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A. PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI 
 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and 
Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak 
Agustus 1993 di Jakarta. Awalnya berbentuk yayasan, kemudian dalam perkembangannya 
berubah menjadi perkumpulan pada 8 Juli 2002. ELSAM bertujuan untuk mewujudkan 
tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan 
demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya.  
 
Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melakukan 
pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, serta dampaknya 
terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) mengembangkan gagasan dan konsepsi 
atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan 
melindungi hak asasi manusia; (3) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi 
penenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) 
menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum 
yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas; 

 
ELSAM mengajukan Komentar Tertulis ini kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk 
memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Banyuwangi yang memeriksa perkara tuduhan penyebaran ajaran atau paham Komunisme 
atau Marxisme-Leninisme dalam sebagaimana Perkara Nomor: 559/Pid.B/2017/PN.Byw, serta 
memaparkan pandangan masyarakat sipil atas penangkapan serta penahanan Heri Budiawan 
alias Budi Pego merupakan pelanggarankebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat 
adalah hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-undang; serta bentuk 
kriminalisasi pembela lingkungan merupakan bentuk SLAPP (Strategic Lawsuit Against 
Public Participation); dan perihal rigid dan limitatifnya unsur-unsur dalam tindak pidana 
kejahatan terhadap keamanan negara. 
 
B. SEKILAS AMICUS CURIAE 

 
1. “Amicus Curiae”, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan 

Indonesia1. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum 
Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law, 
yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan 
informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.  
 

2. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, 
yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Dalam 
tradisi common law, mekanisme amicus curiae untuk pertama kalinya diperkenalkan 

                                                           
1 Hukumonline, Amicus Curiae Dipakai Membantu Permohonan PK, [12/8/08] 
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pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae 
secara luas tercatat dalam All England Report. 
 

3. Negara-negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan 
mekanisme amicus curiae dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, dan 
Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus Green v. 
Biddle pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan 
partisipasi amicus curiae dalam proses hukum di Pengadilan. Baru pada awal abad ke-
20 amicus curiae mulai memainkan peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam 
kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan pada 
tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus 
yang masuk ke Mahkamah Agung. 
 

4. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik amicus curiae adalah diterapkannya amicus 
curiae dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-
lembaga negara maupun organisasi internasional.  
 

5. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court", diartikan 
“someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision 
may affect its interest2”. Secara bebas, amicus curiae diterjemahkan sebagai friends of 
the court atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan 
terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam 
Webster Dictionary memberikan definisi amicus curiae sebagai “one (as a professional 
person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted 
by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in 
question”. 
 

6. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam 
mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu 
sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang 
bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin 
mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.  
 

7. 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 isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; 

                                                           
2 http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm 
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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 
 
8. 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.   

 
9. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae belum banyak dikenal dan digunakan, baik 

oleh akademisi maupun praktisi. Sampai saat ini, beberapa amicus curiae telah diajukan 
di Pengadilan Indonesia: 
a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang 

mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan 
kembali kasus majalah Time versus Soeharto dan amicus curiae dalam kasus “Upi 
Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar, dimana amicus curiae diajukan 
sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara3. 

b. Amicus Curiae  peninjauan kembali kasus Majalah TIME versus Soeharto; 
c. Amicus Curiae peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian 

Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra; 
d. Amicus Curiae yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita 

Muyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Inforasi 
danTransaksi Elektronik (UU ITE); 

e. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam kasus 
Anwar Sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang;  

f. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia 
dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015. 

 
10. Walaupun amicus curiae belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun 

dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sebagai 
dasar hukum pengajuan amicus curiae, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini 
dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk 

                                                           
3  Penggiat Kemerdekaan Pers Ajukan amicus curiae Koran Tempo, Jakarta: Selasa, 12 Agustus 2008, dan Anggota 
Komisioner Komnas HAM jadi Saksi Upi : Yosep Prasetyo akan bersaksi sebagai Amicus Curiae atau sahabat Pengadilan, 
VIVAnews, Selasa, 30 Juni 2009, 07:06 WIB. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cacaa11ceec1/kasus-bibitchandra-lima-akademisi-menjadi-sahabat-pengadilan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cacaa11ceec1/kasus-bibitchandra-lima-akademisi-menjadi-sahabat-pengadilan
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mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang 
melibatkan berbagai UU atau pasal yang kontroversial.  

 
C. RINGKASAN PERKARA 
 
11. Heri Budiawan alias Budi Pego, pria kelahiran Bayuwangi, 25 Juni 2979, yang bertempat 

tinggal di Dusun Pancer RT 001/01, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, 
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur misalnya, salah satu dari empat orang tersangka 
warga Pesanggaran, di Banyuwangi yang menolak keberadaan tambang emas tumpang 
pitu yang kini sedang menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi. 
 

12. Masyarakat menolak tambang emas Tumpang Pitu karena menolak kerusakan yang 
akan tejadi di gunung Tumpang Pitu dan melindungi keberlangsungan hidup anak 
cucunya kelak, karena dampak dari proses penambangan emas tersebut. 
 

13. Heri Budiawan alias Budi Pego bersama warga lain melakukan unjuk rasa di Kecamatan 
Pesanggaran pada 4 April 2017 lalu. Namun ternyata aksi yang dilindungi Undang-
undang ini dibuat menjadi masalah oleh orang-orang tertenut dengan menempatkan 
spanduk dengan logo palu arit yang diasosiasikan sebagai lambing Partai Komunis 
Indonesia atau lambing paham Komunisme. Padahal sebelumnya tidak ada satupun 
spanduk yang bergambar palu arit. Bahkan sebelum aksi di mulai spanduk dibuat foto 
bersama dengan aparat kepolisian dalam rangka pengamanan pada saat itu.  
 

14. Atas aksi unjuk rasa ini dan dengan munculnya spanduk bergambar palu arit yang 
diduga disisipkan orang lain (bukan peserta unjuk rasa), maka Heri Budiawan dipanggil 
Polres Banyuwangi melalui surat No S.PGL/559/VIII/2017/SATRESKRIM. Heri 
Budiawan di duga memenuhi unsur pasal 107a Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 
tentang perubahan kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan 
kejahatan terhadap keamanan Negara. Selengkapnya berbunyi: 
 
"Bahwa Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, 
tulisan,dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran 
Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". 

 
15. Menjerat para aktivis Lingkungan dan Pembela Hak Asasi Manusia dengan 

menggunakan instrument Hukum Pidana merupakan cara yang jamak dalam 
membungkam perlawanan warga. Salah satunya adalah perkara Heri Budiawan ini yang 
sangat memaksakan dengan tuduhan penyebaran Komunisme. 
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16. Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak September 2017 memulai persidangan Heri 
Budiawan alias Budi Pego 4  dengan dakwaan tunggal yakni dianggap terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107a UU No. 27 tahun 1999 
tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan hingga kini telah 
sampai pada penyampaian Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa pada 16 Januari 
2018. 
 

17. Tentunya, kami melihat tuduhan terhadap terdakwa merupakan tuduhan yang dibuat-
buat dan dipaksakan guna membuktikan terdakwa bersalah, karena sebenarnya 
tindakan Heri Budiawan adalah dalam rangka menyelamatkan lingkungan hidup yang 
saat ini mengancam warga masyarakat yang tinggal di 5 (lima) desa sekitar tambang 
emas Gunung Tumpang Pitu.   

 
D. PENDAPAT AMICI 
 
D.1. Pelaksanaan Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat Adalah Hak-Hak 
Konstitusional Warga Negara yang Dijamin Undang-undang 
 
18. Pengertian kebebasan berpendapat Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia 

kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan 
bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan 
seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu 
kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.  
 

19. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan 
kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut 
merupakan hak setiap orang. 

 
20. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan 

persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. 
Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. 
Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan 
berserikat itu harus dengan tegas mentakan adanya kebebasan berpendapat baik secara 
lisan maupun tertulis.  

 
21. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak 

mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

                                                           
4  Dalam persidangan, Heri Budiawan alias Budi Pego didampingi oleh Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam TeKAD 

GARUDA (Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria) yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, YLBHI, Walhi Jawa Timur, WALHI, KontraS Surabaya dan 
For Banyuwangi yang memilih berkedudukan di Jalan Kidal No 6 Surabaya, Telp (031) 5022273 
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menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang 
melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau 
meniadakan kebebasan tersebut (Krisna Harahap, 2003: 70). 

 
22. Tegasnya, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu syarat 

penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partipasi publik dalam 
pembuatan keputusan-keputusan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya 
secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan 
publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan 
mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya 
secara bebas. Kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi 
juga untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi. 

 
23. Hal itu sejalan dengan pendapat Amien Rais yang menyatakan bahwa terdapat 10 

kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah 
pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan 
pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat 
sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya 
demokrasi (Amien Rais dalam Krisna Harahap, 2003: 73). 

 
24. Para sarjana berpendapat, salah satunya seperti dikemukakan oleh John Locke, bahwa 

kebebasan bereskpresi dan berpendapat adalah cara untuk pencarian kebenaran. 
Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, 
menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya—
apakah mendukung atau mengkritiknya—sebagai sebuah proses untuk menghapus 
miskonsepsi kita atas fakta dan nilai (Larry Alexander, 2005: 128). Sementara John 
Stuart Mill mengatakan, kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga 
dari penguasa yang korup dan tiran (Mill, 1859). Kenapa demikian? sebab suatu 
pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja 
pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga 
musti memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahnya. Tidak 
sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan 
kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya (Larry Alexander, 2005: 
128). 

 
25. Berangkat dari sandaran teori tersebut, kebebasan bereskpresi dan berpendapat 

kemudian menjadi sebuah klaim untuk melawan penguasa yang melarangnya atau pun 
menghambat pelaksanaanya—kebebasan berekspresi (Vincenzo Zeno-Zencovich, 
2008: 1). Kebebasan bereskpresi memiliki dimensi politik, karena kebebasan ini 
dianggap sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik 
dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan 
sampai soal kewenangan militer. Kaitan kebebasan bereskpresi dengan demokrasi 
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kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan 
bahwa kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat bagi perwujudan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan 
perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan bereskpresi juga menjadi pintu bagi 
dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih 
(Komentar Umum No. 34 tentang Pelaksanaan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-
Hak Sipil dan Politik, paragraf 3-4). 

 
26. Dalam laporan tahun 2010 (A/HRC/14/23), Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan 

berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue mengatakan, kebebasan berekspresi dan 
berpendapat adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-
orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan 
membagikan berbagai macam informasi, yang bisa mengembangkan dan 
mengekspresikan opini mereka dengan cara yang menurut mereka tepat. Kebebasan 
berekspresi menurut La Rue bisa dilihat dari dua cara, pertama hak untuk mengakses 
informasi, dan kedua hak mengekspresikan diri melalui medium apapun. Selain itu, La 
Rue juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dilihat 
sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang 
lain dan juga penting sebagai alat untuk mendorong pemberantasan impunitas dan 
korupsi. 

 
27. Pondasi utama dalam menentukan batasan konsep dan cakupan jaminan hak atas 

kebebasan berekspresi mengemuka di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia, tahun 1948, yang menegaskan: 

  
Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini 
mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada 
intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah 
pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.  

 
28. Ketentuan tersebut selanjutnya dielaborasi dan ditegaskan kembali dalam ketentuan 

Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan oleh 
Pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang secara detail dan rigid 
merumuskannya sebagai berikut:  

 
(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.  
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; hak ini 

termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan 
ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam 
bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan 
pilihannya.  

(3) Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan 
tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan 
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tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur 
menurut hukum dan dibutuhkan untuk:  
(a) menghormati hak atau nama baik orang lain;  
(b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau 

moral masyarakat.  
 
29. Komite Hak Asasi Manusia menekankan Pasal 19 paragraf dua di atas, pada dasarnya 

adalah melindungi semua bentuk gagasan subjektif dan opini yang dapat 
diberikan/sebarkan kepada orang lain (Manfred Nowak, 2005: 444). Sementara dalam 
paragraf satu Pasal 19 Kovenan, kebebasan berpendapat dikatakan sebagai urusan 
pribadi yang terkait dengan alam pemikiran yang sifatnya mutlak, tak boleh dibatasi 
oleh hukum atau kekuatan lainnya. Sesungguhnya hak untuk berpendapat tumpang 
tindih dengan kebebasan berpikir, yang dijamin Pasal 18. Kebebasan berpikir 
berkontribusi dalam kebebasan beropini, dimana pendapat adalah hasil dari proses 
pemikiran (Manfred Nowak, 2005: 444). 

 
30. Mengenai cakupan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana 

ditegaskan dalam Kovenan, Komentar Umum No. 34 tentang Pelaksanaan Pasal 19 
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (paragraf 9 dan 12) menyebutkan: 

 
“... Semua bentuk opini dilindungi, termasuk pendapat yang bersifat politik, ilmiah, 
sejarah, moral atau agama. ....Pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi seseorang, 
termasuk penangkapan, penahanan, mengadili atau memenjarakan karena alasan 
pendapat mereka, merupakan pelanggaran Pasal 19 ayat (1)”. 
 
“... melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya. Bentuk-bentuk 
tersebut termasuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal 
semacam gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat 
kabar, pamflet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. Dalam hal ini juga 
termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi elektronik dan bentuk-bentuk 
internet...”. 

 
31. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun 

sesudah amandemen juga telah secara tegas memberikan jaminan perlindungan bagi 
pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, sebagai 
bagian dari hak-hak konstitusional warga negara, yang dapat diidentifikasi dalam 
beberapa pasal berikut ini: 
  
Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. 
 
Pasal 28 E ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. 
 
Pasal 28 E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat”. 
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Pasal 28 F: “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

 
32. Mandat konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih jauh dalam sejumlah peraturan 

perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi 
dan menyampaikan pendapat, salah satunya melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang dalam 
Pasal 1 menyatakan, “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga 
negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas 
dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.  
 

33. Jaminan tersebut berlaku bagi setiap warga negara, untuk bebas menyampaikan 
pendapatnya baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya, sebagaimana ditegaskan Pasal 
2 UU No. 9/1998 yang menyatakan, “setiap warga negara, secara perorangan atau 
kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 
berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 

 
34. Penegasan serupa juga mengemuka di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan, “setiap orang 
bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati 
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan 
keutuhan negara”. 

 
35. Dengan demikian, ruang lingkup dan batasan kebebasan berekspresi dan 

menyampaikan pendapat setidaknya mencakup tiga jenis ekpresi yaitu: a. kebebasan 
untuk mencari informasi; b. kebebasan untuk menerima informasi; dan c. kebebasan 
untuk memberi informasi termasuk di dalamnya menyatakan pendapat. Kebebasan 
berekspresi dan berpendapat juga melindungi semua informasi atau ide apapun 
termasuk dalam hal ini fakta, komentar kritis, atau pun ide/gagasan. Jadi termasuk 
gagasan yang bersifat sangat subjektif dan opini pribadi, berita atau pun informasi yang 
relatif netral, iklan komersial, seni, komentar yang lebih bersifat politis/kritis serta 
pornografi, dll. Kebebasan berekspresi juga melindungi semua bentuk komunikasi baik 
lisan, tertulis, cetak, media seni serta media apa pun yang menjadi pilihan seseorang. 
Perlindungan tersebut ditujukan pada semua bentuk media:  radio, televisi, film, 
musik, grafis, fotografi, media seni, sapanduk, dll, termasuk kebebasan untuk melintas 
batas negara. 

 
D.2. Kriminalisasi Pembela Lingkungan Merupakan Bentuk SLAPP 
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36. Strategic Lawsuit Against Public Participation merupakan upaya perlawanan secara 

hukum (biasanya Perdata namun kini dengan instrument Pidana) yang ditujukan 
terhadap warga yang melakukan kritik atau berbicara tentang kepentingan umum.  
 

37. SLAPP adalah singkatan dari Strategic Lawsuits Against Public Participation, yang 
didefinisikan dalam Black Law Dictionary (edisi ke 9) sebagai "tuntutan yang diajukan 
oleh seorang pengembang, eksekutif perusahaan, atau pejabat terpilih untuk menahan 
orang-orang yang melakukan demonstrasi terhadap beberapa jenis inisiatif bernilai 
tinggi atau yang mengambil posisi merugikan pada isu kepentingan publik (biasanya 
isu lingkungan). 

 
38. Dalam anti-slapp.org disebutkan: SLAPPs are Strategic Lawsuits Against Public 

Participation.  These damaging suits chill free speech and healthy debate by targeting 
those who communicate with their government or speak out on issues of public 
interest. SLAPPs are used to silence and harass critics by forcing them to spend money 
to defend these baseless suits. SLAPP filers don’t go to court to seek justice. Rather, 
SLAPPS are intended to intimidate those who disagree with them or their activities by 
draining the target’s financial resources. SLAPPs are effective because even a meritless 
lawsuit can take years and many thousands of dollars to defend.  To end or prevent a 
SLAPP, those who speak out on issues of public interest frequently agree to muzzle 
themselves, apologize, or “correct” statements. 

 
39. Bahwa peristiwa yang dialami Heri Budiawan merupakan bentuk dari SLAPP, karena 

menggunakan instrument hukum pidana untuk membungkam aktivitasnya dalam 
menolak penambangan emas di wilayah tempat tinggalnya. 

 
40. Perlindungan terhadap aktivitas pembela lingkungan dan hak asasi manusia dalam 

menyuarakan permasalahan lingkungan sebenarnya telah dilindunga melalui 
berbgaai regulasi, yakni: 

 
Pasal 28c ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan; “Setiap orang berhak 
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat bangsa dan negara.” 
 
Pasal 100 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan: “setiap 
orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan ham.” 
 

41. Selanjutnya, lebih tegas lagi dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 66 yang selengkapnye berbunyi 
sebagai berikut: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang 
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baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. 
 

42. Pasal 66 UU PPLH merupakan bentuk regulasi Anti-SLAPP yang bahkan tak terbatas 
pada Perdata saja, namun juga instrument yang melindungi para pembela HAM dari 
represifitas hukum pidana. Hal ini merupakan bentuk betapa maju-nya aturan Anti-
SLAPP di Indonesia, namun faktanya korban SLAPP masih terus berjatuhan di 
Indonesia. Hal ini setidaknya ada dua sebab, Pertama, lemahnya pemahaman 
penegak hukum dalam perkara-perkara terkait Sumber DAya Alam dan Lingkungan. 
Kedua, adanya kecenderungan keberpihakan (parsialitas) Negara melalui aparatnya 
kepada korporasi baik langsung, maupun tidak langsung (Agung Wardana, 2018). 
 

43. Pengakuan akan pentingnya perlindungan terhadap Pembala HAM dan Lingkungan 
HIdup juga telah tercantum dalam Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia yang 
disahkan oleh majelis umum PBB tanggal 9 desember 1998. Pasal 1 Deklarasi 
Pembela HAM menyebutkan: “Setiap orang punya hak secara sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan 
dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan 
internasional”.  

 

44. Sudah sepatutnya, perlindungan terhadap para Pembela HAM dan Lingkungan juga 
menjadi perhatian tiap aparatur Negara, sebagai kewajibannya melindungi warga 
Negara. 
 

D.3. Rigid dan Limitatifnya Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap 
Keamanan Negara 
 
45. Tindak Pidana yang dituduhkan terhadap Budi Pego tergolong sebagai Kejahatan 

Terhadap Keamanan Negara dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP). Kejahatan ini juga seringkali disebut sebagai sebagai kejahatan politik atau 
pidana politik. Pada awalnya apa yang dimaksud dengan kejahatan politik hanyalah 
kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan 
sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban 
negara.  
 

46. Pasal yang menjerat Heri Budiawan merupakan bentuk hukum pidana yang 
dikonkretkan melalui operasional penegakan hukum dan administrasinya dalam satu 
cakupan proses kebijakan kriminal dapat dinilai sebagai salah satu bentuk perbuatan 
pemerintah (negara) yang paling represif karena dalam pelaksanaannya, perbuatan 
negara tersebut tidak hanya membatasi perbuatan – termasuk juga kebebasan satu 
warga negara, tetapi juga kemudian mengganjarnya dengan pidana (Fletcher dalam 
Nagara, 2014). Represifnya dan delik yang sangat subjektif ini telah mengakibatkan 
ketakutan bagi para Pembela Lingkungan dan Hak Asasi Manusia. 
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47. Heri Budiawan alias Budi Pego didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 107a UU 

No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang 
Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara menyebutkan sebagai 
berikut: 
 
“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan 
atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ 
Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. 

 
48. Selanjutnya penjelasan Pasal 107a KUHP menyebutkan bahwa:  

 
“Yang dimaksud dengan "Komunisme/Marxisme-Leninisme" adalah paham atau ajaran 
Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh 
Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur 
yang bertentangan dengan falsafah Pancasila”. 

 
49. Dari rumusan pasal 107a KUHP tersebut, setidaknya terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut: 
- Unsur Barangsiapa 
- Unsur Secara Melawan Hukum 
- Unsur di Muka Umum 
- Unsur dengan Lisan, tulisan dan atau media apapun 
- Unsur menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-

Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan 
 

Unsur-unsur ini harus dipenuhi agar pasal tersebut dapat diterapkan terhadap suatu 
tindakan hukum seseorang. Tanpa terpenuhi unsur tersebut secara akumulatif, maka 
seseorang tidak dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 12 tahun. 

 
50. Secara rumusan delik Pasal 107a KUHP, ini merupakan delik formil, sehingga sifat 

melawan hukum berarti mensyaratkan semua bagian (tertulis dalam undang-undang) 
dari rumusan delik telah terpenuhi (Hukum Pidana, Schaffmeister, hal 49). Oleh 
karenanya kami akan membahas beberapa unsur yang dalam fakta persidangan 
ternyata tidak berhasil dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
 

51. Pertama adalah unsur barang siapa, ini tidak berhasil dibuktikan oleh Jaksa Penuntut 
Umum, karena tidak ada tindakan langsung yang dilakukan oleh Heri Budiawan alias 
Budi Pego yang berakibat pada munculnya lambing palu arit yang diasosiasikan sebagai 
lambing Partai Komunis Indonesia.  
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52. Selanjutnya, dalam areal unsur secara melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam 
Surat Tuntutan Jaksa Penutut Umum No. Reg. Perk.: PDM-269/o.5.21.Ep.3/09/2017 
halaman 18 disebutkan bahwa meski tidak menyebut unsur “dengan sengaja”, tapi 
melihat rumusan unsur secara keseluruhan, maka dapat diketahui kesalahn pelaku 
disyaratkan adanya kesengajaan. Selanjutnya dalam Memorie van Toelichting (MvT) 
mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. 
 
Bahwa merujuk pada fakta persidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun 
keterangan terdakwa, tidak ditemukan bahwa adanya unsur kesengajaan dalam 
melakukan tidak pidana yang dituduhkan. Karena Heri Budiawan alias Budi Pego sama 
sekali tidak mengetahui dan tidak melakukan penyebaran ajaran komunisme atau 
marxisme/leninisme dalam unjuk rasa yang digelar pada 4 April 2017. Oleh karenanya, 
unsur barangsiapa dan unsur secara melawan hukum tidak dapat lagi dipertimbangkan 
Majelis Hakim Perkara Nomor: 559/Pid.B/2017/PN.Byw. 

 
53. Selanjutnya adalah unsur “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, 

Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan”. Untuk membuktikan 
adanya unsur ini setidaknya harus terpenuhi adanya niat (mens rea) dari si pelaku 
untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran-ajaran tersebut. Apabila tidak dapat 
membuktikan adanya niat, maka unsur menyebarkan atau mengembangkan ajaran 
komunisme tidak bisa terpenuhi.  
 

54. Dari gambaran fakta-fakta persidangan, keadaan yang menggambarkan adanya symbol 
palu arit dari unjuk rasa pada 4 April 2017 itu dianggap sebagai penyebaran atau 
pengembangan ajaran Komunisme, Marxisme-Leinisme. Sementara itu, adanya symbol 
tersebut tidak pernah diketahui siapa pembuatnya, dan bagaimana bisa muncul dalam 
unjuk rasa tersebut, serta tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindakan-
tindakan hukum yang dilakukan Heri Budiawan alias Budi Pego. Selain itu, dalam 
persidangan juga terbukti bahwa Hedi Budiawan alias Budi Pego tidak mengerti dan 
mengetahui tentang paham Komunisme. Sehingga tuduhan terhadapnya adalah sama 
sekali tidak berdasar. 
 

55. Berdasarkan uraian fakta persidangan dan unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pasal 
107a KUHP, maka sebaiknya Majelis Hakim Perkara Nomor: 559/Pid.B/2017/PN.Byw 
bisa melihat secara utuh kasus ini yang sebenarnya tekait dengan adanya tuntutan 
masyarakat untuk menolak keberadaan tambang emas Tumpang Pitu, yang seharusnya 
tidak dihadapi dengan cara represif dan menjerat masyarakat dengan tindak pidana. 

 
E. REKOMENDASI 
 
56. Bahwa kebebasan berekspresi adalah kebebasan dasar penting bagi martabat individu 

untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi. Kemerdekaan berpendapat 
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merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan 
dan bekerjanya demokrasi karena demokrasi tidak berjalan tanpa adanya kebebasan 
menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. 
 

57. Bahwa Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam 
Konstitusinya yaitu 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. Oleh karenanya, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan 
salah satu hak dasar terkuat dalam sistem hukum nasional karena jelas dilindungi oleh 
Konstitusi dan sejumlah instrumen hukum lainnya. pelanggaran atas hak-hak tersebut 
bukan saja melanggar hukum tetapi juga melanggar hak-hak konstitusional warga 
negara. 
 

58. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada 
tahun 2005 sehingga berdasarkan pasal 2 Kovenan tersebut Indonesia harus: 
a. berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan 

ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah 
hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, 
kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 

b. apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan 
lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan 
ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan 
perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan 
hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. 

c. menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam 
Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun 
pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas 
resmi. 

 
59. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia 

berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan 
ini (termasuk hak atas kebebasan berekspresida dan berpendapat) bagi semua orang 
yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya. Artinya, Indonesia 
seharusnya melakukan perubahan terhadap segala undang-undang dan peraturan yang 
bertentangan dengan pasal hak-hak yang dijamin dalam Kovenan. 
 

60. Lebih lanjut perlindungan terhadap Pembela HAM dan Lingkungan sudah diatur dan 
dijamin UUD 1945 dan UU PPLH, sehingga Majelis Hakim patut 
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mempertimbangkannya dalam memeriksa dan memutus perkara Heri Budiawan alias 
Budi Pego ini. 
 

61. Penggunaan Pasal 107 a UU 27 tahun 1999 sebagai dakwaan tunggal terhadap Budi Pego 
adalah dakwaan yang tidak tepat karena secara rumusan, pasal-pasal tersebut 
bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan selama 
ini penerapannya pun subjektif yang menyasar para pengkritik dan pembela 
lingkungan hidup saja. 
 

62. Kami berharap agar Majelis Hakim dalam perkara ini bisa memeriksa secara mendalam 
dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 107a UU 27 tahun 1999 dan bisa melihat 
permasalahan yang berujung di proses Pidana ini secara lebih luas dan utuh. Bahwa 
kasus ini berawal dari adanya tuntutan masyarakat dalam memperjuangkan hak-
haknya atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin UUD 1945.  
 

63. Sebagai satu bentuk represi dan intimidasi penggunaan Pasal-pasal demikian jika 
memperhatikan teori hukum pidana dalam prinsip-prinsip pemidanaan, Heri 
Budiawan tidak memenuhi unsur baik actus reus dan mens rea sehingga tidak dapat 
mempertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ada niat jahat/kesalahan (geen 
straff zonder schuld). 
 

64. Dalam hal Pengadilan menyatakan Heri Budiawan alias Budi Pego dinyatakan tidak 
bersalah maka Pengadilan harus memberikan pemulihan atas yang bersangkutan 
karena hak-haknya telah terlanggar selama ini. Pemulihan merupakan hak, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 
yaitu menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam 
Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun 
pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas 
resmi. 
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