harus 

melakukan secara tertulis. 

 Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Permenkes no 

269/Menkes/III/2008 bahwa berkas rekam medis milik sarana pelayanan 

kesehatan. 

 Bahwa perbedaan rekam medis dengan isi rekam medis adalah sebagai 

berikut; rekam medis merupakan berkas yang berisi dokumen atau catatan 

dokter,  sehungga berkas tersebut merupakan milik dari Rumah Sakit. Isi 

rekam medis adalah informasi berupa ringkasan milik pasien. 

 Bahwa Ahli mengatakan isi dari rekam medis diatur dalam pasal 3 Permenkes 

no 269/Menkes/III/2008. 
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 Bahwa seorang dokter berhak untuk mengambil keputusan / clinical judgment 

dalam menentukan pasien dirawat atau tidak dirawat, ketika akan melakukan 

diagnosis awal dan tindakan pengobatan selanjutnya. 

 Bahwa seorang dokter pada tahap awal bekerja berdasarkan logika dan 

putusan klinisnya, dan menurut ahli, hasil laboratorium, hasil radiologi hanya 

merupakan informasi tambahan atau penunjang. 

 Bahwa pada saat seorang pasien tidak mematuhi nasihat Dokter, maka 

hubungan kepercayaan telah terganggu, sehingga tindakan pengobatan 

selanjutnya menjadi tidak baik lagi. 

 Bahwa dengan memgang teguh azas kepercayaan, apabila seorang pasien 

mengeluh, maka pasien tersebut mengkomunikasikan dengan pihak dokter 

atau rumah sakit. 

 Bahwa apabila ada dugaan malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter, 

maka pasien dapat melakukan suatu klaim yang dilakukan oleh pasien itu 

sendiri atau kuasa hukumnya dengan dapat melakukan somasi terhadap 

dokter tersebut. 

 Bahwa menurut ahli, lazimnya kasus-kasus malpraktek sulit untuk dibuktikan, 

oleh karena itu apabila terjadi dugaan malpraktek, maka biasanya langkah 

pertama seorang pasien adalah  mengadukan kepada Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI). 

 Bahwa pembuktian Malpraktek secara tekhnis ada empat (4) yaitu: 

o Hubungan hukum atau kewajiban antara Dokter, rumah sakit  dan Pasien. 

o Penyimpangan terhadap kewajiban- kewajiban. 

o Hubungan langsung; sebab akibat antara perbuatan Dokter dengan cidera 

yang dialami oleh pasien. 

o Kerugian. 
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 Bahwa hasil lab merupakan instrumen medis. 

 Bahwa hasil lab merupakan bahan penunjang untuk menentukan sakit apa 

atau obat apa yang harus diberikan kepada pasien. 

 Bahwa terhadap hasil lab yang tidak sempurna harus diadakan pemeriksaan 

ulang terhadap pasien yang bersangkutan. Contohnya, seorang pasien yang 

dironsen pertama kali berlum tentu berhasil maka harus dilakukan 

pengulangan sampai berhasil. 

 Bahwa hubungan Dokter dengan pasien adalah hubungan kepercayaan, 

sehingga dalam perjalanan hubungan tersebut, sangat lazim jika terjadi hal- 

hal yang tidak sempurna. Analogi: seorang pengacara yang mempersiapkan 

akta untuk kliennya terlebih dahulu membuat draft atau konsep sebelum hasil 

akhirnya diberikan kepada klien. 

 Bahwa dalam dunia kedokteran, ketidaksempurnaan lazim terjadi walaupun 

alat medis yang digunakan sudah canggih. 

 Bahwa di dalam Permenkes No 269/Menkes/III/2008 tidak diatur hak 

mengenai dokumen. Dalam Permenkes tersebut diatur mengenai informasi 

yang dapat disampaikan kepada pasien dengan berbagai media. 

 Bahwa hubungan antara Dokter dengan Paien adalah hubungan berdasarkan 

trust/kepercayaan, dan berbeda dengan hubungan antara produsen dengan 

konsumen. Hal ini tidak diatur didalam peraturan, namun ini merupakan 

doktrin. Salah satrunya adalah hasil penelitian yang dilakukan di Melbourne. 

 Bahwa didalam disiplin ilmu hukum, apabila seseorang klien menjadi klien 

seorang pengacara, harus tertulis dalam hitam diatas putih. 

 Bahwa didalam dunia bisnis, apabila seseorang membuat kartu kredit, harus 

menyerahkan kartu identitas/ktp. 

 Bahwa seorang dokter memiliki informasi yang lebih banyak daripada pasien. 

Keputusan seorang dokter tidak harus disetujui oleh pasien. 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

55 
 

 Bahwa hak seorang pasien harus dilindungi. 

 Bahwa rekam media dibuat pada saat setelah seorang dokter melakukan 

tindakan medis terhadap pasien. 

 Bahwa pasien yang dirawat di Rumah Sakit, maka dokter harus melakukan 

kunjungan terhadap pasien tersebut. 

 Bahwa yang dicatat didalam rekam medis adalah sebagai berikut: 

a. Identitas pasien 

b. Tanggal dan waktu 

c. Hasil amnanesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat 

penyakit 

d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik 

e. Diagnosis 

f. Rencana penatalaksanaan 

g. Pengobatan dan/atau tindakan 

h. Persetujuan tindakan apabila diperlukan 

i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan 

j. Ringkasan pulang 

k. Nama dan tandatangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu  

yang memberikan pelayanan kesehatan 

l.  Pelayanan lain yang dilakukan tenaga kesehatan tertentu. 

m. Untuk pasien kasus gigi, dilengkapi dengan odontogram klinik. 
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 Bahwa keputusan seorang dokter dilakukan berkali-kali sesuai dengan 

perkembangan kondisi pasien. 

 Bahwa diagnosis kerja seorang dokter belum final karena masih harus 

menunggu data-data lainnya. 

 Bahwa pasien berhak mendapatkan informasi dari dokter. Dokter wajib 

memberikan informasi kepada pasien didalam kondisi apakah yang 

bersangkutan masih menjadi pasien atau sudah tidak menjadi pasien dari 

dokter tersebut. 

 Bahwa pasien berhak mendapatkan informasi medis.  

 Bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien 

 Bahwa rekam medis dalam bentuk ringkasan  

 Bahwa rekam medis dapat diberikan, dicatat, dicopy oleh pasien atau 

orang yang diberikan kuasa oleh pasien. 

 Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

mengatur bahwa berkas rekam medis merupakan milik pelayanan kesehatan. 

 Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai isi dari pasal 12 ayat (4) Permenkes 

no 269/MENKES/PER/III/2008 yang isinya adalah “ ringkasan rekam medis, 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy 

oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis 

pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu” 

 Bahwa dokter wajib memberikan yang terbaik terhadap pasien. 

 Bahwa informasi yang disampaikan oleh dokter kepada pasien dapat 

dilakukan secara tertulis atau lisan. 

 Bahwa apabila informasi yang disampaikan oleh dokter tidak lengkap, maka 

hak-hak pasien tidak dipenuhi. 
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 Bahwa seorang pedagang sah-sah saja mencari keuntungan dengan lebih 

mementingkan finansial dibandingkan konsumennya. Oleh karena itu, 

konsumen harus lebih waspada. Hal ini berbeda dengan hubungan “trust” 

dalam kedokteran. 

 Bahwa pada dasarnya, dalam hal dokter menerima pasien, maka dokter 

dapat melakukan keputusan medis. 

 Bahwa apabila keputusan dokter keliru, maka Majelis Profesi yang dapat 

menilai/menentukan apakah tindakan dokter tersebut keliru atau tidak keliru. 

 Bahwa dokter mengambil keputusan dari hasil analisa kedokteran. 

 Bahwa dokter harus mendengarkan keluhan-keluhan dari pasiennya. 

 Bahwa dalam hal pasien menulis surat kepada Rumah Sakit untuk meminta 

rekam medis, apabila masih terdapat hubungan antara Rumah Sakit dengan 

pasien, maka terserah Rumah Sakit mau memberikan rekam medis atau tidak 

mau memberikan rekam medis kepada pasien. 

 Bahwa dokter wajib menyampaikan mengenai tindakan medis yang dilakukan 

kepada pasien. 

 Bahwa penyakit demam berdarah bukan merupakan penyakit yang 

sederhana. 

 Bahwa informasi medis tercantum dalam rekam medis. 

 Bahwa informasi kepada pasien dapat diberikan secara utuh. 

 Bahwa informasi dapat diberikan kepada pasien dalam bentuk foto copy 

rekam medis. 

 Bahwa inform consent adalah persetujuan tindakan medis. Setiap dokter 

wajib meminta persetujuan kepada pasien dalam melakukan setiap tindakan 

medis. 
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 Bahwa persetujuan diberikan setelah dokter memberikan informasi mengenai 

penyakit dengan segala resikonya. 

 

Tanggapan Terdakwa: 

 Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan inform consent dari RS Omni 

International Tangerang 

 Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan foto copy rekam medis dari RS 

Omni International Tangerang. 

 

12.  Ahli  KRMT. ROY SURYO N, dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut: 

 Bahwa pendidikan ahli adalah lulusan S1 Universitas Gajah Mada jurusan 

Ilmu Komunikasi.  

 Bahwa Ahli adalah satu-satunya wakil dari Indonesia dalam sidang Pleno 

PBB dalam bidang Telematika. 

 Bahwa Ahli adalah Konsultan teknis dalam Website Presiden SBY. 

 Bahwa sesuai dengan barang bukti Jaksa Penuntut Umum yang ditunjukkan 

didepan persidangan bahwa terdakwa mengirimkan email pada tanggal 15 

Agustus 2008. 

 Bahwa dalam header (kepala) email yang dikirim oleh Saudari Prita, dapat 

diketahui email tersebut di forward ke beberapa email yang terdapat dalam 

mailing list Saudari Prita, dan dari header itu pun juga dapat diketahui bahwa 

email asli dari Prita.Mulyasari@yahoo.com. 

 Bahwa email tersebut dikirim kepada dua puluh (20) orang. 
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 Bahwa dua puluh (20) orang yang dikirimkan email tersebut memiliki derajat, 

standard, dan kapasitas yang sama karena dikirimkan melalui To:, bukan CC 

(Carbon Copy) atau Bcc (Blank Carbon Copy). 

 Bahwa karena kesemua email tersebut dikirimkan melalui To:, secara etika, 

orang-orang yang dikirimkan email itu berhak untuk menyebarluaskannya 

lagi.  

 Bahwa dalam dua puluh (20) email tersebut terdapat email yang diduga 

adalah orang yang sama; yaitu alamat email hendagunawan@yahoo.com dan 

hendaragunawan@banksinarmas.com. 

 Bahwa ahli mengatakan, tidak menutup kemungkinan email original yang 

dikirimkan oleh Saudari Prita sudah di edit oleh orang lain yang membacanya. 

 Bahwa ahli berpendapat, Saudari Prita memang berniat untuk menyebarkan 

email tersebut, terbukti  dalam tiga paragraf terakhir yang di tulis oleh Saudari 

Prita yang berbunyi ” Saya sangat mengharapkan mudah mudahan salah 

satu pembacanya adalah karyawan atau dokter atau manajemen RS Omni.” 

 Bahwa ahli mengatakan sudah merupakan Hak dari Saudari Prita untuk 

menyampaikan keluhan, namun tentunya Saudari Prita juga harus 

memperhatikan kewajibannya untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya. 

 Bahwa Ahli berpendapat, seandainya saudari Prita menuliskan pada bagian 

bawah dari email yang dikirimkannya, Disclaimer; pasti posisi saudari Prita 

akan berbeda dengan sekarang. 

 

Tanggapan Terdakwa: 

 Bahwa email yang dikirimkan adalah bersifat pribadi dan terdakwa hanya 

mengirimkan  kepada teman-teman terdekat. 

 

 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

60 
 

Keterangan Ahli yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum  

 

1.  Ahli M Yasin Kara. S.E, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa benar ahli adalah lulusan  Sarjana Ekonomi dari Universitas 

Hasanuddin Makassar. 

 Bahwa benar  riwayat pekerjaan ahli adalah :  

a. 1985 – 1991 Karyawan Bank Bukopin (System / Product Development) 

b. 1991 – 1996 Direktur PT. IPAM Consultant 

c. 1996 – 2000 Karyawan Bank Duta (Senior Vice President for I/T 

Development And Implementation). 

 

 Bahwa benar jabatan ahli di Tim Pansus pembentukan UU ITE adalah:   

a. Sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (PANSUS) RUU ITE 

b. Sebagai Ketua Panitia Kerja (PANJA) perumus RUU ITE. 

 

 Bahwa benar menurut ahli setiap pembahasan UU DPR RI selalu memulai 

dengan pembahasan naskah akademik serta mendengar masukan dari para 

ahli,  selain itu DPR RI juga mendengar pendapat dari kalangan praktisi dan 

pihak yang terkait langsung atas RUU tersebut baik sebagai pelaksana 

maupun sebagai pengguna 

 

 Bahwa benar  menurut ahli Setiap rumusan RUU yang masuk baik itu sebagai 

inisiatif DPRRI maupun inisiatif pemerintah, maka harus melalui kajian awal di 

Badan Legislasi (BALEG) DPRRI. Hanya naskah yang disetujui oleh BALEG 

yang dapat dibahas pada tingkat PANSUS atau PANJA DPR RI, kemudian 

DPR RI memiliki tata-tertib dalam pembahasan yang tidak memungkinkan 

adanya pengesahan atas naskah murni yakni bahwa : 
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i. PANSUS wajib melakukan dengar pendapat dari masyarakat terkait 

maupun pihak yang dianggap perlu untuk memberi masukan. 

ii. PANSUS wajib membahas Daftar Inventory Masalah dari masing-masing 

fraksi di DPRRI bersama-sama dengan pemerintah. 

iii. Rumusan awal RUU wajib dilakukan dalam bentuk uji publik. 

iv. Semua proses bahasan tersebut dilaksanakan oleh DPRRI yang jika tidak 

dipenuhi maka UU yang dihasilkan dapat dikatakan cacat. 

 

 Bahwa benar PANSUS RUU ITE tidak pernah mengangkat Dewan Pakar, 

sementara keterlibatan ahli dilakukan sesuai dengan tema bahasan yang 

sifatnya berdasarkan permintaan rapat dan eksistensi kehadirannya dibatasi 

pada tingkat rapat yang telah ditentukan. 

 

 Bahwa benar yang mengangkat ahli  sebagai Wakil Ketua PANSUS adalah 

anggota PANSUS RUU ITE, Fraksi menetapkan Ahli sebagai anggota 

PANSUS terkait dengan background ahli sebagai orang yang memiliki track 

record dibidang teknologi informasi dalam waktu yang cukup lama yakni 

kurang lebih delapan tahun, walaupun ahli sendiri bukanlah anggota Komisi I. 

 

 Bahwa benar anggota PANSUS dari Fraksi-fraksi yang ada menyetujui ahli 

sebagai wakil ketua PANSUS. 

 

 Bahwa benar proses  dibentuknya UU ITE adalah 

a. Naskah RUU ITE adalah naskah yang seharusnya dibahas pada periode 

DPRRI 1999 – 2004 yang dalam proses perumusannya melibatkan ahli 

hukum dari beberapa universitas diantaranya UNPAD, UI dan UGM. 

b. Pembahasan RUU ITE baru dapat dilakukan setelah melalui persetujuan 

BALEG DPR RI periode 2004 – 2009. 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

62 
 

c. Dalam proses pembahasan tersebut kemudian PANSUS meminta 

masukan dari kalangan penyusun kemudian dilengkapi dengan masukan 

dari pakar imformatika. 

d. Penempatan RUU ITE sebagai RUU yang diprioritaskan pembahasannya 

karena tuntutan dimana  pemanfaatan system elektronik yang semakin 

besar dan terus mengalami perkembangan. Pada tingkat internasional 

Indonesia terisolasi dalam transaksi elektronik sehingga sejumlah 

kesempatan transaksional mengalami hambatan yang tentu saja juga 

berarti terhambatnya kesempatan peningkatan kesejahteraan bangsa. 

Pada saat yang sama, penggunaan elektronik dalam betransaksi di dalam 

negeri sudah mencapai ratusan triliun rupiah setiap harinya yang 

sesungguhnya tidak memiliki payung hukum yang pasti. 

 

Setiap pembahasan rancangan Undang Undang selalu melakukan rapat 

dengar pendapat, dan memperoleh masukan dari pada akademis- akademis 

yang diundang terutama mendengarkan pendapat ahli hukum. 

 

 Bahwa benar ahli tidak pernah lihat ataupun bertemu dengan Roy Suryo 

dalam merumuskan UU ITE. 

 

 Bahwa benar setiap rancangan undang- undang dapat dibuat oleh siapa saja, 

Undang Undang ini harus menjadi inisiatif salah satu diantaranya, apakah 

pemerintah atau DPR, dalam hal ini UU ITE merupakan inisiatif dari DPR 

yang mana UU ITE memiliki kurang lebih tiga ratus (300) daftar isian 

masalah. Yang harus dibahas, karena itu undang undang ITE ini dibahas 

kurang lebih 3 tahun, dan dalam perumusannya dibentuk Pansus yang 

berasal dari beberapa Komisi dalam DPR. 
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 Bahwa benar landasan filosofi dibentuknya UU ITE adalah suatu keadaan di 

mana penggunaan elektronik sedemikian rupa, mulai dari aktifitas keuangan 

sampai dengan aktifitas lainnya yang sifatnya menghasilkan informasi dan 

bersifat transaksional di mana alat elektronik adalah hal yang semakin hari 

semakin vital, Di Bank Indonesia misalnya transaksi RTGS itu sudah 

melampaui Rp. 100 Triliun perhari yang seluruhnya menggunakan informasi 

elektronik. Pada tingkat ini dengan Password. 

 

 Bahwa benar Pasal 16 UU ITE memuat persyaratan minimum bagi 

penyelenggara elektronik yang dalam penerapannya masih memerlukan 

petunjuk teknis misalnya; masa retensi terkait dengan pemeliharaan informasi 

dan perubahan teknologi, peraturan mengenai validitas dan system backup 

informasi serta sejumlah hal teknis yang tidak mungkin diatur secara sangat 

rinci dalam UU ini. 

 

 Bahwa benar didalam kaitan dengan penghinaan sesungguhnya yang 

diutamakan adalah kesengajaan dan hak. Soal penghinaan didalam UU ITE 

tidak diuraikan. Waktu ahli menjadi pimpinan pansus menyimpulkan jika tidak 

disebutkan aspek penghinaannya, maka kata-kata dengan sengaja dan tanpa 

hak tidak memiliki bobot.  Oleh karena itu, harus dibuktikan dahulu unsur 

dengan sengaja dan tanpa haknya, dan berkaitan dengan kasus ini Terdakwa 

berhak menggunakan alat elektronik/email pribadinya. 

 

 Bahwa benar penafsiran pencemaran nama baik dan penghinaan itu tunduk   

pada KUHP, tidak diatur secara tegas didalam UU ITE. 
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 Bahwa benar dalam perkara ini menurut ahli adalah masuk kedalam ranah 

perlindungan konsumen, sehingga dia boleh mengirimkan email tersebut 

karena dia yang mempunyai email tersebut dan dia hanya menuntut keadilan 

dari sebuah institusi yang memang ditugaskan untuk memberi pelayanan 

kepada masyarakat, jadi ahli kira institusi seperti rumah sakit atau apapun 

memliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. 

 

 Bahwa benar dalam kasus Terdakwa email tersebut merupakan bentuk  

tuntutan kepada rumah sakit agar melayani publik secara lebih baik 

 

 Bahwa benar Suatu bukti harus konsisten antara sumber yang menghasilkan 

dengan print-out. Sehingga print-out yang bukan berasal dari Terdakwa tidak 

dapat dijadikan sebagai bukti yang valid. 

 

 Bahwa benar tulisan Disclaimer di bawah tulisan email terdakwa sudah 

merupakan embodied di dalam sistem Yahoo sendiri. 

 

 Bahwa benar dokumen asli email yang dibuat oleh terdakwa masih tersimpan 

di Yahoo, dan cara untuk mengaksesnya adalah dengan persetujuan server 

Yahoo di Amerika. 
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2.   Ahli Ruby Z Alamsyah, dibawah sumpah menerangkan sebagai  berikut: 

 Bahwa benar ahli lulusan  Sarjana tekhnik Informatika Gunadarma, dan saat 

ini dalam proses menyelesaikan skripsi program S2 Tekhnik Informatika 

Universitas Indonesia, mempunyai sembilan sertifikasi internasional di bidang 

IT, dan satu satunya orang Indonesia sebagai anggota HTCIA (Asosiasi 

penegak hukum di bidang digital forensic) yang berpusat di Amerika . 

 

 Bahwa benar ahli  mendapatkan sertifikat-sertifikat ini bukan dari hasil 

Training lalu mendapatkan sertifikat, tapi harus mengikuti ujian internasional 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah saya memang ahli dalam bidang 

tersebut, setelah hasilnya Pass/ lulus, barulah ahli mendapatkan sertifikat. 

 

 Bahwa benar barang bukti digital adalah  digital forensik berawal dari kata 

forensik. Forensik adalah alat apa yang kita buat, dimana kita buat, dan 

menggunakan apa kita buat, dan alat apa yang membuatnya.  Jadi barang 

bukti digital itu adalah barang yang dihasilkan dari digital. Standarnya 

komputer harus disita. 

 

 Bahwa benar bila penerima e mail telah menerima email tersebut, lalu 

memperlihatkan emailnya kepada orang lain maka orang tersebut  dapat 

membaca atau memforward lagi kepada orang lain. 

 

 Bahwa benar prosedur penyitaan barang bukti yang berupa barang bukti 

digital adalah harus ada pengkloningan hard disk. Integritas dari hard disk   

ada digital fingerprint. Dari hard disk yang disita lalu disampaikan ke 

pengadilan, baru dapat dijadikan bukti yang valid.  Jadi hard disknya yang 

harus disita terlebih dahulu, karena setiap barang bukti digital dapat dibuat 

sidik jari digitalnya. Setiap pengadilan, atau setiap kasus yang  berhubungan 
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barang buktinya digital harus  dilampirkan digital fingerprint. Karena sidik jari 

digital spesifik, unik, dan masing-masing berbeda. 

 

 Bahwa benar ahli memperagakan dengan menggunakan laptop untuk 

menujukkan bahwa perubahan satu titik saja pada tulisan digital langsung 

dapat diketahui perubahannya melalui digital fingerprint. 

 

 Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti JPU di didepan persidangan, 

ahli berpendapat bahwa prin-out  email yang ditunjukkan tidak valid karena 

tidak dilampirkan digital fingerprint, jadi siapa saja dapat membuat email 

seperti yang ditunjukkan didepan persidangan.  

 

 Bahwa benar Untuk dijadikan dan dibawa  barang bukti di pengadilan, hanya 

penegak hukum dan profesional saja yang mengetahui. Tetapi setiap 

pengguna internet belum tentu mengetahui digital fingerprint, kalau mereka 

tidak tahu, maka tugas kita sebagai yang mengetahui untuk membuatnya 

menjadi sah dan valid untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. 

 

 Bahwa benar print-out email yang kedua yang dijadikan barang bukti oleh 

JPU bukan yang asli dan ada penambahan diatas email   diforwardnya. 

 

 Bahwa benar sesuai dengan Pasal 6 UU ITE bahwa dokumen elektronik yang 

sah harus dapat ditampilkan dan harus dijamin keutuhannya. 

 

 Bahwa benar barang bukti JPU tidak sesuai dengan Pasal 6 UU ITE 
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 Bahwa benar dalam kasus terdakwa  seharusnya pihak penyidik melakukan 

penyitaan terhadap komputer yang dipergunakan oleh terdakwa, entah itu 

komputernya berasal dari Warnet, komputer pribadi, atau komputer kantor, 

untuk dilakukan pengkloningan. 

 

 Bahwa benar ada peraturan yang mengatur mengenai barang bukti digital 

yang akan diajukan di persidangan memerlukan digital fingerprint agar barang 

bukti digital tersebut menjadi sah dan valid yaitu Peraturan RFC 3227 yang 

sudah berlaku secara internasional.  

 

 

3. Ahli Prof. Dr. Chairul Huda, S.H. M.H, dibawah sumpah menerangkan 

sebagai berikut: 

 Bahwa benar  pencemaran nama baik adalah suatu kelompok tindak pidana, 

di mana salah satunya adalah Penghinaan, tindak pidana lain yang masuk 

dalam kelompok pencemaran nama baik adalah fitnah. Jadi ada dua 

kelompok dalam pencemaran nama baik yaitu fitnah dan penghinaan.  

 

 Bahwa benar unsur unsur dari penghinaan adalah penyerangan kehormatan 

dan nama baik dengan terang maksudnya untuk diketahui oleh umum, unsure 

yang paling penting dari deliknya adalah menuduhkan suatu hal yang bersifat 

negative. Kehormatan adalah jati diri seseorang sebagai manusia, misalnya 

saya dikatakan sebagi penjilat itu menyerang jati diri saya, jika saya disebut 

sebagai dosen cabul, itu merupakan pencemaran nama baik saya karena 

berkenaan dengan dunia sosial, jadi tuduhan tadi harus berkenaan dengan 

dua hal tadi, yaitu hal yang berhubungan dengan hakekat sesorang atau 

eksistensi seseorang sebagai manusia atau eksistensi dalam hubungan 

sosial yang bersifat negative dan hal itu dilakukan sedemikian rupa unyuk 

diketahui oleh umum. Yang dimaksud untuk diketahui umum adalah banyak 
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orang, Pasal 310 tidak menggunakan kata-kata “di muka umum”, tapi 

menggunakan kata kata untuk “diketahui umum”. Yang dimaksud diketahui 

umum disini adalah diketahui oleh khalayak atau masyarakat yang tidak ada 

hubungannya dengan orang yang mencemarkan ataupun yang dicemarkan 

nama baiknya. 

 

 Bahwa benar Pencemaran adalah nama kelompok dari tindak pidana yang 

diantaranya adalah penghinaan, jadi kalau ada orang melakukan penghinaan 

atau fitnah, sebenarnya tujuannya adalah pencemaran nama baik. 

 

 Bahwa benar sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa 

tuduhan  harus sesuatu hal yang bersifat negative. Dalam hal ini menyatakan 

sesuatu hal yang bersifat ketidak puasan bukan merupakan sesuatu yang 

bersifat tuduhan, tetapi hanya merupakan suatu pernyataan pendapat. Di 

Indonesia hak mengemukakan pendapat dilindungi oleh undang-undang. 

Menuliskan pendapat melaui email adalah sesuatu yang bersifat pribadi, jadi 

tidak memenuhi unsur untuk diketahui umum, karena hal ini dilakukan untuk 

kepentingan pribadi. 

 

 Bahwa benar dalam hukum pidana dikenal yang namanya individualisasi 

pidana. Individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggungjawabkan 

atas perbuatan yang dia lakukan, oleh karena itu atas hal yang dilakukan 

orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain itu. Jadi siapa yang 

mengumumkan dialah yang memenuhi unsur untuk diketahui umum. Jadi 

semua unsur yang temasuk dalam Pasal 310 KUHP itu adalah seorang yang 

melakukan sendiri untuk diketahui umum. 
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 Bahwa benar kalau mengirim email, itu sifatnya surat pribadi, jumlah berapa 

yang dikirim tidak penting, karena itu tidak memenuhi kriteria untuk diketahui 

umum.  

 

 Bahwa benar Penghinaan dan Pencemaran nama baik yang dimaksud dalam 

Pasal ini mengacu pada pasal 310 KUHP. 

 

 Bahwa benar ada sanksi pidananya untuk penghinaan dan pencemaran 

nama baik dalam UU ITE jadi harus kembali pada pasal 310 KUHP karena 

Pasal 27 ayat 3  UU ITE tidak dapat berdiri sendiri, harus di juncto dengan 

pasal 310 KUHP. 

 

 Bahwa benar berkenaan dengan isi keseluruhan email itu yang harus 

diperhatikan, ahli  rasa tidak tepat kalau hanya diambil sepenggal dari 

kalimat, lalu menyimpulkan bahwa itu suatu tuduhan, kita harus dapat melihat 

secara keseluruhan konteks email tersebut. Jadi email itu tidak dapat 

memenuhi unsur secara terang untuk diketahui oleh umum. Pasal 311 juga 

tidak bisa diterapkan karena tidak bisa dibuktikan mengenai pelayanan Omni, 

karena itu merupakan pengalaman pribadi.  

 

 

4.  Ahli Sudaryatmo dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa benar ahli bekerja sebagai Kepala Bidang Pengaduan Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia. 

 

 Bahwa benar definisi konsumen secara bahasa maupun Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang mengkonsumsi barang 

atau jasa untuk kebutuhan sehari hari dan tidak untuk diperdagangkan. 
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 Bahwa benar dalam hubungan pasien pada suatu Rumah Sakit adalah 

hubungan antar pelaku usaha dengan konsumen. 

 

 Bahwa benar Rumah sakit adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk PT, 

oleh sebab itu Rumah Sakit pun terikat pada Undang- Undang Perlindungan 

Konsumen. 

 

 Bahwa benar pengertian Kosumen adalah orang yang menikmati barang atau 

jasa, jasa dibagi menjadi dua, yaitu jasa komersil dan jasa professional, 

dalam kasus terdakwa, dokter dan perawat adalah orang- orang yang 

memberikan jasa profesionalnya kepada pasien. 

 

 Bahwa benar  contoh-contoh yang tergabung dalam pelayanan jasa 

professional adalah: Dokter, Pengacara, Akuntan, dan Notaris. 

 

 Bahwa benar indikator antara Rumah Sakit dan pasien atau Dokter dengan 

Pasien merupakan suatu Jasa professional antara lain dengan adanya 

Transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh pasien pada instansi Rumah 

Sakit. 

 

 Bahwa benar bunyi dari Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: 

Bahwa benar Hak konsumen adalah: 

 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 
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c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya 

 

 Bahwa benar hak-hak konsumen mengenai keselamatan, informasi yang 

benar, jelas dan jujur sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 

 

 Bahwa benar menurut pengalaman ahli, masalah antara Konsumen dan 

Pelaku Usaha yang diterima oleh YLKI umumnya dianggap oleh Pelaku 

Usaha sebagai suatu feed back, dan si Pelaku Usaha akan mendatangi 

konsumen, meminta maaf, bahkan memberi kenang – kenangan. 

 

 Bahwa benar menurut ahli, cara- cara demikian merupakan cara yang lebih 

elegant ketika konsumen diperlakukan sebagai subyek. 

 

 Bahwa benar penyelesaian sengketa tidak selamanya harus menempuh jalur 

Pengadilan, ada jalur seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen). 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

72 
 

 

 Bahwa benar Undang -Undang Perlindungan Konsumen merupakan Undang 

- Undang Payung dan sebagai pedoman yang tetap memerlukan Undang - 

Undang Teknis dari setiap departemen terkait dan sepengetahuan ahli, 

Undang – Undang Teknis baru dibuat pada industri hilir minyak dan gas. 

 

 Bahwa benar rekam medis merupakan hak dari pasien sebagai 

konsumen,sesuai dengan Pasal 4 huruf C Undang – Undang Perlindungan 

Konsumen yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. 

 

 Bahwa benar larangan – larangan untuk setiap pelaku usaha diatur dalam 

pasal 8 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. 

 

 Bahwa benar Departemen Kesehatan belum mempunyai peraturan khusus 

yang mengatur mengenai Undang – Undang Perlindungan Konsumen. 

 

 Bahwa benar YLKI masuk ke dalam konten LPKSM yang terdaftar pada 

departemen Perdagangan. Dan YLKI sendiri merupakan Yayasan yang 

bertanggung jawab kepada Publik. 

 

 Bahwa benar tekhnis pengaduan yang diterima oleh YLKI adalah apabila 

memenuhi syarat- syarat seperti adanya Kronologis, Bukti-bukti, tuntutan 

kepada pelaku usaha, dan apakah konsumen sudah terlebih dahulu 

melakukan pengaduan kepada pelaku usaha. 
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Keterangan Terdakwa PRITA MULYASARI menerangkan sebagai berikut: 

 

 Bahwa terdakwa kenal dengan Dr. Hengky dan Dr. Grace karena saudari 

terdakwa pernah berobat di  RS. Omni Hospital Internasional. 

 Bahwa terdakwa masuk ke rumah sakit pada tanggal 7 Agustus 2008, dengan 

kondisi suhu badan panas 39 derajat, mual, dan meriang. 

 Bahwa saudari terdakwa diterima oleh bagian UGD, dan diterima oleh Dr. 

Umum,  yang dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium pada malamnya. 

 Bahwa ketika menunggu hasil pemeriksaan lab, terdakwa tetap berada di 

ruangan UGD, dan setelah beberapa lama kemudian, Dokter jaga UGD 

memberitahukan kepada terdakwa bahwa trombosit saudari terdakwa adalah 

27.000.  

 Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan angka normal untuk trombosit 

seseorang itu  berapa dan diberitahukan oleh Dr jaga bahwa angka normal 

adalah antara 150.000 sampai 200.000. 

 Bahwa saudari terdakwa mengatakan tidak pernah ada pengambilan darah 

ke dua kalinya oleh siapapun. 

 Bahwa diberitahukan kepada terdakwa, ini hasil laboratorium menunjukkan 

trombosit sebesar 27.000 dan kami akan melakukan test ulang dengan 

sample darah yang sama. 

 Bahwa terdakwa menjalani perawatan kurang lebih lima hari pada Omni 

Hospital, dan perubahan perubahan yang terjadi antara lain adalah 

perubahan trombosit dari 27.000 menjadi 181.000. 

 Bahwa perubahan hasil trombosit diberitahukan sebagai adanya hasil revisi 

dan tidak pernah diberitahukan kepada terdakwa mengenai pembekuan 

terhadap sample darah yang diambil. 
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 Bahwa perubahan lainnya adalah setelah dua atau tiga hari, terdakwa 

mengalami pembengkakan di leher dan di tangan sebelah kiri. 

 Bahwa kemudian terdakwa meminta konsultasi dengan Dr Hengky dengan 

maksud menanyakan hal- hal yang terjadi kepada saudari terdakwa. 

 Bahwa karena adanya suhu badan yang masih tinggi dan pembengkakan 

pada tangan sebelah kiri, infus yang dipasang di tangan sebelah kiri 

terdakwa, dipindahkan ke tangan sebelah kanan. 

 Bahwa setelah berbagai kejadian yang menimpa terdakwa sebagai orang 

awam; misalnya diagnosa positif demam berdarah, terjadinya pembengkakan 

dll, dan keyakinan bahwa jika seseorang masuk ke rumah sakit akan 

mendapatkan suatu kesembuhan, tapi ternyata kemalangan yang terus 

menerus,  maka terdakwa memutuskan untuk meminta second opinion pada 

Dokter rumah sakit lain. 

 Bahwa setelah terdakwa merasa tidak mendapatkan perkembangan apapun, 

terdakwa memilih pulang paksa dan memilih Rumah Sakit Internasional 

Bintaro. 

 Bahwa tindakan terdakwa setelah keluar dari RS. Omni ialah meminta semua 

dokumen, dan setelah diminta, ternyata dokumen tidak lengkap, hasil lab 

trombosit 27.000 tidak pernah didapat oleh terdakwa. 

 Bahwa kemudian terdakwa membuat email ke beberapa orang yang pada 

intinya mengatakan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak 

mendapatkan hasil trombosit yang 27.000. 

 Bahwa hasil trombosit 27.000 adalah juga hak terdakwa. 

 Bahwa dalam pembuatan email terdakwa mengirim ke beberapa orang, tidak 

ingat pasti jumlahnya. 

 Bahwa untuk kalimat dalam email, terdakwa tidak ingat persisnya per- 

kalimat, dan email yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum adalah bukan 

email asli yang ditulis oleh terdakwa. 
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 Bahwa terdakwa sekali lagi mengatakan isi satu per satu email sudah tidak 

diingat lagi oleh terdakwa. 

 Bahwa terdakwa ketika diperiksa penyidik, hanya ditunjukkan sekilas, tidak 

diperlihatkan secara detail satu persatu isi email tersebut. 

 Bahwa secara garis besar, yang paling berkesan untuk diingat ialah ketika 

terdakwa mengeluhkan yang dialaminya, tetapi secara kontekstual terdakwa 

tidak ingat sama sekali. 

 Bahwa  terdakwa tidak menghitung berapa banyak jumlah teman yang 

terdakwa miliki, dan ketika membuat email curhat tersebut, hanya dikirimkan 

ke orang – orang terdekat. 

 Bahwa terdakwa kenal dengan nama-nama yang terdakwa kirimkan email 

curhat itu. 

 Bahwa terdakwa tidak lagi menggunakan alamat email pribadinya (tidak 

dimatikan) semenjak terdakwa di pidanakan dan di perdatakan hanya karena 

menulis curhat melalui email. 

 Bahwa komentar pertama ketika terdakwa mendapat hasil lab ialah 

diberitahukan oleh dokter spesialis bahwa terdakwa Positif demam berdarah. 

 Bahwa kemudian terdakwa masih mengalami gejala – gejala yang pertama 

dialami oleh terdakwa dari saat masuk sampai dengan keluar dari RS. Omni 

Internasional Hospital. 

 Bahwa saudari terdakwa mengeluh mengenai pelayanan pelayanan, dan 

sudah membuat form saran dan masukan, dan reaksi dari rumah sakit adalah 

mengirimkan surat yang tidak pernah sampai ke alamat terdakwa. 

 Bahwa ketika terdakwa pindah dari rumah sakit yang satu ke yang lain, gejala 

yang baru adalah pembengkakan di leher dan di kedua tangan dimulai dari 

telapak tangan ke atas. 
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 Bahwa email yang terdakwa kirimkan adalah email yang merupakan 

pengalaman yang benar- benar dialami. 

 Bahwa terdakwa tidak pernah menduga bahwa email yang ditulis akan 

menimbulkan efek yang tidak baik bagi orang lain. 

 Bahwa  terdakwa selama diberikan pengobatan dan suntikan suntikan tidak 

pernah dijelaskan efek samping dari setiap pengobatan yang dikonsumsi. 

 Bahwa terdakwa juga tidak pernah ditanyakan apakah saudari terdakwa 

memiliki alergi terhadap suatu obat tertentu. 

 Bahwa terdakwa ketika mengalami sesak nafas, saudari terdakwa diberi 

oksigen oleh seorang perawat, dan Dr. Hengky tidak ada di tempat. 

 Bahwa tanggal 12 Agustus 2008, ketika terdakwa ingin pulang paksa, Dr. 

Hengky tidak pernah memberikan informasi mengenai hasil trombosit, dan 

saat itu tidak ada juga petugas lab yang bertemu dengan terdakwa. 

 Bahwa atas keluhan terdakwa, pihak manajemen omni akan membahasnya 

dengan atasan dan ketika sore harinya dipertemukan, terdakwa sudah 

menjalani perawatan pada rumah sakit internasional Bintaro. 

 Bahwa pada saat terdakwa masuk pada Rumah sakit Internasional Bintaro, 

kondisi terdakwa demam hari ke lima, dan saudari terdakwa dimasukkan ke 

ruangan isolasi karena penyakit -nya menular. 

 Bahwa menurut analisa Dokter pada rumah sakit Internasional Bintaro, efek 

dari pembengkakan pada leher menyebar seperti virus ke bagian mata. 

 Bahwa penyakit yang diderita oleh terdakwa menular ke mba di rumah. 

 Bahwa sampai hari ini hasil lab trombosit 27.000 tidak pernah diberikan. 

 Bahwa pasien berhak mendapatkan informasi yang sejelas – jelasnya, 

menurut saudari terdakwa, dirinya tidak pernah mendengar mengenai adanya 

pembekuan dan revisi hasil lab sampai diumumkan di media masa. 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

77 
 

 Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan informasi bahwa ternyata penyakitnya 

bukan demam berdarah tapi gondongan. 

 Bahwa ketika terdakwa memasukkan form komplaint dan saran, dan 

pertanyaan mengenai hasil trombosit 27.000, pihak rumah sakit hanya 

mengatakan mohon maaf atas ke tidak nyamanan yang sama sekali tidak 

menjawab pertanyaan terdakwa. 

 Bahwa dalam meminta isi rekam medis adalah semata- mata untuk kondisi 

riwayat kesehatan untuk diambil langkah pengobatan selanjutnya. 

 Bahwa yang ditunjukkan email selama ini adalah bukan merupakan email 

terdakwa dan tidak pernah di minta dari terdakwa. 

 

III. TANGGAPAN TERHADAP BARANG BUKTI 

 

Bahwa dalam surat tuntutannya pada halaman 42 Jaksa Penuntut Umum setelah 

merinci bukti-bukti yang diajukannya tanpa disertai barang bukti asli (karena tidak 

ada penyitaan barang bukti dari terdakwa baik itu berupa surat e mail dan atau 

laptop yang digunakan untuk menulis email disamping itu penyitaan barang bukti 

tidak   dibungkus dan di-lak sesuai ketentuan Pasal 130 KUHAP), barang bukti 

sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum antara lain:  

 

 1 (satu) eksemplar print out website / e mail yang dikirimkan oleh Prita 

Mulyasari tanggal 15 Agustus 2008, dengan subject “ Penipuan OMNI 

International Alam Sutera Tangerang”; 

 1 (satu) eksemplar E mail berjudul “ Selamat Pagi.....semoga tidak terjadi di 

RSIB!!! Selamat bekerja...Salam Juni, bertanggal 22 Agustus 2008; 

 

Jaksa Penuntut Umum mengakhiri daftar bukti tersebut dengan kalimat sebagai 

berikut: 
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“barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut 

hukum,, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah 

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh 

yang bersangkutan telah membenarkannya”(cetak tebal oleh Penasehat Hukum ) 

 

Bahwa kami sangat tidak sependapat dan menolak kesimpulan Jaksa Penuntut 

Umum tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menggelapkan fakta 

persidangan karena terdakwa tidak pernah mengetahui barang bukti tersebut disita 

dari siapa dan kapan waktu penyitaannya, pada faktanya tidak pernah ada penyitaan 

atas barang bukti yang dilakukan oleh penyidik baik itu berupa email maupun laptop 

yang digunakan untuk menulis email keluhan terdakwa serta tidak pernah ada 

pengkloningan hard disk. 

 

Bahwa barang bukti yang selama ini dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut 

Umum adalah merupakan hasil Forward dan telah dilakukan perubahan sehingga 

tidak utuh lagi baik mengenai pengirim emailnya maupun judul serta isinya sehingga 

barang bukti tersebut bertentangan dengan Pasal 5  ayat 1 Jo. Pasal 6 Undang-

Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena 

itu barang bukti tersebut adalah tidak sah. 

 

Pasal 5 

(1).Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya   

merupakan alat bukti hukum yang sah. 
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Pasal 6 

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. 

 

  

IV.  ANALISA FAKTA  

 

1. TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA PROSES PENYITAAN BARANG 

BUKTI TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM 

PASAL 44 JUNCTO PASAL 5 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3) UNDANG-

UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 OLEH KARENA ITU BARANG BUKTI DALAM 

PERKARA A QUO ADALAH TIDAK SAH  

 

Penyitaan barang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang  Hukum Acara Pidana Pasal 38 antara lain menyatakan : 

Pasal 1 angka 16. 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau dan 

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. 

Pasal 38 

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua 

pengadilan negeri setempat. 
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(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus 

segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih 

dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan 

penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan 

kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 

M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana Bidang Penyidikan,  Bab II Pokok-Pokok Materi 

KUHAP Bidang Penyidikan Angka 11 Pelaksanaan Penyidikan, angka 6) 

Penyitaan untuk kepentingan penyidikan berbunyi sebagai berikut : 

Penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk kepentingan pembuktian dapat 

melakukan penyitaan (Pasal 1 butir 16 KUHAP). Guna melakukan penyitaan 

maka Penyidik : 

a) Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi 

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, harus segera bertindak, 

dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya, dalam hal 

tertangkap tangan Penyidik dapat langsung melakukan penyitaan 

terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah 

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang 

dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat atau benda 

yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan 

telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang-

barang tersebut diperuntukan bagi Tersangka atau berasal dari padanya. 

(pasal 38, 40, 41 KUHAP) 

b) Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (pasal 

128 KUHAP) 

c) Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat 

disita untuk diserahkan kepadanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan 

hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari Tersangka, ditujukan 

kepadanya kepunyaannya atau diperuntukan baginya, atau alat untuk 
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melakukan tindak pidana.  Sedangkan penyitaan terhadap surat atau tulisan 

dari mereka yang berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut 

rahasia negara hanyalah atas persetujuan mereka atau atas izin khusus 

Ketua Pengadilan Negeri (pasal 42, Pasal 43 KUHAP) 

d) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu 

disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang itu 

dengan disaksikan oleh kepala desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang 

saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP). 

e) Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal, ditanda 

tangani oleh Penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, Kepala 

Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang saksi dan turunan berita acara 

disampaikan kepada atasan Penyidik, orang/keluarga yang barangnya disita 

dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (2) KUHAP). 

f) Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya sudah dicatat berat dan 

jumlah, cirri, sifat khas, tempat, hari tanggal penyitaan, identitas orang dari 

mana benda itu disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda 

tangani oleh penyidik, Dan bagi benda yang dapat dibungkus, catatan 

tersebut di atas ditulis di atas label yang ditempelkan/dikaitkan pada benda 

tersebut (Pasal 130 KUHAP) 

 

Berdasarkan literatur : 

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah 

lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama 

penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan : “penyitaan 

hanya dapat dilakukan oleh “penyidik”.” Dengan penegasan Pasal 38 KUHAP 

tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang yang 

dapat melakukan tindakan penyitaan. 

Penegasan ini dimaksudkan untuk menegakan kepastian hukum agar tidak terjadi 

simpang siur seperti yang dialami pada masa yang lalu dimana Polri dan Penuntut 

Umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status 

sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan.  Kesimpang-siuran ini 
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diperbaharui dengan KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi 

dan spesialisasi fungsional secara instansional, seperti yang dijelaskan pada 

uraian terdahulu. (M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan Dan 

Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 265 Yang Berwenang 

Menyita,  edisi kedua, Percetakan Sinar Grafika) 

 

MASALAH DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN 

Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

770/Pen.Per.Sit/ 2009/PN.Jkt Sel tanggal 30 Maret 2009 antara lain terungkap 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Penyitaan dilakukan oleh Penyidik DIT RESKRIMUM POLDA METRO 

JAYA DAN SEKITAR pada tanggal 12 Desember 2008 . 

2. Bahwa Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Desember 2008 tidak ada 

dilampirkan dalam berkas perkara. 

3. Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

770/Pen.Per.Sit/ 2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2009 Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan Memberikan Persetujuan Penyitan pada tanggal 30 Maret 

2009; 

4. Bahwa lokasi tempat penyitaan barang bukti tidak diuraikan dalam Penetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pen.Per.Sit/ 2009/PN.Jkt.Sel 

tanggal 30 Maret 2009 tersebut.  

5. Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

770/Pen. Per.Sit/ 2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2009 barang bukti yang 

disita adalah berupa :  

a. 1 (satu) exsemplar print out web site / email yang dikirim oleh PRITA 

MULIASARI tanggal 15 Agutus 2008, dengan subject “Penipuan OMNI 

International Hospital Alam Sutera Tanggerang” 

b. 1 (satu) exemplar email berjudul “Selama Pagi ... SEMOGA TIDAK 

TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja . . . . Salam, Juni, bertanggal 22 

Agustus 2008 
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6. Bahwa sesuai dengan  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

770/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2009 barang bukti disita 

dari dr HENGKY GOZAL, Sp.PD, jadi bukan dari Terdakwa.  

7. Bahwa sesuai dengan Daftar Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik/Penyidik 

Pembantu dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Sekitar yang dibuat pada 

tanggal  Januari 2009 terdapat 2 jenis barang bukti yaitu : 

1. 1 (satu) eksemplar berita di Yahoo mail dengan subject : Penipuan OMNI 

Iternational Hospital Alam Sutra Tangerang tanggal 22 Agustus 2008; 

Pemilikan diakui oleh Saksi Korban DR HENGKY GOZAL, Sp.PD, jumlah 

lembar tidak dijelaskan; 

2. 1 (satu) eksemplar email Form : Prita Mulyasari, Sent : Friday, Agsutus 15 

2008 3.51 PM, Subject : Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam 

Sutera Tanggerang, pemilikan diakui oleh Saksi Korban DR HENGKY 

GOSAL. Sp. PD, jumlah lembar tidak dijelaskan 

 

Temuan pada proses penyitaan :  

1. Terdapat perbedaan judul barang bukti yang disita sebagaimana diuraikan 

dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pen.Per.Sit/ 

2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2009 dengan Daftar Barang Bukti sebagai 

diuraikan berikut : 

 

No. 

Urt 

Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan No 

770/Pen.Per.Sit/ 2009/PN. 

Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2009 

Daftar Barang Bukti Menurut  

Penyidik/ Penyidik Pembantu Polda 

Metro Jaya & Sekitar yang dibuat 

pada tanggal  Januari 2009 

1. 1 (satu) exsemplar print out web 

site / email yang dikirim oleh 

PRITA MULIASARI tanggal 15 

Agutus 2008, dengan subject 

“Penipuan OMNI International 

1 (satu) eksemplar email Form : Prita 

Mulyasari, Sent : Friday, Agsutus 15 

2008 3.51 PM, Subject : Penipuan 

OMNI Internasional Hospital Alam 

Sutera Tanggerang, pemilikan di akui 
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Hospital Alam Sutera 

Tanggerang”  

oleh Saksi Korban DR HENGKY 

GOSAL. Sp. PD  

 

 

2 1 (satu) exemplar email berjudul 

“Selama Pagi ... SEMOGA TIDAK 

TERJADI DI RSIB !!! Selamat 

Bekerja . . . . Salam, Juni, 

bertanggal 22 Agustus 2008 

1 (satu) eksemplar berita di Yahoo 

mail dengan subject : Penipuan OMNI 

Iternational Hospital Alam Sutra 

Tangerang tanggal 22 Agustus 2008; 

Pemilikan diakui oleh Saksi Korban 

DR HENGKY GOZAL, Sp.PD; 

 

2. Terdapat perbedaan Yuridiksi Hukum Pengadilan yang mengeluarkan Surat 

Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang dengan Yuridiksi Hukum 

Pengadilan yang memeriksa perkara yaitu sebagai berikut : 

Bahwa Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan 

adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Tempat Kejadian 

Perkara adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanggerang, sesuai 

dengan yang terbukti saat ini Pengadilan yang memeriksa perkara adalah 

Pengadilan Negeri Tanggerang; 

 

3. Terdapat perbedaan jumlah macam barang bukti yang disita dengan jumlah 

barang bukti yang disampaikan dalam berkas perkara, yaitu di dalam Daftar 

Barang Bukti : 

Bahwa sesuai dengan Daftar Barang Bukti yang diajukan dalam berkas 

perkara terdapat dua jenis barang bukti, sesuai dengan Penetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun dengan judul yang berbeda.  

Sedangkan secara fisik ternyata jumlah/jenis barang barang bukti yang 

dilampirkan terdapat 3 (tiga) eksemplar/jenis yaitu berupa Print Out dari : 
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- Http://us.mg2:mail.yahoo.com/de/launch?.rand=dkkvlh75l=9b  pada tanggal 

27 Agustus 2008; (bukti ini tidak tercantum dalam Berita Acara Penyitaan); 

- Http://id.f760.mail.yahoo.com/ym/Showletter?Msgld=8268.2113916.159.48

11.13607... Pada tanggal 27 Agustus 2008. 

- Http://us.mg2:mail.yahoo.com/de/launch?.rand=4mb117hrq9 pada tanggal 

23 Agustus 2008, jam 8.30. 

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari bukti-bukti tersebut 

diatas Jaksa Penuntut Umum menjelaskan siapa pemilik dari masing-masing 

Alamat Surat Elektronik tersebut tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak 

menjelaskan hubungan hukum antara Pemilik Alamat Surat Elektronik 

tersebut dengan Terdakwa; 

 

WAKTU DAN KEJADIAN : 

Sesuai dengan Berkas Perkara No.BP/55/I/2009/Dit Reskrimum kejadian 

perkara adalah tanggal 15 Agustus 2008, sedangkan pada Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum kejadian adalah 15 Agustus 2008, berdasarkan data Print 

Out terdapat tanggal kejadian 27 Agustus 2008, 27 Agustus 2008, dan 23 

Agustus 2008 jam 8.30. Jadi terdapat perbedaan antara Berkas Perkara, 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang tercantum pada 

barang bukti. 

 

TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA BARANG BUKTI 

DENGAN TERDAKWA  

Bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jak-Sel 

tanggal 30 Maret 2009. barang bukti disita dari dr HENGKY GOZAL Sp.PD 

jadi barang bukti tersebut bukan disita dari Terdakwa. Yang menjadi 

permasalahan apa hubungan hukum antara barang bukti tersebut dengan 
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Terdakwa, Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara 

rinci mengenai kepemilikan dari barang bukti tersebut. 

Memperhatikan barang bukti yang secara fisik terdapat pada berkas perkara 

adalah merupakan print out dari alamat situs yang berbeda-beda yang bukan 

berasal dari print out email pribadi Terdakwa antara lain: 

- Http://us.mg2:mail.yahoo.com/de/launch?.rand=dkkvlh75l=9b  pada tanggal 

27 Agustus 2008; (bukti ini tidak tercantum dalam Berita Acara Penyitaan); 

- Http://id.f760.mail.yahoo.com/ym/Showletter?Msgld=8268.2113916.159.48

11.13607... Pada tanggal 27 Agustus 2008. 

- Http://us.mg2:mail.yahoo.com/de/launch?.rand=4mb117hrq9 pada tanggal 

23 Agustus 2008, jam 8.30. 

Berdasarkan alamat situs diatas seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat 

mengungkapkan siapa yang melakukan perbuatan mentransmisikan/ 

melakukan forward, merubah isi email, memperbanyak serta mencetak surat 

elektronik tersebut.; 

 

Selain tidak dapat menghadirkan barang bukti print out email dari Terdakwa, 

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan barang bukti yang 

penyitaannya menggunakan system elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) 

UU ITE. Jadi tidak dapat dibuktikan hubungan hukum antara Terdakwa 

dengan para pemilik alamat situs dan surat elektronik berikut: 

- http://id.f760.mail.yahoo.com/ym/show,  

- bensanty@gmail.com.  gunawanl@ramsayhealth.co.id   

- Http://us.mg2:mail.yahoo.com/de/launch?.rand=dkkvlh75l=9b   

- Http://id.f760.mail.yahoo.com/ym/Showletter?Msgld=8268.2113916.159.48

11.13607.. 

- Http://us.mg2:mail.yahoo.com/de/launch?.rand=4mb117hrq9 . 
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KESIMPULAN TENTANG PELAKSANAAN PENYITAAN DAN BARANG 

SITAAN 

1. Bahwa barang bukti tidak disita dari Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam 

mengumpulkan barang bukti pada perkara aquo tidak melakukan penyitaan 

terhadap Komputer yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menulis dan 

mengirimkan email/ surat elektronik kepada sahabat-sahabat terdekatnya; 

 

2. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya tidak melakukan penyitaan sesuai dengan 

prosedur Pasal 44 dan 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan 

sebagai berikut: 

 

Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik menyatakan: 

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: 

i. alat bukti seperti yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; 

dan 

ii. alat bukti lain berupa Transaksi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3); 

Pasal 5 undang-undang yang sama menyatakan: 

(1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; 

(2) Informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elktronik dan/ atau Hasil cetaknya 

yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat 

bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; 
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(3) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan Sistem Elektronik dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Undang-undang ini; 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas baik dalam tentang ketentuan pelaksanaan 

penyitaan maupun dalam masalah sehubungan dengan penyitaan 

Pengacara/Penasehat Hukum/ Pembela TERDAKWA berkesimpulan barang bukti 

yang dihadirkan di depan persidangan tidak valid atau tidak sah, karena dalam 

proses penyitaannya bertentangan dengan Pasal 44 dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

 

2. TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA SEBAGIAN BESAR SAKSI YANG 

DIHADIRKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM ADALAH BEKERJA DAN 

MENDAPATKAN GAJI DARI RS OMNI INTERNASIONAL DENGAN DEMIKIAN 

KETERANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PARA SAKSI TERSEBUT ADALAH 

BERSIFAT TIDAK OBJEKTIF. 

 

Bahwa selama proses pembuktian di muka persidangan keterangan saksi adalah 

salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 148 KUHAP 

yang berbunyi : 

(1) Alat bukti yang sah ialah : 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa”. 
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Keterangan saksi fakta merupakan hal yang sangat penting untuk menerangkan 

suatu keadaan tertentu, membenarkan suatu kejadian, maupun mengungkapkan 

suatu peristiwa tindak pidana dalam suatu perkara dipersidangan. Oleh karena 

pentingnya keterangan saksi guna menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa 

di persidangan maka undang-undang mengatur bahwa keterangan saksi yang 

diberikan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di muka persidangan 

haruslah diberikannya secara bebas dan tanpa tekanan dalam bentuk apapun.   

 

Dalam perkara Terdakwa Prita Mulyasari, Jaksa Penuntut Umum telah 

menghadirkan sebagian besar adalah saksi-saksi yang bekerja dan 

mendapatkan gaji dari Rumah Sakit Omni Internasional yaitu terdiri dari 7 (tujuh) 

orang saksi dari total saksi 8 (delapan) orang saksi yang ada dalam berkas 

perkara, dengan demikian keterangan saksi-saksi: 

2. dr. Hengky Gosal (dokter yang bekerja di Rumah Sakit Omni Internasional) 

3. dr. Grace Yarlen Nela ( karyawan di Rumah Sakit Omni Internasional) 

4. Ronald Parentino Panjaitan S.H (Asisten Pengacara  Rumah Sakit Omni 

Internasional) 

5. Wiwin Sugiarti ( analisa lab Rumah Sakit Omni Internasional) 

6. Indah Pramesh Warie Andrea ( dokter yang bekerja di Rumah Sakit Omni 

Internasional ) 

7. Supriyanto ( analisa lab Rumah Sakit Omni Internasional ) 

8. Ogi Anna Yandri (Costumer Service Rumah Sakit Omni Internasional ) 

 

Adalah tidak objektif dan patut diragukan kebenarannya selama memberikan 

kesaksian dalam perkara a quo. Seluruh saksi yang bekerja dan mendapatkan 

gaji dari Rumah Sakit Omni Internasional pada intinya menerangkan bahwa telah 

terjadi adanya suatu pencemaran nama baik yang telah menyudutkan dan 

merusak nama baik dr. Hengky Gosal dan dr. Grace Yarlen Nela. Bahkan 

mereka juga menerangkan bahwa pelayanan yang telah diberikan kepada pasien 

selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Omni Internasional adalah baik dan 
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profesional, namun keterangan tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta 

yang terungkap dipersidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa selama 

menjalani perawatannya di Rumah Sakit Omni Internasional adalah tidak 

mendapatkan hak-haknya sebagai pasien sebagaimana telah diatur dalam 

undang-undang. 

 

Bahkan satu-satunya saksi yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan gaji dari 

Rumah Sakit Omni Internasional adalah dr. Juniwati Gunawan karena saksi 

bekerja sebagai Direktur Rumah Sakit Internasional Bintaro. Berdasarkan 

keterangannya saksi dr. Juniwati Gunawan turut memberikan kesaksian yang 

bertentangan dengan para saksi yang bekerja dan mendapatkan gaji dari Rumah 

Sakit Omni Internasional ketika dihadirkan di muka persidangan, yakni saksi 

menerangkan bahwa setelah saksi membaca email yang telah di forward  dari 

rekan kerjanya dan kemudian mengambil inti sari dari tulisan tersebut, 

selanjutnya saksi dapat menerangkan bahwa tulisan tersebut bukanlah suatu 

bentuk pencemaran nama baik seseorang ataupun menyudutkan dan merusak 

nama baik seseorang,  melainkan hanya suatu bentuk kurangnya komunikasi 

antara hubungan pasien dan dokter atau antara hubungan pasien dengan pihak 

rumah sakit. Bahkan Saksi selaku Direktur Rumah Sakit Internasional Bintaro 

menjadikan pengalaman yang telah dialami oleh Terdakwa selama menjalani 

perawatan di rumah sakit lain akan dijadikan sebagai suatu pelajaran penting 

untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme di Rumah Sakit tempat saksi 

bekerja. 

 

Kualitas seorang saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan 

haruslah bebas dan tidak memihak. Namun bagaimana mungkin kualitas 

seorang saksi dapat menjadi objektif apabila ia harus menjelaskan tentang 

keburukan dan tidak profesionalnya suatu pelayan kesehatan yang diberikan 

oleh Rumah Sakit Omni Internasional, dimana rumah sakit tersebut adalah 

tempat saksi selama ini bekerja dan mendapatkan gaji. Apalagi dalam perkara ini 
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Rumah Sakit Omni Internasional adalah suatu badan hukum yang bekerja di 

bidang pelayanan kesehatan publik, dengan demikian reputasi dan kepercayaan 

publik adalah hal yang sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan yang 

bertujuan agar Rumah Sakit Omni Internasional dapat terus berdiri dan bertahan, 

mengingat besarnya dan ketatnya persaingan rumah sakit swasta yang ada pada 

saat ini. Berdasarkan keadaaan inilah yang menjadikan para saksi yang bekerja 

dan mendapatkan gaji dari Rumah Sakit Omni Internasional dapat disimpulkan 

tidak dalam keadaan bebas ketika memberikan keterangan di muka persidangan. 

Oleh karena itu keterangan para saksi tesebut haruslah dikesampingkan dalam 

perkara ini.  

 

3. TERBUKTI MENURUT HUKUM TERDAKWA PRITA MULYASARI TIDAK 

PERNAH MENDAPATKAN INFORMASI YANG JELAS MENGENAI RIWAYAT 

KESEHATANNYA DAN TIDAK MENDAPATKAN ISI REKAM MEDIS 

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 52 UNDANG-UNDANG NO. 29 

TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN PERMENKES No: 

269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS. 

 

Bahwa Pasal 52 UU NO. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

menyatakan : 

 

”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.” 

 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam 

Medis Pasal 1 ayat (1) menyatakan : 
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“Rekam Medis adalah adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang 
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang 
telah diberikan kepada pasien.” 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 

tentang Rekam Medis menyatakan : 

“Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan 
tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan 
pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar 
pencintraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik.” 

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Rekam Medis menyatakan : 

(1) Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara 
elektronik; 

(2) Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi 
elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. 

 

Dengan demikian Bentuk Rekam Medis berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 269 tersebut diatas dapat berupa manual yaitu tertulis lengkap 

dan jelas dan dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan. 

Rekam medis terdiri dari catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam 

pelayanan kesehatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien.Catatan-catatan maupun dokumen tersebut sangat penting untuk 

pelayanan bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan 

informasi dalam menentukan keputusan baik pengobatan, penanganan, tindakan 

medis dan lainnya. Dokter atau dokter gigi diwajibkan membuat rekam medis 

sesuai aturan yang berlaku. 

Isi Rekam Medis menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 

dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan dan rawat inap dan 
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gawat darurat. Namun setiap pelayanan baik di rawat jalan, rawat inap dan gawat 

darurat dapat membuat rekam medis dengan data-data sebagai berikut: 

1. Pasien Rawat Jalan Data pasien rawat jalan yang dimasukkan dalam medical 
record sekurang-kurangnya antara lain: 

a. Identitas Pasien 
b. Tanggal dan waktu. 
c. Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit). 
d. Hasil Pemeriksaan fisik dan penunjang medis. 
e. Diagnosis 
f. Rencana penatalaksanaan 
g. Pengobatan dan atau tindakan 
h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 
i. Untuk kasus gigi dan dilengkapi dengan odontogram klinik dan 
j. Persetujuan tindakan bila perlu. 

2. Pasien Rawat Inap Data pasien rawat inap yang dimasukkan dalam medical 
record sekurang-kurangnya antara lain: 
a. Identitas Pasien 
b. Tanggal dan waktu. 
c. Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit. 
d. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis. 
e. Diagnosis 
f. Rencana penatalaksanaan 
g. Pengobatan dan atau tindakan 
h. Persetujuan tindakan bila perlu 
i. Catatan obsservasi klinis dan hasil pengobatan 
j. Ringkasan pulang (discharge summary) 
k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan 

tertentu yang memberikan pelayanan ksehatan. 
l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu. 
m. Untuk kasus gigi dan dilengkapi dengan odontogram klinik. 

 

3. Ruang Gawat Darurat Data pasien rawat inap yang harus dimasukkan dalam 
medical record sekurang-kurangnya antara lain: 
a. Identitas Pasien 
b. Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan 
c. Identitas pengantar pasien 
d. Tanggal dan waktu. 
e. Hasil Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit. 
f. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis. 
g. Diagnosis 
h. Pengobatan dan/atau tindakan 
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i. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit 
gawat darurat dan rencana tindak lanjut. 

j. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan 
tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. 

k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan 
dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain dan 

l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu. 

Bahwa Terdakwa Prita Mulyasari selama menjadi pasien di rumah sakit Omni 

International Alam Sutera Tanggerang tidak pernah mendapatkan rekam medis 

termasuk dokumen laboratorium yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan 

darah yang dilakukan terhadap Terdakwa,  Trombosit  yang dimiliki Terdakwa 

adalah 27.000, sehingga Terdakwa didiagnosa menderita sakit Demam 

Berdarah.  

Terdakwa dirawat di rumah sakit Omni International Alam Sutera sejak tanggal 7 

Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008, setelah ± 5 (lima) hari Terdakwa 

di rawat dirumah sakit Omni International Alam Sutera, Terdakwa merasa tidak 

mendapatkan perkembangan apapun dari kesehatannya, bahkan Terdakwa 

mengalami pembengkakan di leher dan di tangan sebelah kiri kemudian 

terdakwa memilih pulang paksa dan memilih pindah menjalani pengobatan di 

Rumah Sakit Internasional Bintaro. Terdakwa kemudian meminta rekam medis 

dari Rumah Sakit Omni International Alam Sutera agar dapat digunakan sebagai 

rujukan dan/atau bahan pertimbangan dokter di Rumah Sakit International 

Bintaro dalam melakukan diagnosa terhadap penyakit Terdakwa. Namun 

permintaan rekam medis yang  notabene merupakan hak Terdakwa sebagai 

pasien yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran dan PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 tidak diberikan. 

Fakta ini didukung keterangan : 

1. Saksi Dr. Grace H. Y. Nela yang menyatakan : 

“Bahwa dalam pertemuan tersebut, suami terdakwa meminta hasil trombosit 

terdakwa yang sebesar 27.000, tetapi saksi mengatakan bahwa pihak RS Omni 

International Tangerang tidak dapat memberikan karena hasil trombosit tersebut 

tidak valid.” 
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2. Ahli Dr. Herkutanto. S.H. LLM. 

 Bahwa perbedaan rekam medis dengan isi rekam medis adalah sebagai 
berikut; rekam medis merupakan berkas yang berisi dokumen atau catatan 
dokter,  sehungga berkas tersebut merupakan milik dari Rumah Sakit. Isi 
rekam medis adalah informasi berupa ringkasan milik pasien. 

 Bahwa Ahli mengatakan isi dari rekam medis diatur dalam pasal 3 
Permenkes No 269/Menkes/III/2008. 

 Bahwa pasien berhak mendapatkan informasi dari dokter. Dokter wajib 
memberikan informasi kepada pasien didalam kondisi apakah yang 
bersangkutan masih menjadi pasien atau sudah tidak menjadi pasien dari 
dokter tersebut. 

 Bahwa pasien berhak mendapatkan informasi medis.  

 Bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien 

 Bahwa rekam medis dalam bentuk ringkasan  

 Bahwa rekam medis dapat diberikan, dicatat, dicopy oleh pasien atau orang 
yang diberikan kuasa oleh pasien. 

 

3. Ahli Sudaryatmo. 

1. Bahwa benar Hak konsumen adalah: 
 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 
 hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 

 hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa; 

 hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan; 

 hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

 hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
 hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 
 hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 

 hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 
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 Bahwa benar hak-hak konsumen mengenai keselamatan, informasi yang 
benar, jelas dan jujur sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. 

 Bahwa benar rekam medis merupakan hak dari pasien sebagai 
konsumen,sesuai dengan Pasal 4 huruf C Undang – Undang Perlindungan 
Konsumen yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. 

 

4. Keterangan Terdakwa. 

 Bahwa saudari terdakwa menjalani perawatan kurang lebih lima hari pada 
Omni Hospital, dan perubahan perubahan yang terjadi antara lain adalah 
perubahan trombosit dari 27.000 menjadi 181.000. 

 Bahwa tindakan terdakwa setelah keluar dari RS. Omni ialah meminta semua 
dokumen, dan setelah diminta, ternyata dokumen tidak lengkap, hasil lab 
trombosit 27.000 tidak pernah didapat oleh terdakwa. 

 Bahwa hasil trombosit 27.000 adalah juga hak terdakwa. 

 

4. TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA BARANG BUKTI SURAT 

ELEKTRONIK YANG DIHADIRKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM 

ADALAH TIDAK VALID SEBAGAI ALAT BUKTI KARENA TIDAK DAPAT 

DITAMPILKAN KEMBALI SECARA UTUH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM 

PASAL 6 UU NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK 

 

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa Terdakwa telah 

melanggar Pasal 27 (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 berupaya 

menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Alat bukti yang dipakai 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upayanya membuktikan Dakwaannya adalah 

berupa print out email yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya. 

Dalam persidangan terungkap bahwa print out email tersebut bukan disita dari 
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Terdakwa apalagi berasal dari computer milik Terdakwa, sehingga diketahui 

bahwa print out email tersebut bukanlah email yang pertama kali dibuat dan 

dikirimkan oleh Terdakwa ke kerabat-kerabat dekatnya.  

 

Bahwa benar suatu print out email dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah 

sesuai dengan bunyi Pasa 5 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

sebagai berikut:  

 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah.” 

 

Akan tetapi, suatu alat bukti elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti hukum 

yang sah harus konsisten antara sumber yang menghasilkan dengan print out, 

sehingga apabila print out email bukanlah print out email yang berasal dari 

Terdakwa, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang valid. Sumber dari 

alat bukti digital adalah penting untuk menjamin keabsahan dan keaslian suatu 

alat bukti digital, dikarenakan alat bukti digital sangat rentan untuk dilakukan 

perubahan oleh siapapun sehingga dapat menyesatkan pembuktian perkara. 

Sebagai perumpamaan, suatu dokumen yang ditambahkan satu titik saja maka 

sidik jari digitalnya akan berubah. Peraturan yang mengatur mengenai barang 

bukti digital yang akan diajukan di persidangan harus mempunyai sidik jari digital 

diatur dalam Peraturan RFC 3227 yang sudah berlaku secara internasional. 

 

Bahwa untuk menjamin keabsahan dan keaslian suatu alat bukti digital, dalam 

bidang telematika dikenal standard operasional berupa digital forensik, salah satu 

standard awalnya komputer yang menghasilkan suatu alat bukti digital harus 

disita lalu dilakukan suatu pengkloningan terhadap hard disc dan untuk 

membuktikan integritas data yang diambil dari computer tersebut maka dibuatkan 
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sidik jari digital yang sifatnya spesifik, unik, dan tiap sidik jari berbeda satu sama 

lain.  

 

Terungkap di persidangan bahwa print out email yang dijadikan alat bukti oleh 

Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak dilampirkan sidik jari digital, 

sehingga seharusnya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang valid, karena 

asal-usulnya tidak jelas serta keabsahan dan keasliannya tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut: 

 

“…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.” 

 

 

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melakukan penyitaan terhadap 

computer milik Terdakwa yang digunakan untuk mengirim email, ataupun 

mendapatkan print out email langsung dari Terdakwa dan tidak ada sidik jari 

digital yang dilampirkan terhadap print out email yang dijadikan alat bukti di 

persidangan. Maka ketentuan pasal di atas yang mengharuskan dokumen 

elektronik untuk dianggap sah harus dapat ditampilkan kembali dan dijamin 

keutuhannya serta dipertanggungjawabkan tidak tidak dipenuhi oleh Jaksa 

Penuntut Umum sehingga barang bukti berupa print out email yang dipakai 

Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya adalah tidak sah dan 

tidak valid. Dengan tidak sah dan tidak validnya alat bukti print out email yang 

diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti, maka Tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti. 
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 Fakta ini didukung keterangan: 

 1.  Ahli M. Yasin Kara, S.E. 

 Suatu bukti harus konsisten antara sumber yang menghasilkan dengan 

print out. Sehingga print out yang bukan berasal dari Terdakwa tidak dapat 

dijadikan sebagai bukti yang valid; 

 

 2.  Ahli Ruby Z. Alamsyah 

 Harus ada pengkloningan hard disk. Integritas dari hard disk ada digital 

fingerprint. Dari had disk yang saya sita lalu saya akan sampaikan ke 

pengadilan, baru dapat dijadikan bukti yang valid. Jadi hard disknya yang 

harus disita terlebih dahulu, karena setiap barang bukti digital dapat dibuat 

sidik jari digitalnya. Setiap pengadilan, atau setiap kasus yang 

berhubungan barang buktinya digital harus dilampirkan digital fingerprint. 

Karena sidik jari digital spesifik, unik, dan masing-masing berbeda; 

 Ahli memperagakan dengan menggunakan laptop untuk menunjukkan 

bahwa perubahan satu titik saja pada tulisan digital langsung dapat 

diketahui perubahannya melalui digital fingerprint; 

 Ditunjukkan barang bukti JPU di depan persidangan, dan ahli berpendapat 

bahwa print out email yang ditunjukkan tidak valid karena tidak 

dilampirkan digital fingerprint, jadi siapa saja dapat membuat email seperti 

yang ditunjukkan di depan persidangan; 

 Untuk dijadikan dan dibawa barang bukti di pengadilan, hanya penegak 

hukum dan profesional saja yang mengetahui. Tetapi setiap pengguna 

internet belum tentu mengetahui digital fingerprint, kalau mereka tidak 

tahu, maka tugas kita sebagai yang mengetahui untuk membuatnya 

menjadi sah dan valid untuk dijadikan barang bukti di pengadilan; 

 Ahli berpendapat bahwa print out email yang kedua yang dijadikan barang 

bukti oleh JPU bukan yang asli dan penambajan diatas email 

diforwardnya; 

 Ahli berpendapat bahwa barang bukti JPU tidak sesuai dengan ketentuan 

Pasal 6 UU ITE bahwa dokumen elektronik yang sah harus dapat 

ditampilkan dan dijamin keutuhannya; 
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 Menurut Ahli seharusnya pihak Penyidik melakukan penyitaan terhadap 

komputer yang dipergunakan oleh Terdakwa, entah itu komputernya 

berasal dari Warnet, komputer pribadi, atau komputer kantor, untuk 

dilakukan pengkloningan; 

 Bahwa ada peraturan yang mengatur mengenai barang bukti digital yang 

akan diajukan di persidangan memerlukan digital fingerprint agar barang 

bukti digital tersebut menjadi sah dan valid, yaitu peraturan RCF 3227 

yang sudah berlaku secara internasional; 

 

 3.  Keterangan Terdakwa 

 Bahwa untuk kalimat dalam email, saudari Terdakwa tidak ingat persisnya 

per kalimat, dan email yang dimiliki oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum 

adalah bukan email asli yang ditulis oleh Saudari Terdakwa; 

 Bahwa yang ditunjukkan email selama ini adalah bukan merupakan email 

saudari Terdakwa dan tidak pernah diminta dari saudari Terdakwa. 

 

 

5. TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA EMAIL YANG BELUM TENTU 

KEBENARANNYA DISEBARLUASKAN SAMPAI DIKETAHUI OLEH PUBLIK 

OLEH RS OMNI INTERNASIONAL MELALUI PENGUMUMAN DI HARIAN 

KOMPAS 

 

Bahwa email Terdakwa yang berisi keluhan atas ketidakpuasan Terdakwa 

terhadap layanan RS. Omni Internasional hanya dikirimkan oleh Terdakwa 

kepada kalangan terbatas, yaitu sekitar 20 (duapuluh) orang teman dan kerabat 

dekatnya. Suatu email adalah bersifat pribadi karena hanya dapat diakses oleh 

pemilih akun email tersebut itu sendiri yang memiliki user name dan password 

yang sifatnya rahasia, oleh karena itu email Terdakwa hanya dapat dibuka dan 

dibaca oleh 20 (duapuluh) orang yang namanya tercantum sebagai penerima 

yang ditujukan secara pribadi oleh Terdakwa dan tidak dapat diakses oleh 

pengguna internet lain kecuali yang memiliki password tertentu. 
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Bahwa oleh karena itu, Terdakwa tidak pernah melakukan penyebaran email 

tersebut kepada publik ataupun dengan tujuan agar diketahui banyak orang, 

karena Terdakwa mengenal setiap orang yang Terdakwa kirimkan email 

tersebut. Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas menyebarnya email 

tersebut kepada publik, karena Terdakwa tidak memiliki kuasa untuk 

mengendalikan atau mengawasi penyebaran email tersebut, dan siapapun 

penerima email tersebut memiliki hak dan akses untuk menyebarkan email 

tersebut kepada siapapun juga di luar pengetahuan Terdakwa.  

 

Selanjutnya terungkap di persidangan bahwa untuk menanggapi email yang 

ditulis oleh Terdakwa, pihak RS. Omni Internasional telah membuat 

pengumuman berisi bantahan dimana pengumuman tersebut dilakukan dengan 

ukuran besar yang menarik perhatian publik dan dimuat di Kompas dan Media 

Indonesia tanggal 8 September 2008 (Bukti T-2). Tindakan RS. Omni membuat 

pengumuman justru telah menyebarluaskan keberadaan email yang ditulis oleh 

Terdakwa, karena RS. Omni melakukan pengumuman di suatu media cetak 

berupa harian yang bersifat nasional, dimana harian Kompas dan Media 

Indonesia adalah surat kabar yang tiap harinya dibaca oleh jutaan rakyat 

Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.  

 

Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah menyebarkan email 

yang ditulisnya ke media dalam bentuk apapun ataupun menyebarkan kepada 

publik, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “untuk diketahui 

umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP, dikarenakan Terdakwa 

hanya mengirimkan email yang sifatnya adalah pribadi, walaupun jumlah 

penerimanya banyak tetap tidak memenuhi kriteria untuk diketahui umum. 

Sebaliknya, perbuatan RS. Omni Internasional lah yang telah mengumumkan 

kepada publik sehingga seharusnya RS. Omni Internasional yang telah 
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memenuhi unsur “untuk diketahui umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 

KUHP.  

 

Fakta ini didukung oleh keterangan  

1. Saksi dr. Hengky Gosal, Sp.PD 

 Bahwa pihak RS. Omni International Tangerang pernah memberikan 

bantahan melalui surat kabar Kompas dan Media Indonesia atas email 

yang ditulis oleh Terdakwa; 

2. Saksi dr. Grace H.Y. Nela  

 Bahwa pihak RS. Omni International Tangerang membuat bantahan atas 

email yang ditulis Terdakwa melalui surat kabar Kompas dan Media 

Indonesia 

3. Ahli Prof. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. 

 Yang dimaksud untuk diketahui di muka umum adalah banyak orang, 

Pasal 310 tidak menggunakan kata-kata “di muka umum”, tapi 

menggunakan kata-kata untuk “diketahui umum”. Yang dimaksud 

diketahui umum disini adalah diketahui oleh khalayak atau masyarakat 

yang tidak ada hubungannya dengan orang yang mencemarkan ataupun 

yang dicemarkan nama baiknya; 

 Tuduhan harus sesuatu hal yang bersifat negatif. Dalam hal ini 

menyatakan sesuatu hal yang bersifat ketidak puasan bukan merupakan 

sesuatu yang bersifat tuduhan, tetapi hanya merupakan suatu pernyataan 

pendapat. Di Indonesia hak mengemukakan pendapat dilindungi oleh 

undang-undang. Menuliskan pendapat melalui email adalah sesuatu yang 

bersifat pribadi, jadi tidak memenuhi unsur untuk diketahui umum, karena 

hal ini dilakukan untuk kepentingan pribadi; 

 Dalam individualisasi pidana artinya orang yang hanya 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan, oleh karena itu 

atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang 

lain itu. Jadi siapa yang mengumumkan dialah yang memenuhi unsur 

untuk diketahui umum. Jadi semua unsur yang termasuk dalam Pasal 310 

KUHP itu adalah seorang yang melakukan sendiri untuk diketahui umum; 
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 Mengirim email, itu sifatnya surat pribadi, jumlah berapa yang dikirim tidak 

penting, karena itu tidak memenuhi kriteria untuk diketahui umum. 

 

4. Keterangan Terdakwa.  

 Bahwa dalam perbuatan email saudari Terdakwa mengirim ke beberapa 

orang, tidak ingat pasti jumlahnya; 

 Bahwa Saudari Terdakwa tidak menghitung berapa banyak jumlah teman 

yang saudari Terdakwa miliki, dan ketika membuat email curhat tersebut, 

hanya dikirimkan ke orang-orang terdekat; 

 Bahwa Saudari Terdakwa kenal dengan nama-nama yang saudari 

Terdakwa kirimkan email-email curhat itu; 

 Bahwa email yang dikirimkan adalah email yang merupakan pengalaman 

yang benar-benar dialami. 

 

 

6. TERBUKTI BAHWA TERDAKWA ADALAH KONSUMEN YANG TELAH 

DIRUGIKAN OLEH RS. OMNI INTERNASIONAL SELAKU PELAKU USAHA 

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

 

Bahwa dalam Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, 

menyatakan: 

1. Konsumen adalah setiap orang prmakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

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

maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

2.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum yang didirikan atau berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, 
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baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

 

Bahwa pendirian sebuah Rumah Sakit antara lain bertujuan untuk mencari 

keuntungan dengan menyediakan jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

Untuk itu rumah sakit akan memproduksi jasa pelayanan kesehatan antara lain 

rawat jalan, rawat inap, penunjang diagnostik, farmasi dan pelayanan lainnya. 

 

Bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu organ yang bergerak dalam 

hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma 

etik masyarakat. Kedua norma tersebut berbeda baik dalam pembentukannya 

maupun dalam pelaksanaan. Sebagai produsen jasa pelayanan kesehatan dan 

pasien sebagai pengguna jasanya, keduanya memiliki hubungan hukum. 

 

Bahwa Rumah Sakit pada hakekatnya adalah fungsi sosial, kemanusiaan, dan/ 

atau misi keagamaan yang secara terus menerus mengalami perubahan yang 

secara nyata berangsur dan beralih menjadi lembaga atau unit sosio-ekonomi, 

yang berbeda dengan organ lain. Sebagai Lembaga yang didasari oleh dalil-

dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya para professional 

penyandang lafal sumpah medik yang diikat oleh dalil-dalil Hipokrates dalam 

melakukan tugas, mestinya harus dapat selalu menjaga citra dirinya dalam 

masyarakat. 

 

Bahwa terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Rumah Sakit merupakan lembaga hukum yang 

bergerak sebagai pelaku usaha konsumen jasa pelayanan kesehatan. 

Dijelaskan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27, bahwa pasal-pasal 

tersebut telah mengatur secara umum perihal tanggung jawab hukum bagi para 
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pelaku usaha khususnya dalam bidang: usaha periklanan, melakukan 

pekerjaan dengan memperdagangkan jasa. Rumah Sakit terkategorikan 

sebagai badan hukum dan pelaku usaha yang berbentuk yayasan yang 

memproduksi jasa pelayanan di bidang kesehatan. 

 

Bahwa sebagai pelaku usaha dan produsen jasa pelayanan kesehatan, Rumah 

Sakit memiliki perbedaan mendasar dengan produsen dari industri lainnya yaitu 

bahwa rumah sakit adalah lembaga produsen jasa yang sumber daya tenaga 

kerjanya telah diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dimana setiap tenaga kerjanya wajib 

tunduk dan taat serta terikat oleh koridor dan rambu-rambu kode etik, profesi, 

serta tanggung jawab hukum; sedangkan industri jasa lain tidak begitu adanya. 

 

Bahwa Hak Pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang 

diterimanya tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat 

menyampaikan keluhannya kepada pihak Rumah Sakit sebagai upaya 

perbaikan intern Rumah Sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang 

memberi perhatian kepada Konsumen Kesehatan. 

 

Bahwa semua hak dan kewajiban Konsumen yang tercantum, pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat hal-hal 

yang merupakan hak pasien selaku konsumen pada Rumah Sakit. Beberapa 

hal tersebut antara lain (Makalah dr. A.W. Budiarso – Perhimpunan Rumah 

Sakit Seluruh Indonesia Pusat Hal 3 pada Seminar Sehari IDI tentang 

Perlindungan Konsumen Pelayanan Kesehatan, Jakarta, 13 Nopember 1999): 

a. Upaya akreditasi Rumah Sakit yang bertujuan agar mutu pelayanan Rumah 

Sakit lebih baik dan menunjang kenyamanan dan keselamatan penderita/ 

pasien; 
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b. Hak penderita untuk mendapatkan second opinion bila merasa bahwa 

pelayanan seorang dokter tidak/ kurang meyakinkan dan bila diperlukan 

pindah rumah sakit. Penderita/ pasien berhak untuk mendapatkan catatan 

pengobatan atau rekam medis di rumah sakit lama; 

c. Adanya informed concent, penderita/ pasien berhak mendapatkan 

penjelasan yang lengkap sebelum dilakukan tindakan tertentu. Penderita 

atau pasien pun berhak menolak apabila tidak menyetujui rencana tindakan 

yang akan dilaksanakan dokter dan Rumah Sakit terhadapnya. Bila ada 

penolakan tersebut, segala akibat tidak dilakukannya tindakan tersebut 

menjadi tanggung jawab penderita atau pasien. 

d. Adanya MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran) bertujuan untuk melindungi 

penderita/ pasien dari kemungkinan mal praktek seorang dokter pada 

sebuah Rumah Sakit; 

e. Pencantuman hak penderita/ pasien mengharuskan Rumah Sakit harus 

meningkatkan pelayanan sehingga penderita/ pasien merasa diperlakukan 

dengan tidak diskriminatif, jujur, adanya kenyamanan dalam memperoleh 

layanan kesehatan dan lainnya. Dengan adanya UU Perlindungan 

Konsumen, Rumah Sakit harusnya lebih meningkatkan pelayanan 

kesehatannya yang dirasa sangat kurang bila dibandingkan dengan Rumah 

Sakit di luar negeri. 

 

Bahwa mengenai kewajiban penderita (pasien) dalam hubungan antara Dokter 

Rumah Sakit dan penderita./ pasien, akan sangat mendukung pelaksanaan 

kegiatan rumah sakit maupun dokter, antara lain: 

a. Kepatuhan penderita akan prosedur dan tata cara pengobatan akan 

mendukung kesembuhan. 

b. Penderita/ pasien membayar sesuai dengan tariff yang telah disepakati; 

 

Bahwa berkaitan dengan UU Konsumen, Rumah Sakit sebagai Pelaku Usaha 

juga mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: 
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a. Hak menerima pembayaran atas tarif yang telah disepakati. 

b. Mendapatkan perlindungan dari Majelis Kode Etik Kedokteran dan IDI bila 

terbukti tidak melakukan kesalahan; 

Dan kewajiban Pelaku Usaha antara lain: 

a. Memberikan informed consent yang benar kepada pasien; 

b. Memberikan kompensasi kepada Pasien bila melakukan kesalahan; 

 

Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa tidak mendapatkan hasil pemeriksaan 

darah yang trombositnya berjumlah 27.000 ul yang dilakukan oleh Laboratorium 

RS. OMNI Internasional yang menurut keterangan Saksi Dr. Grace H. Y. Nela 

bahwa  

1. Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) RS. OMNI 

Internasional, hasil laboratorium yang tidak valid dan tidak dicatat 

dalam rekam medis milik pasien, tidak boleh dikeluarkan dan 

diberikan kepada pasien; 

2. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak valid merupakan 

hasil mesin; 

3. Bahwa setelah Terdakwa mengajukan complaint, Saksi langsung 

menanyakan kepada pihak laboratorium, dan pihak laboratorium 

menyampaikan bahwa hasil trombosit yang tidak valid dapat 

disebabkan karena adanya pembekuan darah; 

4. Bahwa Saksi diberitahukan oleh pihak laboratorium mengenai hasil 

trombosit Terdakwa yang sebesar 27.000 ul adalah tidak valid; 

 

Keterangan dari Saksi Dr. Hengky Gosal, Sp. PD, menerangkan: 

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2008 pemeriksaan laboratorium 

Terdakwa menghasilkan trombosit sebesar 27.000ul, kemudian 

diadakan pemeriksaan laboratorium ulang terhadap Terdakwa yang 

hasilnya adalah trombosit sebesar 181.000 ul; 
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2. Bahwa apabila tidak terjadi pendarahan, trombosit sebesar 27.000ul 

dan trombosit sebesar 181.000ul adalah tidak berbeda, dikarenakan 

adanya demam selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa makan; 

3. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Terdakwa yang pertama yaitu 

trombosit sebesar 27.000ul adalah hasil yang tidak valid; 

 

Keterangan dari Saksi Wiwin Sugiarti, menerangkan: 

1. Bahwa Dr. Hengky Gosal, Sp. PD memerintahkan Saksi untuk 

melakukan pemeriksaan ulang atas trombosit darah milik Terdakwa 

dan menambahkan dengan pemeriksaan fungsi hati dan ginjal; 

2. Bahwa hasil pemeriksaan pertama tidak dikeluarkan karena tidak valid 

dan apabila dikeluarkan akan melanggar SOP Laboratorium 

 

 

Keterangan dari Saksi Dr. Indah Prameshwarie, menerangkan: 

1. Bahwa pemeriksaan darah yang dimaksud adalah mencakup HB, 

Leosit, Trombosit, Hematokid dan Widal; 

2. Bahwa Saksi mengatakan hasil pemeriksaan darah pertama keluar 

dalam waktu sepuluh menit setelah pengambilan sample darah, yang 

kemudian Saksi dihubungi melalui telpon oleh petugas lab (Supriyanto) 

yang mengatakan ada hasil di bawah normal dan perlu diadakan 

pemeriksaan ulang; 

3. Bahwa Saksi kemudian menginformasikan kepada pasien mengenai 

hasil pemeriksaan trombosit 27.000ul dan hasil tersebut dibawah 

normal; 

 

Bahwa pemberitahuan hasil pemeriksaan laboratorium melalui telepon, tidak 

dikeluarkan dan tidak diberikannya hasil laboratorium kepada pasien sangat 

bertentangan dengan: 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

109 
 

- Pasal 12 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan, yang berbunyi: 

(2) Laboratorium kesehatan dalam melakukan pemeriksaan harus atas 

dasar permintaan tertulis. 

(3) Permintaan tertulis yang dimaksud pada yata (1) bagi laboratorium 

klinik berasal dari: 

c. Dokter; 

d. Dokter spesialis; 

e. Dokter gigi/ dokter gigi spesialis untuk pemeriksaan keperluan 

kesehatan gigi dan mulult; 

f. Bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; 

g. Instansi pemerintahan untuk kepentingan penegakan hukum 

(4) Permintaan tertulis yang dimaksud pada ayat (1) bagi laoratorium 

kesehatan masyarakat berasal dari: 

a. Masyarakat; 

b. Perorangan; 

c. Instansi pemerintah dan swasta; 

- Pasal 13 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan, yang 

berbunyi: 

(1) Setiap laboratorium kesehatan wajib melaksanakan pencatatan dan 

pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Surat permintaan pemeriksaan. 

b. Hasil pemeriksaan; 

c. Hasil pemantapan mutu; 

d. Hasil rujukan; 

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Rekam Medis, antara lain: 

 Pasal 5:  

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran 

wajib membuat rekam medis. 
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(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada yata (1) harus dibuat 

segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan. 

(3) Pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasikan hasil 

pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah 

diberikan kepada pasien. 

(4) Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, 

waktu dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tanaga kesehatan 

tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. 

(5) Dalm hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam 

medis dapat dilakukan pembetulan. 

(6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat 

dilakukan dengan cara pencoretan tanpa mehilangkan catatan yang 

dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga 

kesehatan tertentu yang bersangkutan; 

 

 Pasal 8 

(1) Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan 

sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari 

tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan; 

 

 Pasal 12 

(1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan. 

(2) Isi rekam medis merupakan milik pasien; 

(3) Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk 

ringkasan rekam medis; 

(4) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau ornag yang 

diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga 

pasien yang berhak untuk itu. 
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 Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

yang berbunyi: 

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

 

Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah diperlihatkan dan diberikan 

rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan Terdakwa; 

 

Bahwa dengan tidak diberikannya hak Terdakwa selaku pasien/ konsumen 

untuk memperoleh salinan catatan dan informasi lengkap atas kondisi 

kesehatan Terdakwa yang didalamnya juga termuat rekam medis hasil 

pemeriksaan trombosit maka RS. OMNI Internasional selaku Pelaku Usaha 

telah melakukan pelanggaran atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan dan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam 

Medis. 

 

7.    TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA TERDAKWA SELAKU PASIEN DI RS 

OMNI INTERNASIONAL MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGELUH ATAS 

PELAYANAN YANG DIALAMINYA SENDIRI. 

 

Dalam artikel Tanya Jawab Pelayanan RS oleh dr. Adib Yahya (Ketua Umum 

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Mantan Kepala RSPAD Gatot 

Subroto) pada Senin 13 Maret 2006 memuat hal-hal sebagai berikut: 
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Hak-Hak Pasien 

Sebagai pasien di Rumah Sakit, Pasien memiliki hak-hak tertentu yang perlu 

diketahui. Hak-hak pasien tersebut antara lain: 

- Hak untuk mendapatkan pelayanan yang manusiawi; 

- Hak untuk memperoleh asuhan perawatan yang bermutu baik; 

- Hak untuk memilih dokter yang merawat; 

- Hak untuk meminta dokter yang merawat agar mengadakan konsultasi 

dengan dokter lain; 

- Hak atas privacy dan kerahasiaan berkenaan dengan penyakit yang 

diderita; 

- Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penyakit yang diderita, 

tindakan medis apa yang akan dilakukan, prognosisi atau perjalanan 

penyakit pada pasien; 

- Hak meminta untuk tidak diinformasikan tentang penyakitnya kepada orang 

atau pihak lain; 

- Hak untuk menolak tindakan yang dilakukan pada dirinya; 

- Hak untuk melakukan keluhan-keluhan dan memperoleh tanggapan segera; 

- Hak untuk didampingi keluarga pada saat kondisi kritis; 

- Hak mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggung jawab sendiri; 

- Hak untuk menjalankan ritual agama dan kepercayaannya di Rumah Sakit, 

selama tidak mengganggu pengobatan pasien yang lain; 

  

 Kewajiban 

 Kewajiban-kewajiban sebagai pasien antara lain: 

- Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan 

tata tertib Rumah Sakit; 

- Pasien wajib untuk menceritakan secara jujur tentang segala sesuatu 

mengenai penyakit yang dideritanya; 

- Pasien berkewajiban untuk memenuhi segala instruksi dokter dalam rangka 

pengobatannya; 
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- Pasien dan/ atau penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi segala 

perjanjian yang ditandatanganinya. 

 

Dalam perkara aquo, Terdakwa selaku pasien yang saat itu dirawat di RS. 

OMNI Internasional telah sangat kecewa dengan pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh para dokter dan tenaga medis pada RS. OMNI Internasional.  

 

’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).  

 

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) yang berkesesuaian 

dengan Pasal 28A Amandemen Ketiga UUD 1945 dan hak dasar atas informasi 

(the right to information) yang berkesesuaian dengan Pasal 28F Amandemen 

Ketiga UUD 1945. 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 selama menjadi pasien pada RS. OMNI Internasional, Terdakwa tidak 

memperoleh inform consent. Terbukti dengan adanya suhu tubuh Terdakwa 

yang tinggi pada saat dirawat, terjadinya pembengkakan pada leher dari 

Terdakwa serta pembengkakan pada kedua lengan Terdakwa. Jika hak 

Terdakwa atas inform consent yang didalamnya termasuk pemberian informasi 
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mengenai tindakan medis dan efek samping dari obat-obatan serta suntikan 

kepada Terdakwa, benar-benar dilakukan oleh dokter-dokter dan tenaga 

kesehatan di RS OMNI Internasional, maka hal seperti itu tentunya dapat 

dihindari dan tidak membuat kondisi Terdakwa semakin memburuk. 

 

Bahwa tindakan-tindakan medis yang dilakukan pada saat Terdakwa masih 

menjadi pasien di RS. OMNI Internasional sangatlah bertentangan dengan apa 

yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktek Kedokteran: 

- Pasal 52 huruf a: ’Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik 

kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap 

tentang tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 

(3)’ 

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

akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus 

mendapat persetujuan’.  

 

Bahwa proses penyembuhan yang menurut Terdakwa semakin membuat 

kondisi tubuhnya tidak membaik serta pelayanan kesehatan yang tidak 

memuaskan, membuat Terdakwa dan keluarga memutuskan untuk mencari 

second opinion kepada dokter di Rumah Sakit lain. Selain itu, setelah sembuh,  

Terdakwa pun membagi cerita atas pengalaman yang dialaminya sendiri pada 

sahabat-sahabat terdekat dari Terdakwa tanpa mempunyai maksud untuk 

mencemarkan nama baik atau membuat buruk akreditasi dari RS. OMNI 

Internasional. 

Bahwa keterangan Saksi Dr. Hengky Gosal, Sp.PD yang menerangkan: 

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008, Terdakwa meminta untuk pulang 

dan Saksi memperbolehkan Terdakwa untuk pulang karena kondisi 

Terdakwa telah membaik dan sudah bisa makan; 
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- Bahwa penulisan email yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak 

yang tidak baik terhadap profesi Saksi sebagai seorang dokter; 

 

Bahwa keterangan dari Saksi sangatlah berbeda dengan hasil diagnosa yang 

diperoleh oleh Terdakwa ketika menjalani perawatan kesehatan di Rumah Sakit 

Internasional Bintaro yang menyatakan bahwa Terdakwa menderita penyakit 

gondongan yang sudah cukup parah hingga Terdakwa harus ditempati pada 

ruangan isolasi karena dikhawatrikan penyakitnya akan menulari orang lain 

 

Bahwa 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. 

 

Bahwa adalah hak dari Terdakwa untuk menyampaikan keluhan dan kritiknya 

atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS. OMNI Internasional dan 

berkeluh kesah kepada sahabat-sahabat terdekatnya melalui surat elektronik 

yang dikirmkan Terdakwa dengan tidak bermaksud melakukan pencemaran 

nama baik, setelah kondisi kesehatannya membaik.  
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8. TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA UNSUR TANPA HAK 

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 27 AYAT (3) NO. 11 TAHUN 2008 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TIDAK PERNAH 

TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA KARENA KETIKA 

MELAKUKAN PENGIRIMAN SURAT ELEKTRONIK, TERDAKWA 

MENGGUNAKAN LAPTOP/ KOMPUTER/ PERANGKAT KERAS DAN 

SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) MILIKNYA SENDIRI. 

 

Dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

transaksi elektronik disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1, bahwa Transaksi 

Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, dan 

interchange (EDE), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy 

atau sejenis, huruf, tanda, angka atau kode akses atau perforasi yang telah 

diolah oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik 

yaitu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan computer dan/ atau 

media elektronik lainnya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, 

ditampilkan dan/ atau di dengar melalui computer atau system elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. 

 

Institut Komputer Indonesia (IKI), 1981, Introduction to Computer,  hal 1 dikutip 

dari Andi Hamzah, memberikan definisi Internet adalah Sistem Informasi Global 

yang menghubungkan yang menghubungkan berbagai jaringan computer 

secara bersama-sama dalam suatu ruangan global berbasis internet protocol. 

Internet merupakan jaringan luas dari komputer yang terhubung satu sama lain 
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melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optic, satelit ataupun 

gelombang frekuensi. 

 

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pasal 5 ayat (1) dan (2) mendekripsikan bahwa Dokumen Elektronik 

dan Informasi Elektronik adalah merupakan alat bukti yang sah. Selain dalam 

Pasal 44 Undang-undang yang sama menyatakan: 

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: 

i. alat bukti seperti yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; 

dan 

ii. alat bukti lain berupa Transaksi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3); 

 

Pasal 5: 

(4) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; 

(5) Informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elktronik dan/ atau Hasil cetaknya 

yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat 

bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; 

(6) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan Sistem Elektronik dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Undang-undang ini; 

 

Saat menulis surat elektronik, Terdakwa menggunakan perangkat computer 

dan account email milik Terdakwa sendiri. Terdakwa tidak melakukan 

perbuatan yang melawan hukum seperti penyadapan pada system informasi, 

mengambil serta menggunakan data atau informasi yang sebagian atau 
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sepenuhnya adalah milik orang lain dengan melawan hukum. Bila dikaitkan 

unsur tanpa hak yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2008, maka Terdakwa tidak melakukan perbuatan tanpa hak karena 

seluruh perangkat dan system elektronik yang digunakan adalah seluruhnya 

milik dari Terdakwa disamping itu terdakwa memiliki hak untuk menuliskan 

email tersebut, karena terdakwa pernah menjadi pasien dari Rumah Sakit Omni 

Internasional dan hak-hak terdakwa sebagai pasien Rumah Sakit seperti 

mendapatkan rekam medis tidaklah dipenuhi.  Permintaan terdakwa atas rekam 

medis kepada pihak Rumah Sakit Omni International bukanlah tanpa sebab 

dan alasan, terdakwa sebagai pasien merasa dirinya kurang mendapatkan 

penanganan dan perawatan yang maksimal dari pihak dokter yang 

menanganinya. Sampai saat ini, terdakwa tidak pernah mendapatkan isi rekam 

medis yang dimintanya kepada pihak Rumah Sakit padahal perbuatan 

terdakwa yang meminta isi rekam medis yang menunjukan diagnosa trombosit 

terdakwa mencapai 27.000 

 

Selain itu, dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat 

menghadirkan barang bukti  yang merupakan bagian dari alat bukti 

sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) sesuai dengan yang 

diatur pada Pasal 5 ayat (3). Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menghadirkan 

email-email yang bukan milik dan/ atau email yang disimpan dalam perangkat 

komputernya dan/ atau email yang diteruskan Terdakwa kepada sahabat-

sahabat terdekatnya dengan menggunakan system elektronik. Email-email 

yang dihadirkan dan dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berhubungan 

dengan suatu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Jaksa 

Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Dokumen Elektronik yang sah 

sebagai alat bukti karena tidak menggunakan Sistem Elektronik.  

 

Menurut R. Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran 

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Lebih lanjut 
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dikatakan, pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam suatu persengketaan 

atau perkara dimuka Hakim atau Pengadilan. Kemudian menurut Sudikno 

Mertokusumo menerangkan bahwa pembuktian mengandung beberapa 

pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. 

 

Membuktikan dalam arti logis adalah membuktikan kepastian dalam arti mutlak, 

karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. 

Untuk membuktikan dalam arti konvensional, membuktikan dengan 

memberikan kepastian, melainkan kepastian nisbi atau kepastian relatif 

sifatnya. Dan pembuktian yuridis berarti membeir dasar yang cukup kepada 

hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang 

kebenaran peristiwa yang diajukan.  

 

Sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau ajaran dan 

jurisprudensi. Karena pembuktian dalam perkara aquo, maka sumber hukum 

yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008. 

 

Menurut Ahli Telematika dan IT Ruby Z. Alamsyah dalam kesaksiannya 

dibawah memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa prosedur penyitaan barang bukti bagi barang bukti digital, harus ada 

pengkloningan hard disk. Integritas dari hard disk ada digital fingerprint. Dari 

hard disk yang disita lalu disampaikan ke pengadilan dapat dikatakan 

menjadi alat bukti yang valid. Hard disk milik Terdakwa yang disita sebagai 

alat bukti dapat dibuat digital finger print terlebih dahulu. Pada setiap proses 

persidangan atau setiap perkara yang berhubungan dengan alat bukti digital 

atau dokumen elektronik harus dilampirkan digital finger print terlebih 
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dahulu. Karena sidik jari (finger print) bersifat spesifik, unik dan masing-

masing berbeda; 

- Bahwa untuk dijadikan alat bukti di pengadilan, hanya penegak hukum dan 

profesional saja yang mengetahui bagaimana teknik digital finger print yang 

mempunyai tugas untuk membuatnya menjadi sah dan valid untuk dijadikan 

alat bukti; 

- Bahwa harusnya dalam perkara aquo, penyidik melakukan penyitaan 

terhadap komputer yang digunakan oleh Terdakwa, entah itu komputer 

berasal dari warnet, komputer pribadi, atau komputer kantor untuk proses 

pengkloningan; 

- Bahwa landasan hukum yang mengatur mengenai digital finger print adalah 

Peraturan RFC 3227 yang berlaku dan menjadi pedoman internasional 

dalam penyitaan alat bukti; 

 

Bahwa dalam perkara aquo tidak dilakukan penyitaan komputer atau laptop 

atau hardisk maupun kloning dari hardisk dari komputer atau laptop yang 

digunakan Terdakwa untuk membuat surat elektronik yang isinya merupakan 

curahan hati dari Terdakwa atas ketidakpuasan pelayanan kesehatan RS. 

OMNI Internasional dan print out email milik orang lain yang menurut Penuntut 

Umum adalah barang bukti yang merupakan salah satu alat bukti dalam 

perkara ini  tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh 

karena itu menurut hukum barang bukti tersebut adalah tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian . 
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9. TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA SURAT ELEKTRONIK/EMAIL 

MERUPAKAN RANAH PRIBADI DAN BUKAN BERSIFAT UMUM YANG 

DAPAT DIKONSUMSI DAN/ATAU DIBACA OLEH KHALAYAK RAMAI  

 

Bahwa pada dasarnya surat elektronik/e-mail adalah 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. Surat elektronik/e-mail yang ditulis 

Terdakwa adalah suatu bentuk curahan hati dan/atau keluhan terhadap 

kejadian yang benar-benar dialami oleh Terdakwa selama Terdakwa dirawat di 

RS Omni International Tangerang, dimana Terdakwa mengirimkan e-mail 

tersebut hanya kepada kalangan terbatas yaitu orang-orang terdekat Terdakwa 

melalui alamat e-mail pribadi dari orang-orang terdekat Terdakwa. Terdakwa 

dalam mengemukakan pendapat dan/atau keluhannya tentang apa yang 

dialami sewaktu dirawat di RS Omni International Tangerang hanya 

mengirimkan e-mail tersebut kepada alamat e-mail probadi orang-orang 

terdekatnya dan bukan dimuat dan/atau dikirimkan melalui blogs atau website 

yang bersifat umum yang dapat dikonsumsi dan/atau dibaca oleh khalayak 

ramai tanpa harus diminta kata kunci (password) untuk mengaksesnya. Dengan 

demkian, curahan hati dan/atau keluhan Terdakwa hanya dapat diakses oleh 

orang-orang terdekatnya dan bukan oleh khalayak ramai dan umum. 

      Fakta ini dikuatkan oleh keterangan ahli sebagai berikut  

 

Ahli Dr. Wahyu Catur Wibowo yang memberikan keterangan antara lain : 

- Bahwa benar e-mail bersifat pribadi 
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- Bahwa benar pada teorinya orang lain tidak dapat membaca e-mail yang 

dikirimkan kepada seseorang, karena seseorang dalam membuka e-mail 

harus menggunakan password 

- Bahwa benar Terdakwa Prita Mulyasari mengirimkan e-mail tersebut kepada 

nama-nama yang tercatat dalam list address book e-mail milik Terdakwa 

- Bahwa di internet banyak terdapat tulisan mengenai keluh kesah yang dialami 

oleh banyak orang. Sebagai contoh, website detik.com, kompas.com terdapat 

banyak keluhan yang dialami banyak orang. 

- Bahwa etika dari e-mail adalah antara orang dengan orang, dan bukan 

bersifat publik 

- Bahwa sesuai dengan barang bukti (e-mail Terdakwa) dari Jaksa Penuntut 

Umumm dapat terlihat bahwa e-mail tersebut adalah berupa forward-an dari 

orang lain (bukan Terdakwa) dan tidak lengkap. 

 

Ahli M. Yasin Kara, S.E., yang memberikan keterangan antara lain; 

- Bahwa benar email pribadi maksudnya bahwa email tersebut masuk melalui 

password 

- Bahwa benar tanggungjawab atas tersebarnya email tersebut adalah 

tanggungjawab yang meneruskan 

- Bahwa benar tanggungjawab penyebaran email prita tersebut terletak pada 

siapa yang melakukan forward 

- Bahwa pembentukan UU ITE juga bertujuan untuk menjerat pelaku kejahatan 

transaksi keuangan elektronik yang sulit terendus. seperti menjebol 

password, carding, dan hacker. 

- Bahwa tidak ada niat pembentuk UU menggunakan UU ini untuk  

menjerat pelaku pencemaran nama baik. Justru sebaliknya, UU ITE hendak 

melindungi konsumen saat melakukan transaksi keuangan elektronik dari 

tangan-tangan jahil. 

- Bahwa pencemaran nama baik ya harus dibuktikan dulu lewat KUHAP. Jadi 

UU ITE bukan untuk menjerat orang dengan dalih pencemaran nama baik. 
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Ahli Ruby Zukri Alamsyah, yang memberikan keterangan antara lain: 

- Bahwa benar email hanya dapat diterima oleh pihak yang dituju saja 

- Bahwa benar barang bukti Yahoo mail adalah email hasil forward dari 

beltazar kepada benzanty dkk, bukan e-mail yang dikirimkan oleh Terdakwa. 

 

Berdasarkan keterangan-keterangan Ahli Teknologi tersebut yang 

menerangkan bahwa email  adalah bersifat pribadi dan hanya dapat 

diterima oleh alamat yang dituju oleh yang mengirimkan dan hanya 

diketahui oleh penerimanya dan untuk membuka email tersebut harus 

memiliki password, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa yakni membuat 

dan mengirimkan email ke sejumlah teman maupun kerabat  Terdakwa dimana 

email ini berisi curahan hati dan keluhan yang ingin Terdakwa sampaikan 

kepada teman-teman dekat Terdakwa mengenai pengalaman Terdakwa 

selama dirawat di RS Omni International Tangerang serta buruknya pelayanan 

kesehatan yang didapatkan Terdakwa di RS OMNI Internasional Tangerang 

juga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pencemaran nama 

baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, karena didalam Pasal 

310 dan 311 KUHP dipersyaratkan agar hal itu diketahui umum, sedangkan 

email adalah bersifat pribadi yang hanya dapat diketahui oleh orang yang 

mengirimkan dan orang yang menerima e-mail tersebut.   

 

Hal ini juga diperkuat dengan adanya keterangan Ahli Prof. Dr. Chairul Huda, 

S.H. M.H, di persidangan yang menerangkan antara lain: 

 Bahwa benar unsur-unsur dari penghinaan adalah penyerangan 

kehormatan   dan nama baik dengan terang maksudnya untuk diketahui 

oleh umum, unsur yang paling penting dari deliknya adalah menuduhkan 

suatu hal yang bersifat negative. Kehormatan adalah jati diri seseorang 

sebagai manusia, misalnya saya dikatakan sebagi penjilat itu menyerang jati 

diri saya, jika saya disebut sebagai dosen cabul, itu merupakan pencemaran 

nama baik saya karena berkenaan dengan dunia sosial, jadi tuduhan tadi 
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harus berkenaan dengan dua hal tadi, yaitu hal yang berhubungan dengan 

hakekat sesorang atau eksistensi seseorang sebagai manusia atau 

eksistensi dalam hubungan sosial yang bersifat negative dan hal itu 

dilakukan sedemikian rupa untuk diketahui oleh umum. Yang dimaksud 

untuk diketahui umum adalah banyak orang, Pasal 310 KUHP tidak 

menggunakan kata-kata “di muka umum”, tapi menggunakan kata kata 

untuk “diketahui umum”. Yang dimaksud diketahui umum disini adalah 

diketahui oleh khalayak atau masyarakat yang tidak ada hubungannya 

dengan orang yang mencemarkan ataupun yang dicemarkan nama baiknya. 

 Bahwa benar  kalau mengirim email, itu sifatnya surat pribadi, jumlah 

berapa yang dikirim tidak penting, karena itu tidak memenuhi kriteria 

untuk diketahui umum.  

 Bahwa benar Penghinaan dan Pencemaran nama baik yang dimaksud 

dalam Pasal Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UUITE mengacu pada Pasal 310 

KUHP. 

 

Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat dan mengirimkan 

email ke sejumlah teman-temandekat  Terdakwa dimana berisi mengenai 

curahan hati dan keluhan yang ingin Terdakwa sampaikan kepada teman-

teman dekat Terdakwa mengenai buruknya pelayanan kesehatan yang 

didapatkan Terdakwa di RS OMNI Internasional Tangerang, tidak memenuhi 

unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP karena email sifatnya 

adalah surat pribadi dan tidak memenuhi kriteria untuk diketahui umum. 

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP antara lain yaitu 

ada tuduhan (unsur objektif)  dan tuduhan dimaksudkan menjadi 

konsumsi publik (unsur subjektif). Sedangkan yang dilakukan oleh 

Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali untuk membuat dan mengirimkan 

email yang dimaksudkan untuk menjadi konsumsi publik sebab email sendiri 

sifatnya adalah surat pribadi.  
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Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Chaerul Huda, 

S.H. M.H, yang menerangkan: 

“Bahwa benar Penghinaan dan Pencemaran nama baik yang dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (3) jo.  Pasal 45 UUITE mengacu pada Pasal 310 

KUHP”.  

Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan bagi kami bagaimana mungkin 

sesesorang dapat didakwa  kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh 

Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan atas nama Terdakwa Prita 

Mulyasari No. Reg. Perkara: PDM-432/TNG/05/2009 Tanggal 18 Nopember 

2009 pada halaman 43 yang berbunyi  

 “...Penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah 

dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik...”,  

yang kemudian dilanjutkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada 

halaman 53 yang berbunyi  

“... 1. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari bersalah melakukan tindak pidana” 

dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 

“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. 

Perkara: PDM-432/TNG/05/2009 Tanggal 20 Mei 2009 dakwaan kesatu...”,  

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang disebutkan 

diatas, bagaimana mungkin seseorang dapat didakwa dan dituntut dengan 

Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Pasal yang dijadikan 

acuan atau yang dijadikan dasar berlakunya Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
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Elektronik, yakni Pasal 310 KUHP (berdasarkan keterangan ahli hukum pidana 

Prof. Dr. Chairul Huda, S.H. M.H, yang menerangkan “Bahwa benar 

Penghinaan dan Pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 

jo. Pasal 45 UUITE mengacu pada pasal 310 KUHP”)  tidak dinyatakan 

sebagai dakwaan yang terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat 

Tuntutan atas nama Terdakwa Prita Mulyasari No. Reg. Perkara: PDM-

432/TNG/05/2009 Tanggal 18 Nopember 2009 pada halaman 43.  

Dalam perkara ini ketiga dakwaan tersebut tidak mengandung sifat saling 

mengecualikan. Dalam doktrin bahwa syarat mutlak dari suatu bentuk surat 

dakwaan alternatif bahwa antara masing-masing dakwaan terdapat sifat saling 

mengecualikan. Jika terjadi tindak pidana dakwaan yang satu, maka tidak 

mungkin terjadi pada tindak pidana dakwaan yang lain. Seperti antara 

pencurian dan penggelapan. Jika terbukti adanya perbuatan “mengambil” pada 

pencurian, maka tidak mungkin terbukti perbuatan “memiliki” dalam 

penggelapan. Karena kedua unsur tersebut saling mengecualikan. Bahwa baik 

dalam Pasal 27 Ayat (3) UUITE maupun Pasal 311 Ayat (1) KUHP, harus 

memuat bentuk standar pencemaran pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Bahwa 

pada Pasal 27 Ayat (3) UUITE harus memuat unsur pencemaran dalam bentuk 

standar Pasal 310 Ayat (1), karena Pasal 27 Ayat (3) UUITE menyebut 

“pencemaran”, maka yang dimaksud “pencemaran” tersebut tidak lain adalah 

mengacu pada Pasal 310 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHP.  

 

10. TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA SURAT ELEKTRONIK YANG 

DIPERGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DIRAGUKAN KEABSAHANNYA 

KARENA  TIDAK DILAKUKAN PENYITAAN DARI TERDAKWA 

Bahwa alat bukti yang kami temukan dalam berkas bukti yang merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara ini adalah 1(satu) print-out 

website/e-mail yang dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2008 

dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang 

dan 1 (satu) email berjudul “Selamat Pagi, Semoga tidak terjadi di RSIB? 
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Selamat Bekerja... Salam, Juni, tertanggal 22 Agustus 2008” yang disita dari 

Dr. Hengky Gosal, Sp.PD sesuai Berita Acara Penyitaan POLDA METRO JAYA 

tertanggal 12 Desember 2008 oleh Kompol Widarto Penyidik Direskrimum 

Satuan IV Unit I yang disaksikan oleh 2 anggota Polri lainnya yaitu Hotma 

Sitompul, Danang Hari T dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel. 

 

Bahwa kemudian di muka sidang, Jaksa Penuntut Umum dengan percaya 

dirinya menunjukkan e-mail yang berjudul 1(satu) print-out website/e-mail yang 

dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2008 dengan judul “Penipuan 

Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang dan 1 (satu) email berjudul 

“Selamat Pagi, Semoga tidak terjadi di RSIB? Selamat Bekerja... Salam, Juni, 

tertanggal 22 Agustus 2008”, di mana bukti tersebut telah Terdakwa tolak 

karena bukan didapat dari Terdakwa, serta bukti tersebut juga tidak disita dari 

Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan e-mail kepada smua nama 

dan alamat e-mail yang terdapat dalam bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa 

Penuntut Umum di muka persidangan.  

 

Bahwa Jaksa Penuntut Umum kembali memunculkan 1(satu) print-out 

website/e-mail yang dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2008 

dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang 

dan 1 (satu) email berjudul “Selamat Pagi, Semoga tidak terjadi di RSIB? 

Selamat Bekerja... Salam, Juni, tertanggal 22 Agustus 2008” yang bukan 

merupakan e-mail yang didapatkan dari Terdakwa dalam surat tuntutan adalah 

suatu bentuk penggelapan fakta dan pelanggaran hukum acara pidana. 

 

KUHAP menentukan tata cara perlakuan terhadap alat bukti yang dapat 

diperiksa, diajukan, dinilai atau dipertimbangkan di muka persidangan adalah 

alat bukti sebagai berikut 
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 Pasal 184 KUHAP:  

(1) Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan Terdakwa; 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan 

 

Yang nantinya dengan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan membuat 

suatu putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu 

dakwaan tindak pidana, KUHAP memberikan batasan sebagai berikut: 

 

Pasal 183 KUHAP:   

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang 

bersalah melakukannya” 

 

Kata-kata “dua alat bukti yang sah” mengacu kepada ketentuan KUHAP 

tentang tata cara pengambilan, penyegelan dan penyitaan suatu alat bukti, alat 

bukti yang diperoleh, disita dan atau disegel dengan tata cara yang 

menyimpang dari ketentuan limitatif dalam KUHAP akan mengakibatkan alat 

bukti tersebut cacat hukum, terkontaminasi dan sarat dengan penyimpangan 

yang dapat memicu suatu konspirasi untuk menjebloskan seseorang yang 

ternyata tidak bersalah. 
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Bahwa bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak 

merupakan bukti yang diperoleh, maupun disita dari Terdakwa, sehingga 

mengakibatkan bukti tersebut cacat hukum. Fakta ini dikuatkan oleh 

Keterangan Ahli sebagai berikut : 

 

Ahli Yasin Kara, S.E memberikan keterangan antara lain: 

 Suatu bukti harus konsisten antara sumber yang menghasilkan dengan print-

out. Sehingga print-out e-mail yang bukan berasal dari Terdakwa tidak dapat 

dijadikan sebagai bukti yang valid. 

 

Ahli Ruby Z Alamsyah memberikan keterangan antara lain: 

 Bahwa fotokopi e-mail Terdakwa yang berisikan keluhan tentang buruknya 

layanan Rumah Sakit Omni yang dijadikan alat dan barang bukti oleh Jaksa 

Penuntut Umum tidak valid karena bukan barang bukti yang diperoleh 

langsung dari Terdakwa. Standardnya komputer yang menghasilkan barang 

bukti digital tersebut harus disita terlebih dahulu. 

 Bahwa barang bukti digital sangat mudah berubah sehingga isi yang ada 

didalamnya tidak sama dengan yang aslinya 

 Bahwa barang bukti dapat dikatakan tidak valid, karena dengan satu titik saja, 

alat bukti digital bisa berubah. 

 Bahwa alat bukti digital harus dibuktikan dengan digital forensik. Cara ini 

dilakukan untuk mevaliditaskan alat yang dijadikan bukti atau barang bukti. 

Sayangnya, hal semacam ini baru diketahui oleh kalangan terbatas seperti 

penegak hukum dan kaum profesional saja.  

 Bahwa barang bukti digital itu adalah barang yang dihasilkan dari digital. 

 Bahwa prin-out  e-mail yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di 

persidangan adalah tidak valid karena tidak dilampirkan digital fingerprint, jadi 
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siapa saja dapat membuat e-mail seperti yang ditunjukkan didepan 

persidangan. 

 Bahwa prosedur penyitaan barang bukti yang berupa barang bukti digital 

harus ada pengkloningan hard disk. Integritas dari hard disk adanya digital 

fingerprint. Dari hard disk yang saya sita lalu saya akan sampaikan ke 

pengadilan, baru dapat dijadikan bukti yang valid.  Jadi hard disknya yang 

harus disita terlebih dahulu, karena setiap barang bukti digital dapat dibuat 

sidik jari digitalnya. Setiap pengadilan, atau setiap kasus yang  berhubungan 

barang buktinya digital harus  melampirkan digital fingerprint. 

 

Bahwa dengan tidak jelasnya asal-usul dan legalitas bukti yaitu: 

1. 1 (satu) print-out website/e-mail yang dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 

15 Agustus 2008 dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam 

Sutera Tangerang dan  

2. 1 (satu) email berjudul “Selamat Pagi, Semoga tidak terjadi di RSIB? 

Selamat Bekerja... Salam, Juni, tertanggal 22 Agustus 2008”  yang disita 

dari Dr. Hengky Gosal, Sp.PD, dimana kedua email tersebut tidak diperoleh 

ataupun disita dari Terdakwa, dan  berdasarkan keterangan Dr. Hengky 

Gosal, Sp.PD di persidangan bahwa kedua e-mail tersebut diperoleh Dr. 

Hengky Gosal, Sp.PD dari temannya yang bernama Dr. Suprayitno dan juga 

diperoleh dari website Google yang telah disangkal dan ditolak oleh 

Terdakwa di muka persidangan. 

 

Maka dalil-dalil dan uraian Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kedua surat 

tersebut di atas, sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan. 
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11. LAPORAN POLISI TERHADAP PRITA MULYASARI ADALAH DUGAAN 

PELANGGARAN TERHADAP PASAL 310 KUHP DAN PASAL 311 KUHP 

DAN BUKAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 27 AYAT (3) 

JO PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG SENGAJA 

DITAMBAHKAN UNTUK MEMBERIKAN JUSTIFIKASI DILAKUKANNYA 

PENAHANAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM 

 

Bahwa Laporan Polisi terhadap Prita Mulyasari dengan No. Pol : 

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 korban yaitu Dr. 

Hengky Gosal, Sp.PD dan Dr. Grace Hilza Yarlen Nela. Pada Laporan Polisi 

tersebut, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran baik atau 

fitnah sebagaimana yang diatur pada Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 

KUHP. 

 

Bahwa setelah dilakukannya  rangkaian proses penyidikan dan berkas perkara 

dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Banten, yang kemudian dinyatakan tidak 

lengkap, sehingga  berkas perkara beserta bukti-bukti dikembalikan ke Polda 

Metro Jaya beserta dengan petunjuk untuk ditambahkan Pasal 27 ayat (3) jo. 

Pasal 45 UUITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan/atau denda 

paling banyak Rp  1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) yang dilampirkan diatas 

berkas perkara. Berdasarkan penambahan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UUITE 

yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan pada saat pelimpahan berkas 

perkara tahap II (dua) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) 

Terdakwa langsung ditahan di LP Wanita Tangerang pada tanggal 13 Mei 2009 

sampai dengan tanggal 1 Juni 2009.  

 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penambahan Pasal 27 ayat (3) jo. 

Pasal 45 UUITE dalam berkas perkara untuk menjerat Terdakwa yang diajukan 
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oleh Kejaksaan Tinggi Banten terkesan mengandung unsur paksaan untuk 

memberikan justifikasi dilakukannya penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum 

terhadap Terdakwa.  Sehingga pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat 

Tuntutannya pada halaman 43 yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti 

adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) 

UUITE adalah tuntutan yang didasarkan oleh penambahan pasal yang berujung 

pada terbuktinya ketidakprofesionalan Jaksa dalam menangani kasus Terdakwa. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Jaksa Agung R.I. Hendarman Supandji yang 

menyatakan bahwa Prita Mulyasari telah menjadi korban dari 

ketidakprofesionalan jaksa (Bukti T-20).   Terlebih lagi, Pasal 45 ayat (1) jo. 

Pasal 27 ayat (3) UUITE bukan merupakan pasal yang dapat berdiri sendiri 

karena tidak memuat definisi atau pengertian sebagaimana dalam muatan 

penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 310 KUHP. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan  

keterangan ahli M Yasin Kara, S.E,  Ahli Prof. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang 

menyatakan bahwa muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam 

Pasal 27 ayat (3) UUITE mengacu pada muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 KUHP. 

 

12.  TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA TERDAKWA TIDAK DAPAT DIMINTAI 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS SURAT ELEKTRONIK YANG 

TELAH DISEBARLUASKAN MELALUI EMAIL DARI PIHAK-PIHAK YANG 

TIDAK DIKENAL OLEH TERDAKWA; 

 

Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum pada persidangan 

perkara aquo adalah merupakan surat elektronik yang di cetak bukan berasal 

dari email pritamulyasari@yahoo.com yang merupakan account pribadi dari 

Terdakwa akan tetapi dicetak langsung dari account bensanty@gmail.com dan 

website lainnya; 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan 

saksi-saksi dan pendapat para Ahli yang telah diberikan di depan persidangan 

dibawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun bukti surat, adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Saksi Dr. HENGKY GOSAL, Sp.PD dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi diberitahukan oleh teman-teman saksi dan diberikan print-

outnya oleh teman-teman saksi mengenai adanya tulisan di internet yang 

berjudul ”Penipuan yang dilakukan oleh RS Omni International” dengan nama 

saksi tercantum didalamnya; 

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum berupa e-mail 

terdakwa yang didapat dari saksi, bukan yang didapat langsung dari 

terdakwa. 

- Bahwa saksi mendapatkan e-mail terdakwa dari kolega saksi yang bernama 

Dr. Suprayitno, dan bukan yang didapat langsung dari terdakwa. 

 

Saksi Dr. Grace H. Y. Nela di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 

Agustus 2009 menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengetahui adanya email yang ditulis terdakwa dari teman-

teman SMA saksi; 

 

 

Saksi Wiwin Sugiarti, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari media internet; 

- Bahwa saksi mengatakan tulisan di internet tersebut bertuliskan ”Penipuan 

yang dilakukan oleh RS. Omni Alam Sutera”, dan     menggunakan huruf 

besar. 
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Saksi Dr. INDAH PRAMESHWARIE,  dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui mengenai semua ini dari media 

internet Google; 

- Bahwa saksi mendapatkan email tersebut dari temannya Bapak Doni; 

 

Saksi SUPRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut 

- Bahwa saksi membacanya melalui internet Google; 

 

Saksi  OGIANNA YANDRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai  berikut: 

- Bahwa saksi diperlihatkan e-mail yang ditulis Terdakwa oleh dr. Grace 

H.Y.Nela; 

- Bahwa yang membuka situs Google adalah dr.Grace H.Y.Nela, kemudian 

saksi membaca e-mail Terdakwa yang ada pada situs Google tersebut; 

 

Saksi Dr. JUNIWATI GUNAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi mengetahui email yang ditulis Terdakwa dari teman saksi; 

- Bahwa saksi membuka email yang ditulis Terdakwa yang dikirim oleh teman 

saksi di kantor yang bernama Bpk. Armen. 

- Bahwa Bpk. Armen mendapatkan email yang ditulis Terdakwa juga dari 

teman yang mengirimkan email tersebut kepada Bpk. Armen. 

 

Ahli Prof. Dr. Chairul Huda, S.H. M.H, dibawah sumpah menerangkan  

sebagai berikut: 
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- Bahwa benar dalam hukum pidana dikenal yang namanya individualisasi 

pidana. Individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggungjawabkan 

atas perbuatan yang dia lakukan, oleh karena itu atas hal yang dilakukan 

orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain itu. Jadi siapa yang 

mengumumkan dialah yang memenuhi unsur untuk diketahui umum. Jadi 

semua unsur yang temasuk dalam Pasal 310 KUHP itu adalah seorang yang 

melakukan sendiri untuk diketahui umum; 

- Bahwa benar kalau mengirim email, itu sifatnya surat pribadi, jumlah berapa 

yang dikirim tidak penting, karena itu tidak memenuhi kriteria untuk diketahui 

umum.  

 

Penyebab diketahuinya isi surat elektronik Terdakwa adalah pihak rumah sakit 

Omni Internasional Hospital, bukan terdakwa. Hal yang sebenarnya dilakukan 

oleh  pihak RS Omni International Tangerang melalui kuasa hukumnya Risma 

Situmorang, S.H., yang memberikan bantahan melalui surat kabar Kompas dan 

Media Indonesia tanggal 8 September 2008 atas email yang ditulis oleh 

terdakwa. Menurut Prof. Dr. Chairul Huda S.H., M.H., dalam hukum pidana 

dikenal yang namanya individualisasi pidana. Individualisasi pidana artinya 

orang hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan, oleh 

karena itu atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab 

orang lain itu.  

 

Prita Mulyasari tidak pernah menyebarkan kepada orang lain selain ke dua 

puluh orang sahabat terdekatnya saja, hal ini dapat dilihat dari keterangan  

saksi – saksi Dr. HENGKY GOSAL, Sp.PD, Dr. Grace H. Y. Nela, Wiwin 

Sugiarti, Dr. Indah Prameshwarie, Supriyanto, Ogianna Yandri, Dr. 

Juniwati Gunawan,  yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan tidak 

mendapat email tersebut dari Terdakwa. Ketika Terdakwa membuat tulisan 

mengenai pengalaman pribadinya sendiri atas kurangnya pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh RS. OMNI Internasional, surat elektronik tersebut hanya 

dikirimkan ke sahabat-sahabat terdekatnya saja.  
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Sangat tidak bijaksana, bila penyebaran atas surat elektronik yang dibuat oleh 

Terdakwa dengan menggunakan perangkat keras/ komputer/ laptop dan 

account email milik Terdakwa sendiri dengan tidak menyadap data dan 

informasi yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta alat-alat yang 

digunakan Terdakwa saat membuat surat elektronik atas kurangnya pelayanan 

kesehatan dari RS. OMNI Internasional tidak disita oleh Penuntut Umum, 

Terdakwa didakwa atas pencemaran nama baik. Apakah menginformasikan 

pengalaman pribadi yang dialami langsung oleh Terdakwa kepada sahabat-

sahabat terdekatnya merupakan suatu kejahatan? Apakah Terdakwa dapat 

dipersalahkan dengan tersebarnya tulisan tentang pengalaman pribadi 

terdakwa tersebut, yang Penuntut Umum pun tidak dapat menghadirkan bukti-

bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 

penyebarannya tidak dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Terdakwa? 

Bahwa pengumuman dan pemberitahuan yang dibuat oleh RS. OMNI 

Internasional pada media Surat kabar Kompas dan Media Indonesia tanggal 8 

September 2008 semakin membuat pihak-pihak ketiga yang tidak mempunyai 

hak untuk meneruskan surat elektronik tersebut ikut menyebarluaskan 

pemberitaan dan surat elektronik yang hanya dikirmkan oleh Terdakwa kepada 

20 orang sahabat-sahabat terdekatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

137 
 

V. ANALISA YURIDIS 

 

1. PASAL 27 AYAT (3) UU NO. 11 TAHUN 2008 JO PASAL 45 AYAT (1)  

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA 

DALAM DAKWAAN KESATU TIDAK TERBUKTI 

 

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik menyatakan: 

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah)” 

 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik menyatakan: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 

nama baik.” 

 

I. Unsur Setiap Orang 

Untuk membuktikan siapa subyek hukum yang dimaksud ‘setiap orang’ dalam 

Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Surat Tuntutannya pada halaman 43, 

Jaksa Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut: 
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 “Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek hukum jika terdapat cukup bukti 

telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, terhadapnya tidak ada alasan 

pembenar maupun pemaaf serta padanya terdapat kesalahan. Dalam hal adalah 

terdakwa Prita Mulyasari yang identitasnya sudah cukup jelas dalam surat 

dakwaan kami. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.”” 

 

Majelis Hakim yang kami muliakan, 

 

Kami tidak sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan 

Terdakwa mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan 

kesalahannya. Uraian unsur Jaksa Penuntut Umum sebagaimana kami kutip di 

atas sangat prematur, mengingat unsur-unsur lain yang merupakan delik inti 

(besstanddel delict) belum dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum 

 

Secara teknis, Terdakwa tidak dapat dikualifikasi telah memenuhi unsur “barang 

siapa” sepanjang belum dibuktikan perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh 

Terdakwa, bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum dapat menyimpulkan 

bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam tindak pidana ini tanpa membuktikan 

terpenuhinya unsur-unsur tentang ada atau tidak-nya tindak pidana yang 

didakwakan kepada Terdakwa. 

 

Untuk menentukan unsur "barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa 

sebagai subyek hukum yang dapat didakwa melakukan perbuatan pidana, maka 

kami akan membahas mengenai unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ternyata tidak terbukti sebagai 

berikut : 
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Bahwa unsur "barang siapa" bukan merupakan delik inti/bagian inti dari Pasal 45 

Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, namun hanya merupakan elemen delict yang 

merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak 

pidana, yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya, 

sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan 

sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh 

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan baru dapat dibahas setelah 

seluruh unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan.  

 

Apabila kita mengikuti definisi terpenuhinya unsur barang siapa versi Jaksa 

Penuntut Umum  maka setiap orang waras termasuk Penasihat hukum, Hakim 

dan Jaksa Penuntut Umum langsung secara serta merta memenuhi Unsur 

Barang Siapa ini sepanjang jelas alamat dan identitasnya. 

 

Pembentuk undang-undang tidak sembarangan dalam merumuskan delik suatu 

perbuatan pidana, Unsur Barang Siapa adalah untuk menunjukkan sifat 

”kemanusiaan” (bukan hewan atau tumbuhan) di mana unsur ”kemanusiaan” ini 

harus dihubungkan dengan adanya perbuatan, perbuatan mana melanggar 

hukum dan diancam dengan pidana.  

 

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI  No. 951 K/Pid/1982, 

tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO  KITAJIMA, yang antara lain 

menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di 

mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana 

lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-

unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.  
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Dengan demikian Unsur Barang Siapa ini tidak terpenuhi selama delik inti/bagian 

inti dari Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa 

Penuntut Umum. 

 

II. Unsur Dengan Segaja 

 

Bahwa pada surat tuntutannya halaman 43, Jaksa Penuntut Umum menguraikan 

hal-hal sebagai berikut: 

 

“Bahwa, unsur “dengan segaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, 

kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk)  untuk mengadakan akibat tersebut, atau 

kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau 

kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. 

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam 

niatnya 

Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam Pasal ini mengandung makna semua 

unsur yang berada di belakangnya juga diliputi opzet. Yang dimaksud dengan 

sengaja (opzet) menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah “Willen” en 

“Wetten”, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus 

menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) 

akibat perbuatan itu. 

Dalam hukum pidana, pengertian mengenai “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) 

teori, yaitu: 

a. Teori kehendak (Wills Theorie) sebagaimana dikemukakan oleh VON 

HIPPEL. 
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b. Teori Pengetahuan/membayangkan (voorstellings Theorie) dari FRANK yang 

didukung oleh VON LISZT. 

 

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut menurut Prof. 

MOELYANTO ternyata teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings Theorie) 

dipandang lebih memuaskan. 

Pertimbangan iniberdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendak tentu 

diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui beum tentu dikehendaki. 

Menurut teori membayangkan (voorstellings Theorie), manusia tidak mungkin 

menghendaki suatu akibat, ia hanya dapat membayangkan mengingini, 

mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. (DR. Andi Hamzah, 

S.H., Azas-azas hukum pidana edisi refisi 2008 halaman 108).  

Dr. Mudzakir, SH. MH. Dalam makalahnya “Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat 

(3)” halaman 3 menulis “.........Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan 

menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Untuk menetapkannya 

dapat dilakukan dua batasan, yakni : (1) pelaku dituntut harus mengetahui bahwa 

perbuatan tertentu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan : (2) tidak perlu 

dibuktikan (diuji) tentang pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibat 

yang dilarang oleh hukum pidana, tetapi cukup dilihat dari tingkat kecerdasan 

(intelektualitas) pelaku pada saat melakukan perbuatan.” 

 

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan rangkaian yang disebut sebagai 

analisa fakta pada halaman 44-45, surat tuntutannya yang tidak perlu kami kutip 

lagi, Analisa fakta mana mengandung manipulasi karena tidak sesuai dengan 

fakta yang terungkap di persidangan sehingga harus kami tolak, akan tetapi tetap 

akan kami tanggapi sebagai berikut: 
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Bahwa dalam kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan. Sengaja 

(ofzettelijk) dan maksud (opzet als oogmerk) atau tujuan (doel). Walaupun dalam 

doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit, yang disebut 

dengan kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), tetapi fungsi 

unsur sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran  berbeda. Sikap batin 

“sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik 

orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” 

ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang 

dituduhkan pada orang itu. 

Apabila ditinjau dari apa yang diterangkan di dalam MvT WvS Belanda yang 

dapat disimpulkan  bahwa kesengajaan  adalah sikap batin orang yang 

menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui (willens en wetens), maka 

dapat saja dianggap bahwa, mencantumkan unsur dengan maksud disitu adalah 

berlebihan. Karena dengan memperhatikan keterangan dari MvT WvS Belanda 

lainnya yang menyatakan bahwa “apabila di dalam rumusan tindak pidana 

disebutkan unsur opzettelijk, maka harus diartikan bahwa semua unsur yang ada 

dibelakangnya adalah dituju oleh unsur sengaja tersebut”1. Prinsip ini disebut 

oleh Moeljatno dengan “kunci minister Modderman”2. Berdasarkan keterangan 

MvT itu, maka sesungguhnya unsur diketahui oleh umum telah dengan 

sendirinya dituju oleh unsur sengaja yang tempatnya diletakkan sesudah kata 

sengaja dalam rumusan, demikian juga pada teks aslinya (bahasa Belanda).  

 

Sengaja yang ditujukan pada unsur diketahui umum, artinya juga bahwa si 

pembuat dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik 

orang,  disadarinya bahwa, dengan melakukan perbuatan tersebut, perihal apa 

yang dituduhkan dapat diketahui oleh umum. Kesadaran seperti ini juga ada dan 

terkandung dalam unsur maksud supaya diketahui umum.  Kesadaran seseorang 

                                                             
1  PAF Lamintang dan Djisman Samosir (ii), 1979. Delik-Delik Khusis Kejahatan yang 

Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit 
Tarsito, Bandung, halaman 67-68.  

2  Moeljatno (iv), 1984. Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde), 
Penerbit Bina Aksara, Jakarta, halaman  14. 

   

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

143 
 

mengenai diketahui umum dalam hendak melakukan perbuatan, dan kemudian 

perbuatan itu sungguh dilakukan, maka berarti orang itu menghendaki agar 

perbuatan tersebut diketahui umum.  

Dengan memahami tulisan diatas, maka kita dapat dengan jelas melihat bahwa 

terdakwa menuliskan email tidak dengan sikap batin “sengaja” dimana email 

yang dibuat oleh terdakwa sama sekali tidak ditujukan untuk menyerang 

kehormatan atau nama baik orang lain. Email yang ditulis dan dikirimkan oleh 

terdakwa adalah berupa “curahan hati” seorang mantan pasien sebuah Rumah 

Sakit yang hak-haknya pada saat dirinya masih menjadi pasien Rumah Sakit 

tersebut tidaklah dipenuhi oleh pihak Rumah Sakit, isinya berupa kejadian-

kejadian yang sebenarnya dan terdakwa alami sendiri, jadi bukanlah merupakan 

sebuah serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang serta email 

tersebut diperuntukan hanya kepada teman-teman dekatnya saja.  

Dengan tidak terpenuhinya sikap batin “sengaja” dalam unsur “dengan sengaja” 

maka dapat disimpulkan bahwa unsur Dengan Sengaja dalam uraian dan analisa 

dakwaan kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi dan patut 

dikesampingkan. 

 

III. Unsur Tanpa Hak 

 

Bahwa pada surat tuntutannya halaman 45-46, Jaksa Penuntut Umum 

menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

 

“Dalam doktrin pengertian melawan hukum sendiri bermacam-macam. Ada 

mengartikan ”tanpa hak sendiri” (Zonder eigen recht), ”bertentangan dengan hak 

orang lain” (Tegen eens anders recht), ”bertentangan dengan hukum obyektif” 

(tegen het objectieve recht). 

Penjelasan DPR RI angka 9 halaman 81 dalam putusan mahkamah konstitusi 

nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa unsur “tanpa hak” dalam ketentuan 
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pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum 

(wedderechttelijk sebagai konstitutif dari suatu hak tindak pidana yang lebih 

spesifik). Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan 

bertentangan dengan hukum; bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan 

atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini unsur tanpa hak 

dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana.” 

 

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada 

halaman 46 menguraikan analisa fakta versi Jaksa Penuntut Umum yang telah 

diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya, sehingga untuk menghindari 

pengulangan yang tidak perlu kami mohon agar pembahasan unsur yang 

sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan unsur ini.  

 

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan 

pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Setiap manusia 

mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan 

sesuatu kepada orang lain dan menrima sesuatu dari orang lain atau lembaga 

tertentu. Hak tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang. Dalam menuntut suatu 

hak, tanggung jawab moral sangat diperlukan agar dapat terjalin suatu ikatan 

yang merupakan kontrak sosial, baik tesurat maupun yang tersirat, sehingga 

segala sesuatunya dapat memberikan dampak positif. 

Semakin baik kehidupan seseorang atau masyarakat, semakin perlu pula 

pemahaman tentang hak-hak tersebut agar terbentuk sikap saling menghargai 

hak-hak orang lain dan tercipta kehidupan yang damai dan tentram. 

Hak-hak pasien pada prinsipnya tidak terlepas pula dengan hak-hak manusia 

atau lebih dasar lagi hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak tanpa batas 
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dan merupakan kewajiban setiap negara/pemerintah untuk menentukan batas-

batas kemerdekaan yang dapat dilaksanakan dan dilindungi dengan 

mengutamakan kepentingan umum termasuk hak untuk mengeluarkan pendapat. 

Hak menurut C. Fagin ( 1975) mengemukakan bahwa hak adalah tuntutan 

terhadap sesuatu, dimana seseorang berhak seperti kekuasaan dan hak-hak 

istimewa yang berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas atau 

legalitas. Hak dapat dipandang dari sudut hukum dan pribadi. Dari sudut hukum 

hak mempunyai atau memberi kekuasaan tertentu untuk mengendalikan sesuatu. 

Contoh, Seseorang mepunyai hak untuk masuk restoran dan membeli makanan 

yang diinginkannya, begitu pula dengan pasien yang meminta rekam medis serta 

mengemukakan pendapatnya. 

Hak-hak pasien sekarang sudah sering dibicarakan, tumbuh dari mata rantai 

pasal 25 The United Nations Universal Declaration Of Human rights 1948; pasal 

1 The United Nations International Convention Civil and Political Rights 1966 

yaitu : 

1. Hak memperoleh pemeliharaan kesehatan (the right to health care) 

2. Hak menentukan nasib sendiri (the right to self determination) 

Kemudian dari Deklarasi Hesinki, oleh The 18th World Medical Assembly, 

Finland 1964 muncul hak untuk memperoleh informasi (the right to informasi) 

Ada 4 hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy (1962) yaitu : 

1.  Hak mendapatkan perlindungan keamanan 

2. Hak mendapat informasi 

3.  Hak memilih 

4.  Hak mendengar 

Salah satu hak pasien yang dibahas disini adalah : 
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1. Hak memberikan consent (persetujuan) 

Consent mengandung arti suatru tindakan atau aksi beralasan yang diberikan 

tanpa paksaan oleh seseorang yang memiliki pemgetahuan yang cukup tentang 

keputusan yang ia berikan, dimana secara hukum orang tersebut secara hukum 

mampu memberikan consent. Consent diterapkan pada prinsip bahwa setiap 

manusia dewasa mempunyai hak untuk menentukan apa yang harus dilakukan 

terhadapnya. Kriteria consent yang sah : 

a.  Tertulis 

b. Ditandatangani oleh pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya 

c. Hanya ada salah satu prosedur yang tepat dilakukan 

d. Memenuhi beberapa elemen penting : penjelasan kondisi, prosedur dan 

konsekuensinya, penanganan atau prosedur alternative, manfaat yang 

diharapkan, Tawaran diberikan oleh pasien dewasa yang secara fisik dan 

mental mampu membuat keputusan 

Hak-hak yang dinyatakan dalam fasilitas asuhan keperawatan (Annas dan 

Healey, 1974), terdiri dari 4 katagori yanitu : 

1. Hak kebenaran secara menyeluruh. 

2.  Hak privasi dan martabat pribadi (kerahasiaan dan keamanannya). 

3. Hak untuk memelihara pengambilan keputusan untuk diri sendiri sehubungan 

dengan kesehatan. 

4. Hak untuk memperoleh catatan medis baik selama dan sesudah dirawat di 

rumah sakit. 

Hak-hak diatas merupakan hal yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara 

Rumah Sakit, termasuk dokter dan perawat. Jika hak-hak tersebut diatas tidak 

dipenuhi, maka terhadap pasien yang hak-haknya dilanggar tersebut muncul 
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suatu hak yang baru, yaitu, hak untuk melakukan pengaduan dan 

mengemukakan pendapatnya atas Pihak yang melanggar hak-hak si pasien 

tersebut yang bertujuan agar hak-hak yang dilanggar tersebut kelak dapat 

dipenuhi. Dalam hal ini, terdakwa mempunyai hak-hak sebagai pasien seperti 

sebagaimana yang tertuang diatas. 

Hak-hak terdakwa sebagai pasien sekaligus konsumen dilindungi oleh Undang-

Undang. Dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran diatur mengenai hak-hak pasien, termasuk mendapatkan rekam 

medis.  

 

 Sebagaimana diketahui bahwa setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. 

Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, 

tindak pidana adalah  suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas 

unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan 

tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana.  Hubungan yang dekat 

dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau 

membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur. 

 Pertama secara objektif.  Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi 

elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi 

informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan 

bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah  

melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan 

mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan 

mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi 

terlarang.  Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa 

memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh 

dipidana.  

 Kedua secara subjektif.  Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan 

unsur dengan sengaja (kesalahan). MvT WvS Belanda mengatakan bahwa 

“pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa 
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melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.3 

Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens ) dan mengetahui 

(wetens). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan 

Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara 

penempatan unsur sengaja dalam kentuan pidana akan menentukan relasi 

pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya: apa yang mengikuti kata ini 

akan dipengaruhi olehnya.4 

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka 

tidak diragukan lagi. Bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan 

perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah 

terbentuk  sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya 

dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya.  

Disamping itu sengaja harus juga ditujukan  pada unsur tanpa hak. Apa artinya? 

Bahwa si pembuat sebelum menstransmisikan, mendistribusikan  informasi 

elektronik atau dokumen elektronik tersebut.  Telah mengetahui atau menyadari 

bahwa Ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya  melawan hukum, tercela, 

tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang biasanya 

disebut dengan sifat melawan hukum subjektif. Suatu kesadaran yang tidak perlu 

mengetahui secara persis tentang Undang-Undang atau pasal yang melarang. 

Cukup kesadaran bahwa perbuatan semacam itu tercela, tidak dibenarkan. 

Suatu kesadaran yang selalu ada bagi setiap orang normal pada umumnya.  

Orang yang berjiwa normal saja yang dapat menilai terhadap semua perbuatan 

yang hendak dilakukannya sebagai halal ataukah haram. Oleh karena itu untuk 

membuktikan kesadaran sifat melawan hukum perbuatan patokannya, ialah 

terbukti si pembuat berjiwa normal.           

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Pembentuk WvS Belanda telah 

mengambil sikap yang rasional mengenai unsur sifat melawan hukum. Bahwa 

dengan dibentuknya tindak pidana dalam Undang-Undang sudah dengan 

                                                             
3  Moeljatno, Op.cit., halaman 171.  
4
  Jan Remmelink, Op.cit., halaman 152.  
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sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum.  Dalam setiap rumusan tindak 

pidana telah terdapat unsur melawan hukum. Meskipun di dalam rumusan tidak 

dicantumkan. Tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan 

melawan hukum secara tegas. Hanya apabila dalam hal-hal  ada alasan saja 

maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah 

apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama 

seperti tindak pidana yang dirumuskan UU. Barulah dalam rumusan sifat 

melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. WvS bermaksud mencegah agar 

mereka yang  menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak sertamerta 

dipidana.5 

Dengan mengingat petunjuk MvT WvS Belanda tersebut, kita harus memahami 

maksud pembentuk Undang-Undang ITE mencantumkan unsur tanpa hak dalam 

rumusan tindak pidan Pasal 27 Ayat (3). Tentu ada maksud pembentuk UU ITE 

mencantumkan unsur tanpa hak (istilah lain dari melawan hukum) dalam 

rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut. Kiranya maksud 

pembentuk UU ITE ditujukan agar orang yang berhak melakukan perbuatan 

mendistribusi, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik 

tidak boleh dipidana. Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat 

menghinakan orang lain.  

Persoalannya ialah, dalam hal mana atau dengan syarat apa orang yang 

mendistribusikan, mentrasmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik yang isinya bersifat menghina tersebut berhak melakukannya?  UU 

ITE tidak memberikan keterangan apa-apa. Oleh karena itu harus dicari dari 

sumber hukum penghinaan, ialah  Bab XVI Buku II KUHP.  

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP bersumber pada 

pencemaran (Pasal 310). Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat 

yang sama,  ialah terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu 

bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu 

pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan.  

                                                             
5  Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan 

Padanannya dalam KUHP Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman  187.  
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Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan 

(ayat 3). Pencemaan tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum 

atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang 

menyebabkan si pembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan informasi 

elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan hapusnya sifat melawan 

hukum sama artinya dengan  si pembuat berhak melakukannya.  

Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya. Bahwa untuk dapat mengajukan 

alasan demi kepentingan umum. Disamping memang sangat perlu, dan bukan 

semata-mata untuk kepentingan pribadi si pembuat sendiri. Melainkan untuk 

kepentingan orang lain (umum). Juga isi yang disampaikan haruslah benar, tidak 

boleh palsu.  Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, 

diperlukan 2 syarat. Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan - berupa 

serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat 

merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu ybs terpaksa harus membela 

diri. Perwujudannya ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang 

lain.  Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat 

membuktikan syarat-syarat tersebut.  

 

Maka akan kami tanggapi uraian tersebut sebagai berikut: 

Bahwa sebagaimana telah kami bahas dalam uraian unsur “Tanpa Hak”, 

sesungguhnya dalam perkara ini, terdakwa memiliki hak untuk menuliskan email 

tersebut, karena terdakwa pernah menjadi pasien dari Rumah Sakit Omni 

Internasional dan hak-hak terdakwa sebagai pasien Rumah Sakit seperti 

mendapatkan rekam medis tidaklah dipenuhi.  Permintaan terdakwa atas rekam 

medis kepada pihak Rumah Sakit Omni International bukanlah tanpa sebab dan 

alasan, terdakwa sebagai pasien merasa dirinya kurang mendapatkan 

penanganan dan perawatan yang maksimal dari pihak dokter yang 

menanganinya. Sampai saat ini, terdakwa tidak pernah mendapatkan isi rekam 

medis yang dimintanya kepada pihak Rumah Sakit padahal perbuatan terdakwa 

yang meminta isi rekam medis yang menunjukan diagnosa trombosit terdakwa 
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mencapai 27.000 tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dan sejalan dengan 

bunyi Pasal 12 ayat (4) Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 yang berbunyi 

: “ringkasan rekam medis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 

diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau 

atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu”. 

  

Sebagai curahan hati karena mendapatkan penanganan dan perawatan yang 

kurang memuaskan serta tidak diberikannya isi rekam medis, terdakwa menulis 

di email mengenai pengalamannya selama menjadi pasien di Rumah Sakit Omni 

International sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008 dan 

pada saat dirawat di Rumah Sakit International Bintaro pada tanggal 12 Agustus 

2008 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2008 serta  mengirimkannya ke 20 

alamat email yang merupakan orang dekatnya terdakwa, terdakwa mencurahkan 

semua isi hatinya yang kecewa terhadap penanganan dan perawatan selama 

dirawat di RS Omni International kedalam email tersebut. 

 

Hak-hak terdakwa sebagai pasien dan sebagai konsumen dilindungi dan diatur di 

dalam Pasal 52 Undang-Undang No.29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

yang menyebutkan : 

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

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai 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.” 

 

dan Pasal 4 huruf a, c, d, dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen yang berbunyi : 
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“Hak konsumen adalah: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

c.   Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisidan 

      jaminan barang dan/atau jasa; 

d.   Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

      yang digunakan; 

g.   Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

      diskriminatif.” 

 

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa, email yang ditulis oleh terdakwa 

bukanlah tanpa didasarkan atau adanya suatu hak, hak-hak sebagai pasien 

diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, sebagai konsumen diatur 

dalam undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta sebagai warga negara diatur 

dalam Undang-Undang Dasar adalah  melekat pada diri terdakwa.  

Terlebih hal diatas didukung oleh keterangan Ahli Dr. Herkutanto. SH. LLM yang 

menerangkan bahwa : 

 Bahwa hasil lab merupakan bahan penunjang untuk menentukan sakit apa 

atau obat apa yang harus diberikan kepada pasien; 

 Bahwa hak seorang pasien harus dilindungi; 

 Bahwa pasien berhak mendapatkan informasi dari dokter. Dokter wajib 

memberikan informasi kepada pasien didalam kondisi apakah yang 

bersangkutan masih menjadi pasien atau sudah tidak menjadi pasien dari 

dokter tersebut; 

 Bahwa pasien berhak mendapatkan informasi medis; 

 Bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien; 
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 Bahwa rekam medis dapat diberikan, dicatat, dicopy oleh pasien atau orang 

yang diberikan kuasa oleh pasien. 

 

sehingga apa yang diuraiakan Jaksa Penuntut Umum dalam analisa yuridisnya 

mengenai unsur “Tanpa hak” tidak terbukti dan harus dikesampingkan. 

  

IV. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

 

Bahwa pada surat tuntutannya halaman 46-47, Jaksa Penuntut Umum 

menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

“ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses. Menurut pertimbangan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan 

sebagai berikut : 

Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik 

ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.  

Mentransmisikan, yaitu memasukan informasi kedalam jaringan media elektronik 

yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dann 

waktu (kapan saja dan dimana saja). 

Akses, adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang 

berdiri sendiri atau dalam jaringan. 

Informasi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, dsb yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
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Dokumen Elektronik, adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

Optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memilii makna atau arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. ” 

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada 

halaman 46-47 menguraikan analisa fakta versi Jaksa Penuntut Umum yang 

telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya, sehingga untuk 

menghindari pengulangan yang tidak perlu kami mohon agar pembahasan unsur 

yang sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan unsur 

ini. 

Bahwa kami tidak sependapat dan menolak uraian serta kesimpulan Jaksa 

Penuntut Umum tersebut di atas. 

Dari uraian Pasal 27 Ayat (3) KUHP Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas 

dikaitkan dengan uraian dan fakta yuridis yang dimuat dalam tuntutan halaman 

46-47, jelas bahwa kesimpulan dan pendapat Jaksa Penuntut Umum mengenai 

terbuktinya unsur dari Pasal ini sangatlah keliru. 

 

Mendistribusikan adalah menyalurkan  (membagikan, mengirimkan) kepada 

beberapa orang atau beberapa tempat.6 Dalam konteks tindak pidana 

penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. 

Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam  bentuk 

dan cara apapun  yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, 

memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat 

lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi 

informasi. Tetapi, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2008 

                                                             
6  Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indoesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Penerbit 

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 336.  
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Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “mendistribusikan” tidak dapat 

terlepas dari apa yang menjadi obyek dari apa yang didistribusikan yang juga 

merupakan unsur dari Pasal tersebut, yaitu muatan Penghinaan dan/atau 

Pencemaran nama baik, sehingga unsur “yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik” haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Karena 

sangatlah tidak mungkin seseorang mendistribusikan sesuatu yang tidak nyata 

dan jelas obyeknya. Dalam perkara a quo, terdakwa memang telah mengirimkan 

email kepada kurang lebih 20 orang dekatnya, tetapi isi email tersebut yang 

menjadi obyek dari tindakan yang dilakukannya tidak memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, melainkan hanyalah curahan hati 

seorang  mantan pasien mengenai kejadian nyata yang dialaminya semasa 

dirinya menjadi pasien di RS Omni International Hospitals Alam Sutera 

Tangerang. 

 

Perbuatan menstransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat 

teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan 

perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan 

bahwa menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari 

seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).7  Dari kalimat tersebut 

dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan 

mentrasmisikan dapatlah dirumuskan. Adalah perbuatan dengan cara tertentu 

atau melalui perangkat tertentu - mengirimkan atau meneruskan informasi 

elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda 

(perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.  

 

Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mengandung sifat materiil. 

Karena perbuatan menstansmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, 

apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti 

                                                             
7
  Departemen Pendidikan Nasional, Ibid., halaman 1485.  
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tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat 

apapun namanya dalam bidang teknologi informasi. 

Mengamati uraian dan fakta yuridis versi Jaksa Penuntut Umum, Jika dikaitkan 

dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah 

memberikan perumusan mentransmisikan secara keliru, yaitu sebagai sesuatu 

yang bisa diakses publik oleh siapa saja, dalam hal ini terkait dengan email yang 

dikirimkan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Wahyu Catur 

Wibowo dalam persidangan, terungkap fakta : 

 Bahwa pada teorinya, hanya yang menerima email yang dapat membaca 

email tersebut; 

 Bahwa tidak ada Kode Etik yang mengatur mengenai email tidak boleh 

disebarluaskan; 

 Bahwa email bersifat pribadi; 

 Bahwa pada teorinya, orang lain tidak dapat membaca email yang 

dikirimkan kepada sesorang, karena seseorang dalam membuka email 

harus menggnakan password; 

 Bahwa etika dari email adalah antara orang dengan orang, bukan bersifat 

publik; 

 Bahwa hanya seseorang yang mempunyai password yang dapat membuka 

email; 

Dari keterangan yang diberikan oleh Ahli dapat disimpulkan bahwa email yang 

dikirimkan oleh terdakwa sifatnya adalah pribadi atau perorangan jadi, analisa 

Jaksa Penuntut umum yang dalam uraiannya menyebutkan “yang bisa diakses 

publik oleh siapa saja” patut dibantah dan dikesampingkan. 

 

Perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi  elektronik sifatnya lebih 

abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentrasmisikan. Karena itu 

mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya. Kiranya 

ada maksud pembentuk UU dalam hal mencantumkan unsur perbuatan tersebut 

pada urutan ketiga.  Ditujukan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan 

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

157 
 

dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Maka ada cadangan 

perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu.  

 

Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. 

Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan 

cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi 

informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan 

transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat 

diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.  

 

Penghinaan khusus UU ITE dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” 

merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna 

tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik 

telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Jaksa harus 

membuktikan bahwa data elektronik tersebut telah nyata-nyata diakses oleh 

orang lain. Minimal sudah terdapat/menyebar dalam perangkat elektronik yang 

lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh si pembuat. Untuk itu, 

dalam hal ini, alat bukti email yang harus disita adalah termasuk email pertama 

yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang berada di komputer millik terdakwa.  

 

Dengan demikian unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan. 

 

V. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 

 

Bahwa dalam surat tuntutannya halaman 47-48, Jaksa Penuntut Umum 

menguraikan hal-hal sebagai berikut: 
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“Bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan “menurut sistem KUHP, 

terdapat 4 (empat) jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan 

seseorang dan yang mempunyai bentuk murni, yaitu : 1. Menista (menghina) 

secara lisan (smaad), 2. menista secara tertulis (smaadschrift), 3. memfitnah 

(laster), 4. penghinaan ringan (eenvoudige belediging).” Lebih lanjut beliau juga 

menulis, kejahatan “penghinaan” atau belediging ini adalah merupakan 

pelanggaran atau perkosaan terhadap kehormatan seseorang. 

Setiap manusia mempunyai hak untuk supaya kehormatannya tidak dilanggar 

atau diperkosa (de mens heert het recht, dat zijn eer niet zal worden gekrankt). 

Akan tetapi kemudian bagaimanakah dengan manusia yang hidup dan 

mempunyai kelakuan dan tabiat yang hina, hingga tidak dapat dikatakan bahwa 

orang tersebut masih mempunyai kehormatan atau patut dihormati. Apakah 

orang demikian itu mungkin dihina oleh orang lain? 

Mengenai hal itu perlu diketahui, bahwa “walaupun orang demikian itu telah tidak 

mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang 

adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”. Jadi walaupun hidup hina, 

manusia berhak supaya kehormatannya tidak dilanggar. 

Yang dimaksud dengan “nama baik” yaitu kehormatan yang diberikan kepada 

seseorang oleh masyarakat berhubung dengan kedudukannya di dalam 

masyarakat”.  

 

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada 

halaman 47-48 menguraikan analisa fakta versi Jaksa Penuntut Umum yang 

telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya, sehingga untuk 

menghindari pengulangan yang tidak perlu kami mohon agar pembahasan unsur 

yang sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan unsur 

ini. 
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Bahwa uraian kami dalam pembahasan unsur-unsur sebelumnya sebagaimana 

tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan 

unsur ini.  

 

Seperti halnya unsur perbuatan, objek tindak pidana selalu dicantumkan secara 

tegas dalam setiap rumusan tindak pidana. Mengetahui unsur objek tidak sulit. 

Karena  hampir pasti diletakkan di depan unsur perbuatan. Kecuali ada tindak 

pidana tertentu dimana unsur objek tidak persis diletakkan di depan unsur 

perbuatan. Dicontohkan pada penipuan. Objek yang diletakkan di depan 

perbuatan menggerakan adalah orang. Orang bukan unsur objek tindak pidana 

penipuan, tetapi objek perbuatan menggerakkan. Objek penipuan adalah barang, 

utang dan menghapuskan piutang.  

 

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

electronic data interchage (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, 

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya.8 

 

Sementara dokumen elektronik tidak diberikan keterangan apapun dalam UU 

ITE. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan. Dokumen adalah 1 surat yang 

tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta 

kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); 2 barang cetakan atau naskah karangan 

yang dikirim melalui pos; 3  rekaman suara, gambar dalam filem, dan sebagainya 

yang dapat dijadikan bukti keterangan.9 

                                                             
8  Lihat Pasal 1 Angka 1 UU ITE. 
9
  Departemen Pendidikan Nasional,  Op.cit., halaman 338.  
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Dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan menerapkannya pada objek 

tindak pidana, maka dapat didefinisikan. Dokumen elektronik adalah surat  

tertulis atau tercetak yang disimpan secara elektronik yang isinya dapat dipakai 

sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic 

data interchage (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy 

atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang 

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. 

 

Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana 

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.  

 Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat 

pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini 

dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. 

 Kedua, pada unsur inilah melekat/letak sifat melawan hukum dari perbuatan 

mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksenya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan 

tujuan dibentuknya tindak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum 

terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang.  

 Ketiga,  sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan lex specialis 

dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.  

  

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, terdapat 6 indikator  lex 

specialis. Maka jelas penghinaan dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1) UU ITE 

merupakan lex specialis dari bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP, 

khususnya pencemaran.  Unsur lex generalis yang harus ada dalam penghinaan 

UU ITE, ialah salah satu bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP, khususnya 

pencemaran. Apa alasannya?  
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 Dalam frasa yang memiliki muatan penghinaan, khususnya kata/unsur 

penghinaan dalam kalimat rumusan Pasal 27 Ayat (3) mengandung makna 

yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI buku II 

KUHP. Mulai pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, 

menimbulkan persangkaan palsu sampai penghinaan pada orang mati.  

 Dalam frasa pencemaran nama baik sudah dapat dipastikan, bahwa 

maksudnya adalah pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 Ayat (1) 

KUHP. Hanya saja rumusan Pasal 27 Ayat (3) tersebut kurang lengkap. Tidak 

menyebutkan objek pencemaran yang lain ialah hehormatan (eer). Harga diri 

dibidang nama baik (goeden naam) itu merupakan salah satu saja dari objek 

pencemaran, selain kehormatan (eer).   

  

Menuliskan frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dirasa janggal. 

Karena kurang tepat. Sebagaimana diketahui, penghinaan (beleediging) bukan 

nama/kualifikasi sebuah tindak pidana. Melainkan nama suatu kelompok tindak 

pidana yang mempunyai kesamaan sifat. Terutama kepentingan hukum yang 

hendak dilindungi oleh kejahatan-kejahatan tersebut.  

 

Demikian juga dengan menggunakan kata “atau pencemaran nama baik” setelah 

kata penghinaan. Seolah-olah penghinaan itu lain artinya dengan pencemaran. 

Padahal di dalam penghinaan terdapat pencemaran. Seharusnya cukup 

menggunakan kata penghinaan saja.  

 

Namun dapat dimengerti, apabila maksud pembentuk UU ITE diantara sekian 

banyak bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut, yang 

diutamakan adalah pencemaran.  
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Ada persoalan lain pula. Apakah unsur/kata penghinaan dalam tindak pidana 

penghinaan Pasal 27 Ayat (3)   UU ITE  dapat diberlakukan pula bagi 

penghinaan khusus di dalam KUHP?  Sebagaimana yang sudah dibicarakan 

sebelumnya. Dalam KUHP juga terdapat tindak pidana penghinaan khusus. 

Terdapat dalam Pasal-pasal: 134, 136 bis, 137 (ketiganya sudah tidak berlaku)10 

142, 142a, 143, 144,  154a,  154 dan 155 (tidak berlaku)11, 156, 156a, 157, 207, 

208 KUHP. Perlu disampaikan bahwa penyebutan penghinaan khusus dalam 

pasal-pasal KUHP tersebut, tidak menggunakan  6 indikator lex specialis 

sebagaimana diterangkan sebelumnya. Melainkan berdasarkan sifat umum dari 

bentuk-bentuk penghinaan. Sifat umum itu ialah, bahwa penghinaan menyerang 

rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik individu atau sekelompok 

orang. Menimbulkan perasaan malu, amarah, jengkel, sakit hati, merendahkan 

harga diri pribadi atau kelompok orang.  Semua perasaan tersebut membuat 

orang tidak nyaman dan menyakitkan. Berdasarkan sifat umum penghinaan, 

maka penghinaan dalam pasal-pasal tersebut dengan alasan apapun harus 

diterima sebagai bagian dari bentuk-bentuk penghinaan.  

 

Oleh karena itu apabila kita mendasarkan pada sifat umum penghinaan, maka 

tidak ada alasan yang kuat untuk menolak bahwa penghinaan khusus dalam UU 

ITE ini dapat juga diberlakukan pada bentuk-bentuk penghinaan khusus yang 

terdapat dalam KUHP. Asalkan dapat terpenuhi semua unsur-unsur khusus 

dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Baik perbuatannya maupun objeknya 

sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya. Perbuatann 

mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. Sementara 

objeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik, dimana isinya 

bersifat menghina orang pribadi maupun kelompok orang. Dan di dalam perkara 

ini, terdakwa tidak menginsyafi bahwa dirinya telah mengirimkan email dengan 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang terdakwa tahu, 

                                                             
10 Norma ketiga pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  oleh Putusan MK No. 

013-022/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006. 
11  Norma tindak pidana pada kedua pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh 

Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007.  
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dirinya hanya menuliskan curahan hatinya semasa dirinya mendapatkan 

penanganan dan perawatan sebagai pasien di Rumah Sakit Omni International. 

Terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk menghina maupun mencemari 

nama baik, baik dr. Hengky Gosal Sp.PD maupun dr. Grace H Yarlen Nela. 

Masalah mereka merasa dihina dan dicemari nama baiknya di dalam email 

tersebut, hal itu adalah apa yang di dalam keadaan yang benar dialami sendiri 

oleh terdakwa. 

 

3. PASAL 310 AYAT (2) KUHP SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KEDUA 

TIDAK TERBUKTI 

 

Bahwa Definisi penghinaan (belediging) atau pencemaran nama baik 

berdasarkan doktrin hukum yang berkembang sampai saat ini merupakan suatu 

tindakan atau sikap yang sengaja melanggar nama baik atau menyerang 

kehormatan seseorang. Intinya tindakan penghinaan atau pencemaran nama 

baik adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa malu. Sebagaimana 

diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan 

kepentingan manusia. Oleh sebab itu “kehormatan/nama baik” seseorang 

merupakan kepentingan manusia yang mendapat perlindungannya dalam hukum 

baik secara pidana maupun perdata. Mengapa? Dalam doktrin common law 

dikatakan “One of the most important rights possessed by the individual is the 

rights to a good reputation” (Rate A. Howell, Reader’s Digest). Dengan demikian 

suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi 

manusia,,namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan 

suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik apabila dianggap 

telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan 

nama baik bersifat subyektif dari rasa harga diri (eergevoel) masing-masing batin 

individu yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, 

maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama 

baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (opzet) berupa kehendak untuk 

melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan 
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tersebut.ditujukan.untuk.diketahui.oleh.umum.(publication). Sebagaimana 

dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang 

berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan atau kehormatan 

seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sangat sulit diukur.  

Ketentuan pidana dan perdata mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan 

di atas ditujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik 

individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu 

dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan 

dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh 

sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk 

menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan 

atau pencemaran nama baik. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan “Tidak 

merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang 

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”. 

Dalam Kasus yang dituduhkan kepada Terdakwa, yang didakwa telah melakukan 

perbuatan penghinaan atau pencemaraan nama baik, Majelis Hakim  dalam 

perkara a quo perlu mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di 

muka persidangan, apakah benar perbuatan Terdakwa yang telah 

menyampaikan keluhannya atas layanan yang diberikan RS Omni Internasional 

Alam Sutera melalui surat elektronik kepada kalangan terbatas atau kepada 

teman-teman dekatnya saja telah memenuhi seluruh unsur-unsur penghinaan 

atau pencemaran nama baik. Mulai dari unsur kehormatan dan nama baik yang 

diserang, unsur kesengajaan atau kehendak untuk mengetahui, dan unsur untuk 

diketahui umum. Selain itu Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai faktor 

kepentingan umum dalam perkara a quo. 

Bahwa batas-batas suatu suatu tindakan sehingga dapat digolongkan sebagai 

sebuah tindak pidana pencemaran nama baik harus didasarkan pada sudut 

normatif (KUHP), dimana dalam sudut normatif, yang dalam kasus ini adalah 

Pasal 310 ayat (2) KUHP harus terdapat  unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Unsur objektif : 
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a. Perbuatannya: menyerang 

b. Objeknya: 

i. kehormatan orang 

ii. nama baik orang 

c. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu 

2.  Unsur subjektif: 

a. Kesalahan: sengaja 

b. maksudnya terang supaya diketahui umum 

3. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui: (a)  tulisan atau (b) 

gambar: 

a) yang disiarkan 

b) yang dipertunjukkan dan atau 

c) yang ditempelkan 

4. Secara terbuka. 

 

unsur obyektif  (unsur yang berada diluar keadaan batin si pelaku, yaitu berupa 

perbuatan menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang 

serta akibat dari perbuatan tersebut) serta unsur subyektif (unsur yang melekat 

pada batin pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan adanya kesalahan 

secara sengaja atau secara kealpaan),  menurut KUHP, pencemaran nama 

baik harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dipaparkan di atas, 

yaitu ada tuduhan (unsur objektif) dan tuduhan dimaksudkan menjadi 

konsumsi public (unsur subjektif). Dalam penjelasannya, R. Soesilo juga 

mengatakan bahwa tuduhan ini harus dialamatkan kepada orang-

perorangan. Jadi, tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah 

lembaga atau instansi. Namun, apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk 

kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau 

atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang 

penuduh tidak dapat dihukum. Terdakwa terbukti secara hukum sebagaimana 

yang terungkap dalam fakta-fakta di persidangan tidak memenuhi unsur-unsur 

yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana yang dipaparkan 
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di atas. Sebab apa yang dilakukan oleh terdakwa yakni membuat dan 

mengirimkan email melalui alamat email “Prita Mulyasari@yahoo.com” kepada 

kalangan terbatas yaitu kepada teman-teman dekat Terdakwa saja adalah tidak 

memenuhi baik unsur subjektif maupun unsur obyektif suatu tindak pencemaran 

nama baik. Dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak 

memenuhi unsur subyektif maupun obyektif, karena apa yang dilakukan oleh 

terdakwa  membuat dan mengirimkan email hanya sebatas ingin melakukan 

curhat dan menyampaikan keluh kesahnya ke sejumlah teman-temannya 

mengenai buruknya pelayanan kesehatan yang dialami oleh  Terdakwa selama 

dirawat di Rumah Sakit OMNI Internasional (tidak ada niatan dari terdakwa 

secara sengaja untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, 

melainkan Terdakwa cuma berniat membagi ataupun menceritakan pengalaman 

buruk yang dialaminya berkaitan dengan pelayanan di RS OMNI Internasional 

kepada teman-teman maupun kerabat-kerabat dekat terdakwa dengan tidak 

adanya sama sekali niatan dari terdakwa agar curahan hati terdakwa ini dapat 

menjadi konsumsi publik).  Dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa 

membuat dan mengirimkan email tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah 

tuduhan (penghinaan yang berujung pada pencemaran nama baik) dan  tindakan 

yang dimaksudkan untuk menjadi konsumsi publik.  

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan 

berupa keterangan ahli menyatakan bahwa  berdasarkan sifatnya surat elektronik 

atau  E-mail sifatnya adalah pribadi yang tidak mungkin dapat diakses oleh orang 

lain yang tidak dituju. Surat elektronik adalah salah satu pilihan komunikasi yang 

bersifat pribadi dan rahasia. Surat Elektronik hanyalah dapat dipergunakan oleh 

pemilik alamat email tertentu dengan menggunakan password atau kata kunci 

atau sandi yang hanya diketahui oleh pemilik alamat email tersebut. Surat 

elektronik bertujuan untuk mengirimkan suatu informasi dan juga menerima 

informasi yang dibatasi oleh suatu sistem keamanan elektronik yang dikenal 

dengan password atau kata kunci atau sandi yang hanya diketahui oleh si 

Pengirim dan si Penerima, dengan kata lain tidak dapat orang lain atau publik 

dapat mengetahui atau mengakses informasi tersebut. Hal inilah yang 
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menjadikan indikasi bahwa surat elektronik adalah bersifat pribadi dan rahasia 

dan tidaklah memenuhi unsur publisitas atau unsur diketahui umum. 

Bahwa menceritakan suatu pengalaman kepada orang lain dengan 

menggunakan alat komunikasi yang bersifat pribadi dan rahasia adalah hak asasi 

setiap manusia, dan bukanlah suatu tindak pidana. Terdakwa memberikan 

informasi kepada kalangan terbatas yakni teman-teman dekatnya saja 

berdasarkan suatu peristiwa yang telah dialaminya dengan tujuan agar teman-

temannya tidak mengalami hal serupa dikemudian hari adalah sekali lagi kami 

tegaskan bukan suatu tindak pidana. Terdakwa melalui surat elektronik hanya 

memberikan informasi atas fakta-fakta kebenaran ata peristiwa yang dialaminya 

sendiri selama menjadi pasien di Rumah Sakit Omni Internasional. Informasi 

yang diberikan oleh Terdakwa kepada kalangan terbatas atau teman-teman 

dekatnya tersebut bukanlah suatu peristiwa bohong yang dapat mencemarkan 

dan atau menghina Rumah Sakit Omni Internasional. 

Hal inipun turut didukung oleh keterangan ahli Dr. Wahyu Catur Wibowo 

dibawah sumpah , yang menerangkan dimuka persidangan pada tanggal 

7Oktober 2009 antara lain: 

1. Bahwa benar surat elekronik atau email adalah bersifat pribadi; 

2. Bahwa benar esensi dari email adalah surat seperti surat biasa, namun 

menggunakan media digital bukan menggunakan kertas. 

3. Bahwa benar setiap orang dapat mempunyai alamat email yang berbeda 

dengan alamat email milik orang lain. Dan Ahli menegaskan bahwa benar 

alamat email yang menggunakan “yahoo.com” menandakan email tersebut 

adalah milik pribadi. 

4. Bahwa benar secara teori, hanya yang menerima email sajalah yang dapat 

membaca email yang dikirimkan. Karena seseorang dalam membuka email 

harus menggunakan password. 
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Hal inipun turut didukung oleh keterangan ahli KRMT Roy Suryo Notodiprojo 

dibawah sumpah , yang menerangkan dimuka persidangan pada tanggal 14 

Oktober 2009 antara lain: 

1. Bahwa benar alamat email hanya dapat diterima oleh alamat yang dituju saja; 

2. Bahwa benar email hanya diketahui oleh penerimanya, dan harus memiliki 

password; 

3. Bahwa benar email pribadi hanya untuk satu orang (Personal email, just one 

email). 

 

Hal ini juga berdasarkan Keterangan Ahli M. Yasin Kara, S.E., dibawah 

sumpah yang menerangkan dimuka persidangan pada tanggal 21 Oktober 2009, 

antara lain; 

1. Bahwa benar email pribadi maksudnya bahwa email tersebut masuk melalui 

password; 

2. Bahwa benar tanggungjawab atas tersebarnya email tersebut adalah 

tanggungjawab yang meneruskan; 

3. Bahwa benar tanggungjawab penyebaran email prita tersebut terletak pada 

siapa yang melakukan forward. 

 

Hal ini juga berdasarkan Keterangan Ahli IT Ruby Zukri Alamsyah dibawah 

sumpah yang menerangkan dimuka persidangan pada tanggal 21 Oktober 

2009, antara lain: 

1. Bahwa benar email hanya dapat diterima oleh pihak yang dituju saja; 

2. Bahwa benar barang bukti Yahoo mail adalah email hasil forward dari 

beltazar kepada benzanty dkk. 

 

Berdasarkan keterangan-keterangan Ahli Teknologi tersebut diatas telah 

membuktikan bahwa email atau surat elektronik adalah bersifat pribadi dan 

rahasia, serta hanya dapat diterima oleh alamat yang dituju saja dan hanya dapat 
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diketahui oleh penerimanya saja. Selanjutnya Ahli juga menerangkan bahwa 

untuk membuka email tersebut harus memiliki password atau kata sandi yang 

ditidak diketahui oleh publik, dengan demikian apa yang dilakukan oleh 

Terdakwa yakni membuat dan mengirimkan email yang berupa curahan hati dan 

keluhan yang ingin Terdakwa bagikan kepada teman-teman maupun orang dekat 

Terdakwa saja mengenai buruknya pelayanan kesehatan yang dialami oleh 

terdakwa di RS OMNI Internasional tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat 

dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yakni , yaitu ada tuduhan (unsur objektif)  dan 

tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik (unsur subjektif). Oleh 

karena niat terdakwa membuat dan mengirimkan email hanya sebatas ingin 

melakukan curhat dan menyampaikan keluh kesahnya ke sejumlah teman-

temannya mengenai buruknya pelayanan kesehatan yang didapatkan terdakwa 

di RS OMNI Internasional sehingga  apa yang dilakukan terdakwa membuat dan 

mengirimkan email tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang 

dimaksudkan untuk menjadi konsumsi publik. Karena sebagaimana keterangan 

sejumlah Ahli Teknologi Informasi tersebut di dalam persidangan memberikan 

keterangan bahwa email itu sifatnya adalah pribadi. 

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah mendalilkan 

bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT DR Wahyu Catur Wibowo dan KRTM 

Roy Suryo terungkap fakta bahwa email Terdakwa sudah tersebar di internet, 

baik melalui yahoo, maupun google. Standarisasi securitynya sangat rapuh dan 

email tersebut adalah email yang dapat dibuka di website karena faktanya dapat 

di print (dicetak). 

Dalil Penuntut Umum tersebut diatas adalah tidak tepat jika di mintakan 

pertanggunjawaban pidana kepada Terdakwa, dengan alasan karena  dimuka 

persidangan selama proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah gagal 

membuktikan siapakah yang telah menyebarkan surat elektronik tersebut 

kedalam website dan situs-situs yang dapat dilihat oleh publik. Hal inipun telah 

membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk mengungkapkan 

fakta yang sebenarnya dalam perkara ini, karena selama proses pembuktian 

Jaksa Penuntut Umum tidak juga dapat menunjukan proses networking forensik 
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terhadap surat elektronik Terdakwa yang original (asli) hingga terdapat pada 

website dan situs-situs yang bersifat publik.  

Bahkan terungkap fakta dipersidangan yang membuktikan bahwa barang bukti 

yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa print out  (hasil cetakan) 

email adalah tidak valid. Karena suatu bukti haruslah konsisten antara sumber 

yang dihasilkan dengan hasil print out (hasil cetakan). Sehingga print out (hasil 

cetakan) yang bukan berasal dari Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai bukti 

yang valid. Selanjutnya berdasarkan fakta sidang tertanggal 14 Oktober 2009 

Ahli KRTM Roy Suryo menegaskan bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh 

Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa surat elektronik  adalah bukan berasal dari 

Terdakwa melainkan milik “Bensanty” yang hingga saat ini tidak jelas 

identitasnya dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa. 

Selanjutnya   Ahli IT DR Wahyu Catur Wibowo dan KRTM Roy Suryo selama 

dipersidangan tidak dapat menunjukan bahwa Terdakwalah orang yang telah 

menyebarkan email tersebut kedalam website, bahkan kedua Ahli tersebut 

menegaskan bahwa  print out  (hasil cetakan) yang ditunjukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum di muka persidangan adalah hasil forward (hasil email yang 

telah diteruskan oleh orang lain atau pengiriman berantai) dan tidak lengkap. 

Bahkan menurut pendapat ahli seseorang dapat saja melakukan perubahan 

terhadap isi email tersebut dengan menambahkan atau mengurangi kalimat yang 

ada.   

Tidak sembarangan semua dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang 

sah dipersidangan,  bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur, dokumen 

elektronik yang sah untuk dijadikan alat bukti yang sah yaitu apabila 

menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan serta memenuhi 

persyaratan minimum yaitu dokumen elektronik dapat ditampilkan kembali dan 

dijamin keutuhannya . Dengan demikian seluruh barang bukti yang dihadirkan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah tidak valid dan tidak 

dapat diakui dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.  
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Ketentuan Pasal Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bersesuaian dengan pendapat Ahli 

Ruby Zukri Alamsyah (Ahli dibidang IT Security dan Forensik) dibawah 

sumpah yang memberikan keterangan di muka persidangan pada tanggal 21 

Oktober 2009 yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti digital adalah 

sangat rentan dengan perubahan, dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum 

harus dapat melacak terlebih dahulu mengani siapa yang membuat, dimana 

dibuatnya, dan kapan pembuatannya. Hal tersebut dikenal dengan analisa digital 

forensik terhadap barang bukti digital yang akan disampaikan di pengadilan. 

Dengan demikian untuk menjaga validitas dari suatu barang bukti digital haruslah 

disita dengan mencantumkan sidik jari digital (Digital Finger Print).  

Selanjutnya setelah Ahli melakukan peragaan di muka persidangan untuk 

menunjukan keaslian maupun validitas dari barang bukti yang dihadirkan oleh 

Jaksa Penuntut Umum akhirnya ditemukan bahwa dalam perkara ini Jaksa 

Penuntut Umum tidak menggunakan tata cara penyitaan barang bukti digital 

yang benar, dan seluruh barang bukti yang telah disita adalah tanpa 

menggunakan sidik jari digital (Digital Finger Print) sehingga seluruh barang bukti 

yang dihadirkan tidak dapat ditampilkan kembali secara utuh di muka 

persidangan, hal tersebut jelas membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum 

ketika menambahkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  ditingkat penuntutan tidak disertai 

dengan bukti-bukti yang cukup dan persiapan yang matang mengenai 

kemampuan networking forensik investigasi. Dengan demikian berdasarkan 

peragaan tersebut Ahli dapat mengambil suatu kesimpulan yang nyata bahwa 

perkara Prita Mulyasari diajukan kepersidangan tanpa barang bukti.  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh perbuatan yang dituduhkan 

kepada Terdakwa  adalah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan oleh 

karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman. 

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi Ahli Teknologi Informasi, di 

dalam persidangan yang diantaranya memberikan kesaksian atau keterangan 

yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas tersebarnya email 
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tersebut adalah tanggungjawab yang meneruskan. Oleh karena itu email adalah 

bersifat pribadi dan hanya dapat diterima oleh alamat yang dituju dan hanya 

diketahui oleh penerimanya dan untuk membuka email tersebut harus memiliki 

password, tidak mungkin dapat dibaca oleh pihak lain misalnya RS OMNI 

Internasional atau dr. Hengky atau dr Grace atau yang lainnya. Apabila ada pihak 

lain yang menerima atau membaca, dipastikan karena sebab perbuatan orang 

lain yaitu orang yang meneruskan (forward) email Terdakwa tersebut. Maka 

berdasarkan keterangan Saksi Ahli Teknologi Informasi, orang yang meneruskan 

(forward) email Terdakwa (Prita Mulyasari) inilah yang seharusnya 

bertanggungjawab dalam kasus ini. Bahwa orang lain inilah sesungguhnya yang 

melakukan perbuatan menyebarkan (verspreiden), maka orang inilah 

sesungguhnya sebagai pembuat tunggal (dader).  

Hal ini turut didukung oleh keterangan Ahli Prof. Dr. Chairul Huda S.H., M.H. 

dibawah sumpah yang menerangkan dimuka persidangan pada tanggal 21 

Oktober 2009 yaitu : 

“ Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah individualisasi pidana. Pengertian 

individualisasi pidana artinya adalah seseorang hanya dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan, oleh karena itu atas 

hal yang dilakukan orang lain maka tidak dapat menjadi tanggung jawab orang 

lain itu”. 

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi unsur agar 

diketahui publik, tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang 

telah dilakukan oleh orang lain dalam perkara a quo.   

Selanjutnya dapat kami uraikan fakta-fakta hukum yang telah dikesampingkan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, yakni terbukti menurut hukum 

bahwa Terdakwa sebagai pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan 

atas peristiwa yang dialaminya selama dirawat di Rumah Sakit Omni 

Internasional. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya hubungan Terdakwa 

selaku konsumen dari Rumah Sakit Omni Internasional. 
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Hal tersebut turut didukung oleh keterangan Ahli Sudaryatmo (Kepala Bidang 

Pengaduan YLKI) dibawah sumpah yang menerangkan bahwa: 

1. Hubungan Terdakwa dengan Rumah Sakit Omni Internasional adalah 

sebagai konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dengan 

adanya suatu indikator bahwa antara rumah sakit dan pasien atau dokter 

dengan pasien merupakan suatu jasa profesional yang didukung dengan 

adanya transaksi pembayaran; 

2. Bahwa Terdakwa selaku pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur dari pihak Rumah Sakit Omni Internasional yakni 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen.   

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga telah 

membuktikan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan kejelasan mengenai 

kesehatannya selama di rawat di Rumah Sakit Omni Internasional, salah satunya 

adalah Terdakwa selaku pasien tidak mendapatkan penjelasan informasi yang 

jelas dan benar mengenai perubahan hasil laboratorium trombosit Terdakwa dari 

27.000 yang kemudian berubah menjadi 181.000. Terbukti dipersidangan 

Terdakwa tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi dari pihak laboratorium 

maupun dokter yang menanganinya mengenai penyebab tidak validnya hasil 

laboratorium trombosit yang pertama yaitu sebesar 27.000. Bahkan ketika 

Terdakwa telah mengadukan atas ketidakjelasan hasil lab tersebut ke pihak 

Rumah Sakit secara tertulis tidak juga mendapatkan jawaban sampai dengan 

Terdakwa pulang paksa dari Rumah Sakit Omni Internasional tersebut. Informasi 

mengenai kejelasan hasil laboratorium adalah sangat penting bagi Terdakwa 

karena akan dipergunakan sebagai satu kesatuan kedalam  rekam medisnya 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan “second opinion” ketika berobat ke 

dokter atau rumah sakit lainnya. Hal tersebut penting bagi Terdakwa karena pada 

saat itu Terdakwa sedang sakit dan berusaha agar dapat sembuh dari penyakit 

yang dideritanya.   Dengan demikian telah berbukti menurut hukum bahwa 

Rumah Sakit Omni Internasional telah merugikan hak Terdakwa selaku pasien 

karena tidak mendapatkan salinan isi rekam medisnya secara utuh dan lengkap.  

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



TIM PENASIHAT HUKUM  PRITA MULYASARI  
Sekretariat: Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 

174 
 

Hal tersebut telah membuktikan bahwa pihak Rumah Sakit Omni Internasional 

melanggar hak pasien sebagaimana diatur dalam Pasal  47 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi : 

“ dokumen rekam medis sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik 

dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam 

medis merupakan milik pasien”. 

Hal inipun turut didukung oleh pendapat Ahli a Charge Dr. Herkutanto S.H., 

LLM.dibawah sumpah   yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka 

persidangan pada tanggal 14 Oktober 2009 yang menerangkan sebagai berikut : 

1. Bahwa pasien berhak mendapatkan informasi medis dari dokter;  

2. Bahwa informasi medis yang dibutuhkan oleh pasien tercantun dalam reka 

medis; 

3. Bahwa isi rekam medis merupakan hak atau milik pasien dan dapat diberikan 

secara utuh dan  lengkap; 

4. Bahwa informasi dapat diberikan kepada pasien dalam bentuk fotocopy 

rekam medis; 

5. Bahwa isi rekam medis dapat diberikan, dicatat, di copy atau disalin oleh 

pasien atau orang yang   diberikan kuasa oleh pasien. 

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas telah membuktikan bahwa Terdakwa 

selaku pasien adalah korban atau pihak yang dirugikan selama di rawat di 

Rumah Sakit Omni Internasional,  karena tindakan Terdakwa yang telah 

mempertanyakan mengenai penyebab tidak validnya hasil laboratoriumnya 

kepada pihak rumah sakit adalah perbuatan yang telah dilindungi oleh undang-

undang dan sejalan dengan bunyi Pasal 12 ayat (4) Permenkes No 

269/MENKES/PER/III/2008 yang berbunyi : 

“ ringkasan rekam medis, sebagaimaa dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan, 

dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas 

persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu”. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas membuktikan bahwa unsur-unsur Pasal  

310 ayat (2) KUHP tidak terbukti menurut hukum bahwa Terdakwa telah bersalah 
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secara sah dan menyakinkan. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat dijatuhi 

hukuman apapun dalam perkara a quo. 

 

4. Pasal 311 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga tidak terbukti ayat  

(1) tidak terbukti 

 

Bahwa Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyatakan : 

 

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis 

dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak 

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun. 

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan. 

 

Unsur – unsur Pasal 311 KUHP adalah sebagai berikut :  

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari : 

a. pencemaran [Pasal 310 Ayat (1)]; atau 

b. pencemaran tertulis [Pasal 310 Ayat (2)]  

2. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar 

3. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya 

4. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang 

diketahuinya. 

          

Unsur nomor 2, 3 dan 4 tersebut diatas merupakan unsur kumulatif yang berupa 

unsur tambahan agar tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis yang 

dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dapat dikatakan menjadi 

tindak pidana fitnah.  
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Unsur tambahan tersebut tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan tidak terlepas 

dari unsur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dengan demikian tindak 

pidana fitnah baru dapat didakwakan kepada pelaku apabila pelaku telah terlebih 

dahulu didakwa dan terbukti melakukan  tindak pidana pencemaran 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) atau ayat (2). Apabila 

ternyata dalam hal pencemaran (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 

(1) atau ayat (2)) tidak didakwakan atau didakwakan namun tidak terbukti maka 

pelaku tidak dapat dijerat dengan dakwaan tindak pidana fitnah. Siapa yang 

membolehkan untuk membuktikan dakwaan itu benar, adalah majelis hakim. 

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa fitnah  baru ada, jika terhadap terdakwa telah 

didakwa pencemaran atau pencemaran tertulis, dan dalam persidangan setelah 

hakim memperkenankan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, tidak 

berhasil atau perbuatan yang dituduhkannya ternyata tidak benar, barulah si 

pembuat yang demikian ini dapat dikatakan melakukan fitnah. 

 

Hal tersebut tentunya membawa akibat pada bentuk surat dakwaan yang harus 

dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mendakwa terdakwa melakukan suatu 

tindak pidana fitnah, surat dakwaan dapat disusun dalam bentuk alternatif antara 

pencemaran [Pasal 310 Ayat (1)] atau pencemaran tertulis [Pasal 310 Ayat (2)] 

dengan fitnah (Pasal 311). Atau primer – subsider; Primer Pasal 311 dan 

Subsider Pasal 310 Ayat (1) atau Ayat (2). Tidak tepat disusun bentuk kumulatif. 

Karena antara pencemaran dan fitnah tidak mungkin terjadi dalam bentuk 

perbarengan. Fitnah adalah bentuk khusus dari pencemaran. Jika pencemaran 

terjadi yang sekaligus terjadi fitnah, maka pasal mengenai fitnah  itu yang harus 

diterapkan, bukan kedua-duanya. Azas lex specialis derogat legi generali berlaku 

disini.    

 

Dalam perkara a quo,Terdakwa Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan tindak 

pidana pencemaran sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua 

Penuntut Umum, sebagaimana dalam uraian kami diatas mengenai Pasal 310 
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ayat (2) KUHP. Dengan tidak terbuktinya unsur dalam Pasal 310 ayat (2) 

tersebut maka unsur tambahan tidak pidana fitnah tidak perlu kami uraikan.  

 

 

VI. TANGGAPAN TERHADAP HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN YANG 

MEMBERATKAN  

 

Bahwa sebelum menutup Surat Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 

hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutannya yaiu: 

 

Hal-hal yang memberatkan: 

 Perbuatan terdakwa menyebabkan pencemaran nama baik saksi korban tersebar 

secara meluas dan tidak terhapus sampai kapanpun; 

 Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban dr. Hengky dan dr. 

Grace 

 

 Hal-hal yang meringankan: 

 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; 

 Terdakwa belum pernah dihukum. 

 Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih balita  

 

 

Bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas, perlu digarisbawahi bahwa 

Terdakwa tidak pernah mendapatkan isi rekam medis yang merupakan hak pasien 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf e UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran yang berbunyi “ pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik 

kedokteran mempunyai hak : (e). mendapatkan isi rekam medis, disamping itu 
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terdakwa yang hanya mengeluh melalui email yang sifatnya pribadi sempat 

mendekam dibalik jeruji besi selama 21 hari padahal terdakwa memiliki 2 anak yang 

masih balita.     

 

Bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan, kami sangat tidak sependapat dengan 

Jaksa Penuntut Umum yang telah memvonis Terdakwa bersalah sebelum adanya 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

VII. PERMOHONAN 

 

Majelis Hakim yang mulia, 

 

Mengakhiri Pembelaan ini, kami mohon agar keberatan, bukti-bukti dan segala 

keberatan yang telah kami sampaikan di persidangan dianggap menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dari Pembelaan ini. 

 

Selanjutnya kami Penasihat Hukum Terdakwa Prita Mulyasari , memohon kepada 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: 

 

1. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum, melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-432/TNG/05/2009 

Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu; 
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2. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum, melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Dakwaan Kedua dan  Ketiga; 

 

3. Membebaskan Terdakwa Prita Mulyasari dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak) 

sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa 

Prita Mulyasari lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) 

sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP; 

 

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Prita 

Mulyasari ke dalam kedudukan semula; 

 

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.   

 

Akhirnya sebelum kami menutup Pembelaan ini, perkenankanlah kami mengutip 

Adagium Hukum yang selalu kita dengar bersama, namun tidak pernah diterapkan 

secara konsisten sebagaimana terkandung dalam Asas Indubio Proreo maupun 

Pasal 183 KUHAP yaitu “Lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang 

bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah”.  

 

Demikian Pembelaan  ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Yang 

Mulia, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Hormat kami, 

TIM PENASIHAT HUKUM 
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PROF. DR. (JUR) O.C. KALIGIS, S.H., M.H. 

 

 

SYAMSU ANWAR, S.H. 

 

 

 

 

DR. Y.B. PURWANING M. YANUAR 

 

 

 

ELIZA TRISUCI, S.H., M.H. 

 

 

 

SLAMET YUONO, S.H. 

 

 

 

 

ALDILA CHERETA WARGANDA, S.H. 
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ADINDA UTAMI ANINDITA, S.H., LL.M. 

 

 

EKA SUMARYANI, S.H. 

 

 

FAUZIYAH NOVITA. T., S.H. 

 

 

CINTA INDAH K.P TRISULO, S.H. 

 

Versi PDF dari posting pribadi di blog:  

http://samardi.wordpress.com/2011/07/11/melawan-lupa-27-ayat-3-ite-

pembelaan-prita-mulyasari/ 
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