
 

 

Digital Forensics bukti Email pada Kasus Prita Mulyasari 

Oleh: Sam Ardi* dan Ruby Z. Alamsyah** 

Kasus Prita Mulyasari merupakan kasus yang mendapat perhatian publik akhir-

akhir ini. Berawal dari email keluh-kesahnya ke beberapa teman yang kemudian 

tersebar luas, membuat dirinya harus merasakan hawa dingin tahanan selama 21 hari. 

Email curhat berbuntut panjang sehingga membuat pihak-pihak yang merasa “dihina” 

melaporkan Prita ke aparat dan berujung pada persidangan. Penuntut umum 

mendakwa Prita Mulyasari dengan Pasal 310 ayat 1 atau Pasal 311 ayat 2 KUHP 

tentang pencemaran nama baik atau pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran 

nama baik.  

Kasus Prita Mulyasari kasus pertama era rezim cyberlaw Indonesia yang cukup 

membuat rakyat Indonesia tersontak akan penegakan keadilan di negeri ini. Penahanan 

yang dilakukan pun dianggap memberangus keadilan karena Prita mempunyai 2 bayi, 

sehingga menurut masyarakat itu melanggar hati nurani seorang manusia. Jika kita 

mengacu kepada Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) dan fakta 

persidangan, dilampirkan beberapa barang bukti, yaitu diantaranya print out artikel 

internet yang dikirim oleh Prita Mulyasari tanggal 15 Agustus 2008 dengan subject: 

Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang dan print out email 

berjudul Selamat Pagi…SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat 

Bekerja…Salam, Juni tertanggal 22 Agustus 2008. 

Email yang tersebar di dalam milis atau blog, dapat dikatakan sebagai dokumen 

elektronik karena ruang geraknya adalah media internet (dalam kasus ini 

penekanannya adalah dalam ranah internet, meski dokumen elektronik tidak harus dari 

internet). Di dalam Pasal 1 ayat 4 UU ITE, dijabarkan mengenai apa yang dimaksud 

dengan dokumen elektronik: 
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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 memiliki 

makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

Dalam kaitannya dengan kasus Prita tersebut, ada sebuah pasal yang dijadikan 

dalil atas delik yang dilakukan Prita, yaitu Pasal 27 ayat 3: 

Setiap Orang 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. 

Dari email atau dokumen elektronik tersebutlah yang dijadikan bukti oleh pelapor 

dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Prita. Informasi elektronik tersebut 

dianggap oleh pelapor (dalam hal ini 2 dokter dari Rumah Sakit OMNI) dianggap 

merendahkan kredibilitas dirinya, sehingga harus dilakukan proses hukum terkait hal 

tersebut.  

Perlu diingat, bahwasannya terhadap informasi elektronik, di dalam UU ITE 

terdapat aturan yang mengatur perihal sumber dari informasi elektronik tersebut, dalam 

bahasa Dalam Pasal 1 ayat 5 UU ITE disebut dengan sistem elektronik: 

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan Informasi Elektronik. 
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Dalam kaitannya dengan sistem elektronik, di dalam UU ITE ini disebutkan pula 

tentang aturan pelaksanaan dari sistem elektronik tersebut, yaitu mengacu pada pasal 

16 ayat 1 dan 2 UU ITE: 

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap 

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang 

memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: 

a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan 

Peraturan Perundang-undangan; 

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan 

keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

tersebut; 

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; 

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, 

informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan 

dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan 

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, 

dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dari uraian pasal tersebut, kita dapatkan gambaran bahwa suatu sistem 

elektronik haruslah memiliki kriteria seperti menjaga keotentikan berdasarkan prosedur-

prosedur yang ketat, pada pasal 16 ayat 2 bahwasannya sistem elektronik tersebut 

haruslah terdapat Peraturan Pemerintah tersendiri. Dalam kasus Prita ini, Peraturan 

Pemerintah yang mengatur sistem elektronik sebagai media dari informasi elektronik 
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belum dibuat.1 Di dalam pasal 54 ayat 2 UU ITE disebutkan bahwasannya Peraturan 

Pemerintah tersebut haruslah sudah ditetapkan dalam jangka waktu dua tahun setelah 

pengundangan UU ITE ini. 

Dalam kasus Prita Mulyasari, Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) 

menggunakan print out email untuk membuktikan delik yang dilakukan Prita Mulyasari. 

Untuk menguji keaslian email tersebut sehingga layak untuk dijadikan bukti maka 

haruslah mengggunakan metode dalam digital forensics. Digital forensics sendiri 

digunakan untuk memeriksa apakah email tersebut benar dikeluarkan oleh suatu sistem 

elektronik yang sah dimata hukum atau mengandung kepalsuan atau bahkan editing 

sekalipun. 

Pada kasus Prita Mulyasari, email yang dijadikan bukti oleh penyidik merupakan 

email hasil print out dari akun seseorang yang tidak jelas siapa pemiliknya. Selain itu 

print out lainnya yang dilampirkan merupakan terusan/forward yang ditandai dengan 

akronim “Fwd” yang menandakan email tersebut merupakan email terusan atau bisa 

dikatakan tidak asli atau murni dari email Prita meskipun di dalamnya tertera “mailto: 

prita.mulyasari@yahoo.com”.  

Print out email yang tidak dapat ditampilkan sebagaimana aslinya tidak dapat 

dijadikan bukti yang sah karena print out email sangat rentan dihasilkan dari proses 

pemalsuan atau bahkan editing, jika demikian JPU haruslah dapat membuktikan 

bahwasannya email tersebut merupakan original atau asli adanya tanpa editing. Salah 

email berbunyi “Selamat Pagi…SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat 

Bekerja…Salam, Juni” tertanggal 22 Agustus 2008 seperti diakui di dalam BAP dan 

dipersidangan oleh dr. Juniwati Gunawan merupakan hasil editing dirinya dari pengirim 

awal yang sampai saat ini belum ditemukan siapa orangnya. 

Mengacu pada aturan internasional yang dikeluarkan Internet Engineering Task 

Force (IETF) yang dikenal dengan Request For Comments (RFC) bernomor 3227 

tentang prosedur digital forensics yang berisi bahwa sebuah bukti elektronik haruslah 

                                                             
1
 Saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik yang di dalamnya memuat tentang penyelenggaraan sistem elektronik. 
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dapat dibuktikan keaslian dari sumber awal bukti tersebut. Selain itu, sebagai referensi 

lain tentang penanganan bukti elektronik, pada Police and Criminal Evidence Act tahun 

1984 section 23 dan 24 yang dipakai standar oleh Polisi Inggris dalam mengolah data 

elektronik, bahwasannya data tersebut tidak selalu harus di print untuk dapat dibuktikan 

keorisinalitasnya.  

Dengan demikian berdasarkan pada dua aturan internasional tersebut, maka 

print out email tersebut diragukan keabsahannya. Selain email mudah di tampering 

(untuk email terusan), pembuktian bahwa email tersebut adalah Prita Mulyasari yang 

kirim mengirimnya harus dapat ditampilkan dengan menampilkan full header email dan 

juga pelacakan IP address pengirim email yang terdapat di full header email tersebut, 

selain itu dengan dukungan tambahan data IP address dari Internet Service Provider, 

dapat memenuhi unsur otentik yang di sebutkan UU ITE pasal 16 ayat 1 butir B.  

*Digital forensics analyst dan cybercrime reseracher 

**Digital forensics analyst, anggota High Technology Crime Investigation Association 

(HTCIA) 

13 Desember 2009 diperbaharui 26 Mei 2013 dengan tambahan catatan kaki Peraturan Pemerintah No. 

82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tanpa mengubah isi artikel. 
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