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Kata Pengantar
Kami menaruh perhatian khusus terhadap perkara Kasus Pidana dengan Nomor Perkara No.
658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan. Kasus ini adalah kasus
penting untuk melihat respon negara untuk meluruskan penerapan UU ITE utamanya berkaitan
dengan pasal tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Beragam upaya telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meluruskan
penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang
terakhir dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman
Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016. Dalam SKB tersebut terdapat sejumlah batasan untuk dapat menerapakan Pasal 27
ayat (3) UU ITE. Dengan rujukan tersebut, seharusnya SM tidak dapat dijerat pidana.
Atas hal tersebut, ICJR dalam kapasitas dan keahliannya sebagai lembaga yang fokus terhadap
reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat
Pengadilan) sebagai bagian dukungan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama di PN Surabaya dapat
memutus kasus ini dengan hati-hati dan memperhatikan batasan dalam peraturan perundangundangan.
Selamat Membaca!
Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR
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BAB I
Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici
1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di
Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang
memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan
reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam
konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan
membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum
pidana.
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, Institute for
Criminal Justice Reform (ICJR), atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang
didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi
manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau
Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi,
dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan
Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada
prinsip–prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan
Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah
diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa
Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta
mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan
pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum
(notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
6. ICJR Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam
pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah
masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang
dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak
asasi manusia setiap warga negara. Dan Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam
rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun
aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya
prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
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7. ICJR Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga
negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak
atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat di situs resmi masingmasing Pemohon di www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org.id, www.hukumanmati.web.id, dan
www.pantaukuhap.org
8. ICJR Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka
mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun
dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian
prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital
ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id.
9. Terkait isu defamasi-penghinaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan batasan tentang
tindak pidana penghinaan, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantau dan
penelitian kasus-kasus perlanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di
seluruh Indonesia. Beberapa penelitian dan paper kebijakan dapat di lihat di www.icjr.or.id
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BAB II
Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia
10. “Amicus Curiae” atau “Friends of the Court” merupakan merupakan konsep hukum yang berasal
dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common
law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak
ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum
familiar.
11. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court”, diartikan “A person who
is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief
in the action because that person has a strong interest in the subject matter”. Karena itu dalam
Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan
pendapatya kepada pengadilan.
12. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi
hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga
seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab
seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang
diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus
bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil
perkara yang melibatkan masyarakat luas.
13. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad
ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat
dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan
amicus curiae:
a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isuisu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh
seorang pengacara (lawyer);
c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan
dalam suatu kasus;
d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae
14. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke 19, lama sekali
pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan.
Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang
menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak
sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae telah
berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (US
Supreme Court).
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15. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh
akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus
Curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung,
beberapa Amicus yang pernah diajukan oleh lembaga lain dan atau ICJR dan diterima oleh PN,
yakni:
1) Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah
Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;
2) Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara:
1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober
2009;
3) Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar dimana
amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa
perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan ole ICJR diajukan pada April 2010
4) Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh ICJR pada Februari
2017;
5) Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara
265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang
menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pada Juli 2017, yang kemudian Hakim
memutus bebas Baiq Nuril;
6) Amicus Curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB
Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan
mempertimbangan pendapat yang disampaikan ICJR.
16. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga
dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di
Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat
Ad Informandum.
17. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus
suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa,
mempertimbangkan, dan memutus perkara.
18. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada
ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan
apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk
mengklarifikasi prinsip- prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undangundang atau pasal-pasal yang kontroversial yang perlu direformasi.
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BAB III
Kronologi Kasus
19. Sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, bahwa Stella Monica Hendrawan (selanjutnya
disebut SM) pada Januari 2019 sampai dengan September 2019 menjadi pasien Klinik
Kecantikan L’viors (selanjutnya disebut Klinik L’voirs);
20. Pada Desember 2019, terkait dengan perawatan yang pernah diterima oleh SM selama kurun
waktu tersebut, ia mengunggah komentar dalam Instagram pribadinya @stellamonica.h.
Komentar tersebut berupa pengalamannya memperoleh perawat dari Klinik L’viors;
21. Terdapat 3 konten yang diunggah oleh SM berkaitan dengan pengalaman dirinya dan temantemannya mengenai perawatan pada Klinik L’viors, sebagai berikut:
Pertama: percakapan SM dengan Saksi Thio Dewi Kumala Wihardja
Saksi Thio Dewi Kumala Wihardja
“hahaha kalau aku dah masuk sampah sejak
sebulan pake stel. Gila wes habis 7jt malah
jadi uajor. Dan ternyata… dokter disana itu
dokter umm stel, bukan dr muka”
Artinya:
hahaha kalau aku sudah masuk sampah
sejak sebulan pake, Stel. Gila udah abis 7jt
malah jadi ancur. Dan ternyata… dokter
disana itu dokter umum Stel, bukan dokter
muka

Respons SM
“and ada lagi !!…..”
Artinya:
dan ada lagi !

Kedua: percakapan SM dengan Saksi Marsha Sashiko
Saksi Marsha Sashiko
"dulurku yo ngujok2i aku nde Ivoir, soale
mukak e malah menjadi2 pas kesana, katae
kondisi kulit kuna terburuk sepanjang
hidup...."
Artinya:
saudaraku juga ngelarang aku ke Ivoir,
soalnya mukanya malah menjadi-menjadi
pas ke sana, katanya kondisi kulit kuna
terburuk sepanjang hidup"

Respons SM
“dan sukanya dikit2 main suntik kl ada
jerawat di dalem”
Artinya:
dan sukanya sedikit-sedikit main suntik kalau
ada jerawat di dalem
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Ketiga: percakapan SM dengan Saksi Adelina Wijaya Ajie
Saksi Adelina Wijaya Ajie
“Kebacot
Kapanan wkt km post2 Ivior
itu mayan lama to
tk kira km cocok stel
soale kadang itu
dokter emang cocok-cocokan
tapi ini wis banyak kasus gn
mnrtku dee gak bener si
dan kasian kalo cewe jadi kayak gini
maksud tujuan mau buat muka bagus
ga murah juga
eh malah gitu
gak genah belas se”
Artinya:
kelewatan
kapan hari waktu kamu post-post Ivior
itu lumayan lama kan
kukira kamu cocok stel
soalnya kadang tuh
dokter emang cocok-cocokan
tapi ini dah banyak kasus gini
menurutku dia ga bener sih
ga bener banget dah.

Respons SM
“Aku gasukae ya, bilang e cream'e aman gak
ada steroid, jelas2 ame gonta ngmg gak
mungkin cream racikan gak ada steorid
soale steroid itu sg bikin muka lbh cerah +
gak gampang jerawatan, iya!!!"
L'VOIR muahal lin...”
Artinya:
Aku ga sukanya ya, bilangnya creamnya
aman ga ada steroid, jelas-jelas ame gonta
ngomong ga mungkin cream racikan ga ada
steroid soalnya steroid itu yang buat muka
lebih cerah dan ga gampang jerawatan,
iya!!!
L'VOIR mahal banget lin...

22. Dalam dakwaan penuntut umum pun telah dinyatakan bahwa unggahan konten tersebut
dilakukan SM untuk sharing berbagi dengan teman-teman dan kondisi yang dialami oleh SM
menjadi pasien di klink L’voirs tersebut, yang hasil perawatannya tidak sesuai yang diharapkan;
23. Atas Unggahan tersebut, Staf marketing klinik L’viors mengadukan hal tersebut ke internal
kantornya, lalu kemudian berdasarkan pemeriksaan lanjutan SM didakwa oleh penuntut umum
dengan dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
24. Menurut Penuntut Umum, SM telah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat
diakses dokumen elektronik yang mengarah pada kegagalan Klinik L’viors dalam menangani
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pasiennya, yang menurut Penuntut Umum, hal tersebut sebagai bentuk memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
25. Pada Kamis, 21 Oktober 2021, Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara 1 tahun
kepada SM. Dengan alasan kalimat-kalimat yang diunggah oleh SM dan teman-temannya
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,
26. Atas hal tersebut, ICJR melihat sejumlah catatan terhadap kasus hukum yang menjerat SM,
terdapat sejumlah masalah dalam kasus ini, sehingga seharusnya SM tidak dapat diputus
bersalah secara pidana, berdasarkan argumen berikut:

10

Bab IV
Kesalahan Mendasar: Penuntut Umum Tidak Memahami Konstruksi Hukum dalam Pasal 27
ayat (3) UU ITE
27. Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara 1 tahun kepada SM, menyatakan SM
terbukti bersalah 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 sesuai
dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU
No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
28. Tuntutan bersalah tersebut diberikan Penuntut Umum didasari pertimbangan terbuktinya SM
melakukan postingan Instagram yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik, dengan argumen penuntut umum sebagai berikut: (halaman 38-39 tuntutan)
-

-

-

-

Kalimat “ternyata banyak korbannya juga wk” mempunyai arti bahwa klinik l’viors
korbannya banyak juga sambil tertawa wk
Kalimat “hahaha kalau aku dah masuk sampah sejak sebulan pake stel” mempunyai makna
adanya pernyataan bahwa suatu hal yang sudah dibuang di sampah sejak satu bulan
memakai, dan bila dihubungkan dengan konteks tentang perawatan wajah terdakwa, apa
yang dibuat adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan kecantikan yang didapatkan dari
produk L’viors;
Kalimat “gila wes habis 7jt malah jadi uajor” mempunyai makna bahwa seseorang tersebut
sudah menghabiskan 7 juta namun malah menjadi uajor (sangat rusak);
Kalimat "dulurku yo ngujok2i aku nde Ivoir, soale mukak e malah menjadi2 pas kesana,
katae kondisi kulit kuna terburuk sepanjang hidup...." mempunyai makna bahwa
saudaranya (ngujok2i/melarang) dirinya untuk ke L’vioe karena muka dari saudaranya
menjadi tidak baik atau rusak setelah dari l’vior serta menurut saudaranya kondisi kulitnya
menjadi paling buruk sepanjang dia hidup;
Kalimat “dan sukanya dikit2 main suntik kl ada jerawat di dalem”, kalimat tersebut
mempunyai makna bahwa L’viors kesukaannya sedikit-sedikit main suntik kalau ada jerawat
di dalam. Kalimat terssebut jika tidak didukung data dan fakta yang sebenarnya, maka
dapat menimbulkan pencemaran nama baik;
Kalimat “maksud tujuan mau buat muka bagus ga murah juga eh malah gitu gak genah
belas se” kalimat tersebut merupajan ungkapan bertujuan ke L’voir untuk mempercanbtik
wajahnya dengan harga mahal namun malah membuat wajahnya menjadi rusak;
Kalimat “Aku gasukae ya, bilang e cream'e aman gak ada steroid, jelas2 ame gonta ngmg
gak mungkin cream racikan gak ada steorid soale steroid itu sg bikin muka lbh cerah + gak
gampang jerawatan, iya!!!" L'VOIR muahal lin...” bahwa kalimat di atas memiliki makna
adanya perasaan tedakwa tidak suak terhadap L’viors, bilangnya creamnya aman tidak ada
steroid. Hal tersebut jelas-jelas bilang sama gonta, bahwa tidak mungkin cream racikan
tidak ada steroid.
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Bahwa terdakwa memposting dengan menggunggah screenshot percapakan direct message
(DM)… yang pernyataannya menjelek-jelekan dan mencemarkan nama baik Klinik L’viors
mengakibatkan Klinik L’viors dirugikan karena postingan pada strory Instagram terdakwa akan
dilihat oleh orang banyak karena follower terdakwa berjumlah hampir 2.000 follower, dan dari
postingan terdakwa tersebut pasien klinik L’voirs menurun dan ada yang menanyakan tentang
postingan terdakwa tersebut sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau pemikiran
yang negative terhadap klinik L’viors dan membat reputasi klinik L’viors menjadi jelek dan
customer tidak mau ke klinik L’viors.
29. Jika dilihat dalam konstruksi tuntutan yang disusun oleh Penuntut Umum, maka pembuktian
perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Penuntut Umum
langsung kepada pemaknaan konten, tidak terlebih dahulu membaca keseluruhan ketentuan
Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, hal ini adalah kesalahan;
30. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE,
dinyatakan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau
fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka seharusnya
dalam membuktikan unsur “penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dalam Pasal 27 ayat
(3) tersebut penuntut umum merujuk pada unsur-unsur dalam KUHP, bukan justru hanya
menafsirkan secara bahasa kalimat-kalimat yang dimuat dalam unggahan;
31. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008 dan penjelasan
Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tersebut, maka pasal yang seharusnya dirujuk oleh
penuntut umum adalah Pasal 310 KUHP tentang sengaja menyerang kehormatan atau nama
baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah;
32. Terdapat sejumlah batasan yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam menerapkan
Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus merujuk pada Pasal 310, 311 KUHP, yaitu:
- Pencemaran nama baik/ menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan
sesuatu hanya dapat ditujukan kepada orang bukan badan hukum atau pun institusi
- Terdapat pengecualian yang tidak dapat disebut Pencemaran nama baik/ menyerang
kehormatan atau nama baik yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum dan karena
terpaksa membela diri
33. Terlebih lagi, Penuntut Umum menyusun tuntutannya pada Oktober 2021, pada masa ini telah
berlaku Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun
2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal
Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
(selanjutnya disebut SKB Pedoman Implementasi UU ITE), dalam diktum ketiga SKB Pedoman
Implementasi UU ITE tersebut, dijelaskan bahwa pedoman tersebut belaku mulai 23 Juni 2021,
dan dalam diktum kedua bahwa SKB pedoman implementasi ini dijadikan acuan bagi aparat
12

penegak hukum salah satunya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga pun
harusnya penuntut umum merujuk pada SKB Pedoman Implementasi UU ITE mengenai Pasal
27 ayat (3), yaitu:
- Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310, 311 KUHP
- Bukan delik pidana Pasal 27 ayat (3) jika muatan atau konten yang dipermasalahkan
adalah cacian, ejekan dan atau kata-kata tindak pantas
- Bukan delik pidana Pasal 27 ayat (3) jika muatan atau konten yang dipermasalahkan
adalah penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan
- Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan
institusi, korporasi, profesi atau jabatan
34. Penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan konstruksi hukum tuntutan terhadap SM oleh
Penuntut Umum akan dijelaskan lebih lanjut dalam argumen berikutnya:
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Bab V
Pidana Penghinaan individu dalam pasal 310/311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE Hanya
dapat Ditujukan Kepada Orang sebagai Naturalijk Persoon: L’viors sebagai badan hukum
adalah Recht Pesoon
35. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus selalu
merujuk pada Pasal 310, 311 KUHP;
36. Adapun delik tentang pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, dengan rumusan
pasal sebagai berikut:
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
37. Sementara itu, Pasal 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana fitnah yang juga merupakan
bentuk dari penghinaan. Selengkapnya, dalam Pasal 311 KUHP disebut:
(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.
38. Berdasarkan rumusan Pasal 310 KUHP, terdapat dua jenis tindakan dalam pencemaran nama
baik, yang pertama adalah pencemaran secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat
(1) KUHP dan pencemaran secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.
Sementara dalam konteks tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, sebenarnya akan
selalu terkandung perbuatan pencemaran nama baik tetapi, dalam konteks fitnah, tuduhan
tersebut haruslah bertentangan dengan apa yang sebenarnya diketahuinya.
39. Menurut Chazawi, dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 310 KUHP ada dua hal yaitu,
menyerang harga diri dalam konteks nama baik dan kehormatan seseorang. Rasa harga diri di
bidang kehormatan adalah harkat dan martabat yang dimiliki oleh seseorang dengan
disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat.1 Sedangkan
rasa harga diri mengenai nama baik berarti martabat yang didasarkan pada pandangan atau
1

Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Edisi Revisi (Malang: MNC Publishing, 2016), hlm. 84.
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penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulannya di masyarakat.2
Dengan demikian, perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak
pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang yang diserang.3
40. Apabila dihubungkan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, perbuatan berupa penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik, harus didefinisikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 310
dan Pasal 311 KUHP. Sebagaimana telah diuraikan di atas, penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan baik masyarakat terhadap seseorang
yang diserang. Perbuatan merusak nama baik seseorang tersebut, harus bersifat menuduhkan
suatu perbuatan tertentu.4
41. R. Soesilo telah juga menyatakan bahwa obyek dari pada penghinaan dalam Bab XVI tentang
Penghinaan dalam KUHP tersebut harus manusia perseorangan (Naturalijk Persoon),
maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk.
Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan, maka dikenakan pasal khusus seperti: Pasal 134
dan 137 (penghinaan pada Presiden atau Wakil. Presiden), Pasal 142, 143, 144 (penghinaan
terhadap kepala negara Asing), Pasal 156 dan 157 (penghinaan terhadap segolongan
penduduk). Pasal 177 (penghinaan terhadap pegawai agama), Pasal 183 (penghinaan orang
yang tidak mau duel), Pasal 207 dan 208 (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di
Indonesia).5
42. Berdasarkan Laporan Pelapor Khusus PBB Mr. Frank La Rue 20 April 2010 tentang promotion
and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa hukum
tentang Hak Asasi Manusia melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang
abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan penilaian, kritik dan komentar.6
43. Sedangkan dalam Komentar Umum No. 34 tentang Pasal 19 tentang kebebasan berpendapat
dan berekspresi bahwa pemerintah negara tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi
yang berinteraksi dengan publik.7
44. Hal ini juga telah diadopsi oleh SKB Pedoman Implementasi UU ITE tahun2021, penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik tersebut hanya dapat ditujukan kepada orang. Dalam
lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE korban sebagai pelapor harus orang dengan

2

Chazawi, hlm. 84.
Chazawi, hlm. 84.
4
Chazawi, hlm. 86.
5
R. Soesilo, 1995, KUHP serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 225
6
Human Rights Council, Fourteenth session: Promotion and protection of all human rights, civil, political,
economic, social and cultural rights, including the right to development Report of the Special Rapporteur on the
promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, paragraph 84,
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/a.hrc.14.23.pdf
7
Human Rights Committee 102nd session, CCPR/C/GC/34, General comment No. 34 Article 19: Freedoms of
opinion and expression, paragraph 38
3
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identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.8 Pedoman ini memperjelas
bahwa nama baik atau kehormatan yang sifatnya subjektif, hanya dimiliki oleh orang
perorangan, sementara sebuah lembaga pada hakikatnya tidak memiliki sifat manusia tersebut.
45. Bahwa, apabila melihat kasus posisi dari SM, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat diterapkan. SM diduga menghina
dan/atau mencemarkan nama baik Klinik L'Viors, di mana klinik tersebut merupakan sebuah
badan usaha berbadan hukum (Naturalijk Persoon) yang tidak memiliki bentuk fisik dan psikis
seperti manusia (naturalijk persoon). Dengan kata lain, Klinik L'Viors bukanlah orang
perorangan yang menjadi subjek hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
46. Bahwa dalam perkembangan yang lebih luas, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
terhadap lembaga pemerintah maupun badan publik juga seharusnya didekriminalisasi.
Berdasarkan paragraf 47 Komentar Umum Komite Ham PBB No. 34 terkait kebebasan
berpendapat dan berekspresi menyatakan bahwa negara-negara pihak harus
mempertimbangkan untuk mendekriminalisasi pencemaran nama baik dan dalam kasus apa
pun pidana hanya boleh digunakan dalam kasus-kasus yang serius dan pemenjaraan bukan
merupakan hukuman yang pantas.9 Sementara dalam putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006,
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden
adalah Pasal 310 sampai 321 KUHP jika yang dihina adalah pribadinya. Sementara Pasal 207
KUHP jika penghinaan ditujukan kepada Presiden selaku pejabat. Namun, Mahkamah Konstitusi
juga berpendapat bahwa penuntutan atas pelanggaran Pasal 207 KUHP memerlukan
penyesuaian di masa depan.10 Putusan tersebut memberikan arah ke depan bahwa
penghinaan hanya dapat diterapkan kepada orang, bukan lembaga atau badan publik.
47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus
selalu dihubungkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai delik pokoknya. Penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik hanya dapat diterapkan kepada orang perorangan. Hal
tersebut berdasarkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang harusnya dijadikan acuan
penuntut umum dalam membuat dakwaannya. Dengan demikian, SM seharusnya didapat
dituntut dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

8

Lihat Lampiran No. 3 huruf f, SKB Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala
Kepolisian RI No. 229 tahun 2021, No. 154 tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas
Pasal Tertentu dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
9
Human Rights Committee, General comment No. 34, 21 July 2011.
10
Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 60-61.
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Bab VI
Perbuatan SM demi Kepentingan Publik: Tidak dapat Dipidana
48. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari
norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genius delict
49. Dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat alasan penghapus pidana (strafruitsluitingsgrond)
yaitu unsur “kepentingan umum” dan unsur “pembelaan diri”
50. Mengenai maksud dari “kepentingan umum” diberikan penjelasan oleh S.R Sianturi sebagai
berikut:
“bahwa yang dimaksud dengan secara gamblang demi kepentingan umum ialah bahwa
si petindak memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu hal agar supaya umum
waspada kepada yang dicemarkan itu”
S.R Sianturi sebagaimana yang ditulis mengartikan “demi kepentingan umum” sebagai
“agar supaya umum waspada kepada oknum yang ‘dicemarkan itu’.11
Kemudian Satochid Kartanegara mengartikan kepentingan umum (algemeen belang) adalah
kepentingan hukum bagi orang banyak/publik, agar bermanfaat untuk orang banyak.
Kepentingan umum adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan umum, yang dapat
membawa pengaruh terhadap kepentingan umum.
51. Menurut R. Soesilo, bahwa patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum yang diajukan
oleh terdakwa terletak pada pertimbangan hakim. Apabila dalam pemeriksaan ternyata
terdakwa telah berbuat penghinaan itu betul-betul untuk membela kepentingan umum, maka
terdakwa tidak dapat untuk dihukum”.12
52. Bahwa Mahkamah Agung pada putusan 225 PK/PID.SUS/2011 atas nama terdakwa Prita
Mulyasari yang didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU
ITE, dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa kepentingan umum sebagai alasan
peniadaan atau hapusnya sifat melawan hukum pencemaran, menurut sifat dan keadaannya
terdapat 2 syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu :
-

Pertama, sifat dari isinya tuduhan adalah bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi
yang menuduh saja, tetapi juga bagi orang lain atau siapa saja yang akan dan hendak
berhubungan dengan orang yang dituduh tersebut ;
Kedua, isi apa yang dituduhkan itu wajib mengandung kebenaran ;

11

Sianturi, S.R, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983 ), hal 562.
R.soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal
Demi Pasal (Bogor : Politea) hal.226

12
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53. Berdasarkan hal ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan terdakwa Prita Mulyasari
yaitu, mengirim e-mail kepada teman-temannya yang berjudul “Penipuan Omni Internasional
Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “ Saya informasikan juga dr. Hengky
praktik di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan
perawatan medis dari dokter ini” dan “ tanggapan dr. Grace yang katanya adalah
penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada
sopan santun/etika mengenai pelayanan customer” adalah murni untuk mengingatkan agar
lebih berhati-hati dan tidak mengalami pelayanan kesehatan seperti dirinya. 13
54. Dalam hal ini jika melihat tindakan SM yang mengunggah screenshot percakapan tentang
keluhan kondisi kulitnya yang semakin parah usai perawatan di klinik kecantikan L'voir dengan
seorang dokter kulit dan tanggapan teman-teman melalui fitur story Instagram merupakan
tindakan yang serupa dengan tindakan Prita Mulyasari, dimana tindakan yang berisi keluhan
terhadap klinik kecantikan L’IVIORS adalah untuk berbagi pengalaman dan memperingatkan
agar kepada teman-temannya untuk lebih berhati-hati. Konten yang diunggah SM juga berisi
himbauan agar public waspada, informasi tersebut juga bermanfaat untuk orang banyak dan
berhubungan dengan kepentingan orang lain yang akan berinteraksi dengan Klinik L’voir,
memenuhi aspek kepentingan umum sebagai yang dilindungi, sehingga tidak dapat disebut
sebagai tindak pidana pencemaran nama baik
55. Hal ini juga sejalan dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE, bahwa bukan delik yang
berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat
(3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat
dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah
kenyataan. Apa yang dilakukan oleh SM adalah bentuk penilaian, pendapat dan hasil
evaluasi, yang tidak dapat disebut sebagai penghinaan.

13

Putusan Mahkamah Agung pada putusan 225 PK/PID.SUS/2011 hal.37
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Bab VII
Perbuatan yang dilakukan SM Dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen
56. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan SM jelas dapat diklasifikasikan sebagai
kepentingan umum, karena orang-orang atau publik berkemungkinan berinteraksi dengan
klinik L’viors. Interaksi ini dalam kerangka publik menjadi konsumen klinik L’voirs;
57. Konsumen tersebut dilindungi oleh negara dengan hadirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Terdapat arti
penting hadirnya UU Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin pemberdayaan bagi
konsumen, hal ini termuat dalam penjelasan umum UU Perlindungan Konsumen
Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat
melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan
secara efektif di masyarakat.
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para
pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim
berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi
persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
58. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Dengan pengertian ini, maka SM yang telah menggunakan jasa dari klinik L’viors adalah
konsumen.
59. Sesuai dengan Pasal 4 angka 4 UU Perlindungan Konsumen tersebut dinyatakan bahwa
konsumen memiliki sejumlah hak, di antaranya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
60. Di satu sisi terkait dengan hak ini, dalam Pasal 7 huruf e UU Perlindungan Konsumen, Pelaku
Usaha berkewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, lalu pelaku usaha juga berkewajiban memberi
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
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61. Perbuatan yang dilakukan oleh SM, adalah bagian dari pelaksanaan hak konsumen untuk
dapat berpendapat dan mengajukan keluhan berkaitan dengan layanan yang ia pernah terima.
Harusnya hal ini direspons oleh pelaku usaha dengan mendengarkan keluhan tersebut,
memberikan kesempatan pada SM untuk menguji permasalahan yang dihadapinya atas
produk yang ia terima bahkan pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi apabila
ada kerugian yang diakibatkan penggunaan produk pelaku usaha;
62. Kewajiban ini justru tidak dijalankan oleh Klinik L’viors, menanggapi unggahan SM, pada
Januari 2020, SM justru menerima surat somasi oleh pengacara klinik kecantikan tersebut
yang menyatakan bahwa dia telah mencemarkan nama baik klinik dan harus memenuhi
permintaan somasi dengan menerbitkan permintaan maaf di media massa (koran) minimal
setengah halaman untuk tiga kali penerbitan berbeda hari. Setelah dikirimi somasi, SM dan
keluarga mencoba negosiasi berkali-kali karena permintaan tersebut dinilai memberatkan.
63. Hal yang memprihatinkan justru konsumen diberikan beban kewajiban yang memberatkan,
bukan didengarkan keluhannya bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menguji produk
dan memperoleh kompensasi;
64. Bahkan, pada Juni 2020, anggota kepolisian dari Tim Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Jatim mendatangi rumah SM membawa surat laporan bahwa pihak klinik
melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik. Polisi juga menyita HP SM sebagai
barang bukti. Padahal perbuatan SM sebagai bentuk keluhan, pendapat, penilaian, yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai penghinaan.
65. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008,14 majelis hakim
menimbang bahwa norma hukum pidana yang termuat di dalam Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak
terlepas dari Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka ketentuan
di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP merupakan delik pokok dari ketentuan yang ada di dalam
KUHP.

14

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2009
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Bab VIII
Penghinaan Tidak dapat Dinilai Secara Gramatikal Semata
48. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat kesalahan mendasar Penuntut Umum
yang hanya membuktikan unsur penghinaan/pencemaran nama baik secara bahasa, hal ini
dalam konstruksi hukum tidak dapat dibenarnya, seperti penjelasan sebelumnya, harusnya
Penuntut Umum memperhatikan Pasal 310, 311 KUHP beserta pengecualiannya;
49. Penghinaan tidak dapat ditafsirkan secara gramatikal. Beberapa pernyataan yang disampaikan
di dalam tuntutan yang merupakan postingan SM di dalam akun Instagramnya bukan
merupakan penghinaan. Kata-kata buruk yang berisi cacian, ejekan, atau kata tidak pantas
sendiri belum memenuhi unsur “penghinaan” untuk dipidana menggunakan Pasal 27 Ayat (3)
UU ITE, merujuk ke putusan MK No. 50/PUU-VI/2008.15
Bab IX
Penuntut Umum Tidak Teliti
50. Tidak hanya kesalahan berkaitan dengan substansi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang
penghinaan/pencemaran nama baik, kesalahan Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan
juga terjadi ketika penuntut umum mengajukan argumennya;
51. Pada halaman 39 tuntutan, Penuntut Umum mengutip 3 putusan, yang disebut Penuntut
Umum sebagai yurisprudensi. Kutipan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rempah
Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN. Srh tanggal 12 Agustus 2020, Putusan Pengadilan Negeri Nomor
828/Pid.Sus/2020/ PN. Dps dan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT. Dps tanggal 14 Januari
2021;
52. Ketiga putusan tersebut dikutip oleh Penuntut Umum untuk membuktikan unsur
“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik tidak memuat pertimbangan hakim yang memutus bersalah dengan
pasal pencemaran nama baik. Hal ini adalah kesalahan fatal, karena putusan yang dikutip
tersebut bukan putusan bersalah menggunakan Pasal 27 ayat (3) sebagaimana yang
didakwakan oleh penuntut umum
Putusan yang dikutip Penuntut Umum

Perbuatan yang terbukti

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rempah Berita bohong
Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN. Srh
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Putusan
Pengadilan
Negeri
Nomor Ujaran kebencian
828/Pid.Sus/2020/ PN. Dps
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT. Dp
Ujaran kebencian
53. Hal ini cukup memprihatinkan, karena Penuntut Umum justru menggunakan referensi putusan
yang tidak terkait dengan pembuktian unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang
penghinaan/pencemaran nama baik yang ia lakukan.
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Bab X
Kesimpulan dan Rekomendasi
54. Sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, SM pada Januari 2019 sampai dengan September
2019 menjadi pasien Klinik Kecantikan L’viors, dengan demikian SM adalah konsumen dari Klinik
L’viors
55. Pada Desember 2019, SM mengunggah komentar dalam Instagram pribadinya
@stellamonica.h. tentang pengalamannya memperoleh perawat dari Klinik L’viors yang
kemudian direspons oleh teman-teman yang memiliki pengalaman buruk yang hampir sama;
56. Percakapan SM dan teman-temanya tersebut diunggah di story Instagram SM dilakukan atas
untuk sharing berbagi dengan teman-teman dan kondisi yang dialami oleh SM menjadi pasien
di klinik L’voirs tersebut, yang hasil perawatannya tidak sesuai yang diharapkan;
57. Pada Januari 2020, SM justru menerima surat somasi oleh pengacara klinik L’viors tersebut yang
menyatakan bahwa dia telah mencemarkan nama baik klinik dan harus memenuhi permintaan
somasi dengan menerbitkan permintaan maaf di media massa (koran) minimal setengah
halaman untuk tiga kali penerbitan berbeda hari. Setelah dikirimi somasi, SM dan keluarga
mencoba negosiasi berkali-kali karena permintaan tersebut dinilai memberatkan.
58. Hal ini yang memprihatinkan, justru konsumen diberikan beban kewajiban yang memberatkan,
bukan didengarkan keluhannya bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menguji produk dan
memperoleh kompensasi;
59. Bahkan, pada Juni 2020, anggota kepolisian dari Tim Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Jatim mendatangi rumah SM membawa surat laporan bahwa pihak klinik
melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik. Polisi juga menyita HP SM sebagai barang
bukti.
60. Lalu kemudian berdasarkan pemeriksaan lanjutan SM didakwa oleh penuntut umum dengan
dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan
atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
61. Menurut Penuntut Umum, SM telah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat
diakses dokumen elektronik yang mengarah pada kegagalan Klinik L’viors dalam menangani
pasiennya, yang menurut Penuntut Umum, hal tersebut sebagai bentuk memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
62. ICJR melihat sejumlah catatan terhadap kasus hukum yang menjerat SM, terdapat sejumlah
masalah dalam kasus ini, sehingga seharusnya SM tidak dapat diputus bersalah secara pidana,
berdasarkan argumen berikut:
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63. Pertama, terdapat kesalahan mendasar bahwa penuntut Umum tidak memahami konstruksi
hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Tuntutan diberikan Penuntut Umum didasari
pertimbangan terbuktinya SM melakukan postingan Instagram yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
64. Pembuktian perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dilakukan Penuntut
Umum langsung kepada pemaknaan konten, tidak terlebih dahulu membaca keseluruhan
ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, hal ini adalah
kesalahan;
65. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE,
dinyatakan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau
fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka seharusnya
dalam membuktikan unsur “penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dalam Pasal 27 ayat
(3) tersebut penuntut umum merujuk pada unsur-unsur dalam KUHP, bukan justru hanya
menafsirkan secara bahasa kalimat-kalimat yang dimuat dalam unggahan;
66. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008 dan penjelasan
Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tersebut, maka pasal yang seharusnya dirujuk oleh
penuntut umum adalah Pasal 310 KUHP tentang sengaja menyerang kehormatan atau nama
baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah;
67. Terdapat sejumlah batasan yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam menerapkan
Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus merujuk pada Pasal 310, 311 KUHP, yaitu:
- Pencemaran nama baik/ menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan
sesuatu hanya dapat ditujukan kepada orang bukan badan hukum atau pun institusi
- Terdapat pengecualian yang tidak dapat disebut Pencemaran nama baik/ menyerang
kehormatan atau nama baik yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum dan
karena terpaksa membela diri
68. Terlebih lagi, Penuntut Umum menyusun tuntutannya pada Oktober 2021, pada masa ini telah
berlaku Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun
2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal
Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
(selanjutnya disebut SKB Pedoman Implementasi UU ITE), dalam diktum ketiga SKB Pedoman
Implementasi UU ITE tersebut, dijelaskan bahwa pedoman tersebut belaku mulai 23 Juni 2021,
dan dalam diktum kedua bahwa SKB pedoman implementasi ini dijadikan acuan bagi aparat
penegak hukum salah satunya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga pun
harusnya penuntut umum merujuk pada SKB Pedoman Implementasi UU ITE mengenai Pasal
27 ayat (3), yaitu:
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-

Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310, 311 KUHP
Bukan delik pidana Pasal 27 ayat (3) jika muatan atau konten yang
dipermasalahkan adalah cacian, ejekan dan atau kata-kata tindak pantas
Bukan delik pidana Pasal 27 ayat (3) jika muatan atau konten yang
dipermasalahkan adalah penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah
kenyataan
Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan
bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan

69. Kedua, Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya dapat ditujukan kepada orang: Klinik L’viors bukan orang.
Konstruksi Pasal 310, 311 KUHP hanya dapat ditujukan kepada orang karena kehormatan hanya
dapat dimiliki orang perseorangan. Instrumen hukum pidana terkait dengan pembatasan
kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya untuk melindungi reputasi orang, tidak
lembaga, apalagi lembaga yang berinteraksi dengan publik yang merupakan subjek keluhan dan
kritik;
70. Ketiga, perbuatan SM demi kepentingan publik: tidak dapat dipidana. “demi kepentingan
umum” sebagai “agar supaya umum waspada kepada oknum yang ‘dicemarkan itu. Agar
bermanfaat untuk orang banyak. Kepentingan umum adalah suatu keadaan yang berkaitan
dengan umum, yang dapat membawa pengaruh terhadap kepentingan umum
71. Mahkamah Agung pada putusan 225 PK/PID.SUS/2011 atas nama terdakwa Prita Mulyasari
yang didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dalam
pertimbangan nya menjelaskan bahwa kepentingan umum sebagai alasan peniadaan atau
hapusnya sifat melawan hukum pencemaran, menurut sifat dan keadaannya terdapat 2 syarat
kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu :
- Pertama, sifat dari isinya tuduhan adalah bukan semata-mata untuk kepentingan
pribadi yang menuduh saja, tetapi juga bagi orang lain atau siapa saja yang akan dan
hendak berhubungan dengan orang yang dituduh tersebut ;
- Kedua, isi apa yang dituduhkan itu wajib mengandung kebenaran ;
72. Perbuatan SM merupakan tindakan yang serupa dengan tindakan Prita Mulyasari, dimana
tindakan yang berisi keluhan terhadap klinik kecantikan L’IVIORS adalah untuk berbagi
pengalaman dan memperingatkan agar kepada teman-temannya untuk lebih berhati-hati.
Konten yang diunggah SM juga berisi himbauan agar publik waspada, informasi tersebut juga
bermanfaat untuk orang banyak dan berhubungan dengan kepentingan orang lain yang akan
berinteraksi dengan Klink L’voir, memenuhi aspek kepentingan umum sebagai yang dilindungi,
sehingga tidak dapat disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik
73. Keempat, perbuatan yang dilakukan SM dilindungi oleh UU perlindungan konsumen. Pasal 4
angka 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki sejumlah hak, di
antaranya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
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barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya; Perbuatan yang dilakukan oleh SM, adalah bagian dari pelaksanaan hak konsumen
untuk dapat berpendapat dan mengajukan keluhan berkaitan dengan layanan yang ia pernah
terima. Harusnya hal ini direspons oleh pelaku usaha dengan mendengarkan keluhan tersebut,
memberikan kesempatan pada SM untuk menguji permasalahan yang dihadapinya atas produk
yang ia terima bahkan pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi apabila ada
kerugian yang diakibatkan penggunaan produk pelaku usaha;
74. Kelima, Penghinaan tidak dapat ditafsirkan secara gramatikal. Beberapa pernyataan yang
disampaikan di dalam tuntutan yang merupakan postingan SM di dalam akun Instagramnya
bukan merupakan penghinaan. Kata-kata buruk yang berisi cacian, ejekan, atau kata tidak
pantas sendiri belum memenuhi unsur “penghinaan” untuk dipidana menggunakan Pasal 27
Ayat (3) UU ITE, merujuk ke putusan MK No. 50/PUU-VI/2008.16
75. Keenam, penuntut umum melakukan kesalahan mendasar lainnya, ketiga putusan yang dikutip
oleh Penuntut Umum untuk membuktikan unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bukan putusan bersalah
menggunakan Pasal 27 ayat (3) sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum
76. Atas dasar hal tersebut, Kami, ICJR dalam semangat pembaruan hukum memohon Majelis
Hakim dalam memutus perkara SM untuk:
o Mempertimbangkan pembuktian perkara sesuai dengan konstruksi hukum Pasal 27 ayat
(3) yang tepat, merujuk pada Pasal 310, 311 KUHP dan SKB Pedoman Implementasi UU
ITE
o Menyatakan adanya kesalahan yang dilakukan Penuntut Umum dalam menyusun
tuntutannya
o Dengan demikian, memutus bebas SM dari segala dakwaan
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