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Pedoman Bagi Pengacara Publik dalam Menghadapi Kasus SLAPP adalah sebuah pedoman 

yang disusun oleh Tim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang bertujuan 

untuk memberikan pemahaman bagi pengacara publik dalam menyusun strategi hukum 

yang dapat dimanfaatkan ketika berhadapan dengan kasus SLAPP. Selain menjabarkan 

terkait konsep dan dasar hukum Anti SLAPP yang dapat diterapkan dalam pembelaan, 

pedoman ini secara praktis menjabarkan mengenai strategi baik dari segi pencegahan, 

litigasi, maupun non-litigasi dalam penanganan perkara SLAPP baik di ranah perdata 

maupun pidana. Harapannya, melalui pedoman ini, pengacara publik dapat dipandu untuk 

menyiapkan materi pembelaan serta strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi 

kasus-kasus bercirikan SLAPP.

Tujuan

Anti
SLAPP

SLAPP
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Panduan Bagi Pengacara Publik
Dalam Menghadapi Kasus SLAPP

Pedoman Bagi Pengacara Publik dalam Menghadapi Kasus SLAPP dibagi dalam tujuh 

bagian besar. Bagian pertama (A) membahas mengenai pemahaman singkat terhadap 

konsep Anti-SLAPP. Dilanjutkan oleh bagian kedua (B) yang membahas dasar hukum 

pengakuan perlindungan Anti SLAPP di skala internasional maupun nasional. Pada bagian 

ketiga (C) akan dijabarkan mengenai karakteristik dan unsur yang membangun perkara 

SLAPP, serta elaborasi mengenai apa yang dimaksud atas pembela hak asasi manusia 

atas lingkungan hidup. Lebih lanjut, bagian keempat (D) yang mengelaborasi ketentuan 

atau pasal pidana dan perdata yang kerap digunakan untuk men-SLAPP masyarakat. 

Serta terhadap refleksi penanganan sejumlah kasus SLAPP di Indonesia yang terdapat 
pada bagian kelima (E). Bagian keenam (F) kemudian menjabarkan strategi yang dapat 

diterapkan oleh pengacara publik dan aktivis dalam menghadapi kasus SLAPP yang 

dihadapkan padanya. Pada bagian ini dielaborasi mulai dari upaya pencegahan dan non-

litigasi, hingga upaya Anti-SLAPP pada ranah perdata dan pidana, mulai dari tahap pra 

ajudikasi yang melingkupi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan praperadilan, 

serta tahap ajudikasi pada tahap penyusunan dan pengajuan eksepsi, pemeriksaan saksi 

dan ahli, nota pembelaan dan pengajuan upaya hukum. Terakhir, pada bagian ketujuh 

(G) juga akan dijabarkan strategi perlindungan Anti SLAPP terkhusus bagi perempuan 

pembela HAM.

Cara Membaca 
Pedoman
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Menggali Arti dan 
Makna Konsep
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Panduan Bagi Pengacara Publik
Dalam Menghadapi Kasus SLAPP

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) 

pertama kali diperkenalkan oleh Pring dan Canan pada 

tahun 1980 melalui observasi dan penelitian yang 

dilakukan terhadap 228 kasus terkait partisipasi publik 

di Amerika Serikat. Penelitian mereka mengungkap 

adanya fenomena serangan yang dilakukan terhadap 

masyarakat sipil yang memperjuangkan hak politiknya.1 

Serangan tersebut dilakukan dengan menggugat 

individu atau kelompok yang menggunakan kebebasan berpendapatnya dalam isu 

kepentingan publik.2 Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya kecenderungan 

redamnya aktivitas perjuangan para aktivis, putusnya dukungan baik sumber daya 

maupun pendanaan, serta matinya kelompok masyarakat dalam memperjuangkan  

haknya akibat ketakutan yang ditimbulkan dari gugatan klaim ganti rugi atas tindakan 

yang mereka lakukan.3 Subyek sasaran umumnya menyasar pada masyarakat kelas 

menengah ke bawah dan kaum berkerah biru yang menyuarakan hak bersuara-nya guna 

mempengaruhi keputusan pemerintah.4 

SLAPP merupakan bentuk upaya strategis  dengan tujuan tersembunyi untuk 

menghilangkan partisipasi publik. Lebih lanjut, SLAPP tidak hanya memberikan dampak 

pada korbannya baik secara moneter, waktu, dan psikologis, serta kasus kepentingan 

publik yang utama secara langsung,5 tetapi juga mengancam partisipasi publik secara 

umum.6 Padahal, partisipasi publik dalam pemerintahan merupakan aksioma dari 

demokrasi.   Masukan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah, alat yang konstruktif dan 

berguna dalam perencanaan pengambilan keputusan.7

Hal ini karena pelibatan masyarakat membawa permasalahan yang tidak diketahui atau 

tidak terpikirkan atau terlewat oleh pemerintah.8 Tanpa masukan tersebut, perencanaan 

pengambilan keputusan tersebut hanya mengandalkan informasi satu pihak saja.9 

1  George W. Pring, “SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation”, 7 Pace Envtl.L.Rev.3, 1989, hlm. 1

2  George W. Pring, “SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation”, 7 Pace Envtl.L.Rev.3, 1989, hlm. 7.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Jeffrey A. Benson & Dwight H. Merriam AICP, “Identifying and beating a SLAPP’, Land Use Law & Zoning Digest, 1993, hlm.5.
6  Pamela Shapiro, “SLAPPs: Intent or Content? Op. Cit., hlm. 16.

7 
Penelope Canan and George W Pring, “Studying Strategic Lawsuits against Public Participation: Mixing Quantitative and 

Qualitative Approaches”, Op. Cit, hlm 385.

8 
Penelope Canan dan George Pring, “SLAPPS: Getting Sued For Speaking Out, Op. Cit;hlm 206.

9 
Jeffrey A. Benson & Dwight H. Merriam AICP, Op. Cit., hlm 5

SLAPP merupakan 
bentuk upaya 

strategis  dengan 
tujuan tersembunyi 

untuk menghilangkan 
partisipasi publik.
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Bentuk-bentuk SLAPP sangatlah beragam dan 

mencakup spektrum yang sangat luas, beberapa 

yang teridentifikasi seperti pencemaran 
nama baik, penyerangan, penghasutan, 

penganiayaan, dan lainnya. Pembuktian hak 

maupun kebenaran material dalam gugatan 

maupun tuntutan bukan menjadi tujuan dari 

SLAPP, proses berkepanjangan yang menguras 

tenaga dan energi serta pengalihan perhatian 

publik lah yang merupakan tujuan dari SLAPP.  

Dalam perkembangannya SLAPP muncul 

tidak hanya dalam wujud gugatan keperdataan antar negara melawan masyarakat 

sipil, melainkan juga dalam rangkaian aktivitas represif, baik melalui langkah hukum 

yang bersifat pemidanaan maupun non-litigasi selama dilakukan dengan menekan dan 

mengintimidasi kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasinya atas kepentingan 

publik. Sejumlah negara kemudian menerjemahkan dan mengkontekstualisasikan SLAPP 

lebih lanjut sesuai dengan fenomena dan kebutuhan yang berkembang di negaranya. 

Filipina misalkan, dalam Rules of Procedural for Environmental Cases dan draft rancangan 

undang-undang tentang perlindungan terhadap EHRD,10 yang memperluas pemaknaan 

10 Rancangan Undang-Undang tersebut berjudul An Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of The 
Environment and the Filipino People’s Right to a Balanced and Healthful Ecology

Tujuan SLAPP bukanlah 
pada pembuktian hak 

maupun kebenaran 
materil, melainkan 
pada proses yang 

berkepanjangan yang 
menguras tenaga dan 

energi serta pengalihan 
perhatian publik

Menggali Arti dan Makna Konsep Anti SLAPP



6

Panduan Bagi Pengacara Publik
Dalam Menghadapi Kasus SLAPP

SLAPP sebagai Strategic Legal Action Against Public Participation, sehingga cakupan yang 

ada tidak hanya terbatas pada “Lawsuit” atau gugatan perdata saja, namun pemilihan kata 

“Legal Action” melingkupi segala bentuk upaya hukum.

Oleh karena itu, fenomena SLAPP harus diberantas. Pemberantasan SLAPP memerlukan 

mekanisme anti-SLAPP yang efektif, yaitu haruslah dapat menggugurkan kasus SLAPP 

sedini mungkin dan menghilangkan efek pembungkaman atau mencegah seseorang 

menjadi takut untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan 

publik. Pengguguran kasus SLAPP sedini mungkin memerlukan mekanisme peninjauan 

secara cepat yang berujung pada pengguguran kasus sedini mungkin agar efek SLAPP 

tidak berlangsung lama dan masyarakat masih bisa berpartisipasi secara bermakna 

dan sesuai momentumnya. Selain itu, korban SLAPP perlu diberikan remedi atas kasus 

SLAPP yang menimpanya, agar menghilangkan rasa dirugikan dan ketakutan dalam 

berpartisipasi publik. Sehingga, masyarakat masih bersemangat melakukan partisipasi 

publik dalam proses pemerintahan atas kepentingan publik. Remedi yang diberikan dapat 

berupa penggantian biaya perkara, penggantian biaya kuasa hukum, kerugian materiil 

atau imateriel yang dideritanya akibat terjadinya SLAPP (misalnya kehilangan pemasukan/

pekerjaan karena harus bersidang, mengeluarkan biaya perawatan psikologis karena 

stres/depresi akibat intimidasi), rehabilitasi nama baik dan hak. 
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Pengakuan  
Perlindungan 

Anti SLAPP



8

Panduan Bagi Pengacara Publik
Dalam Menghadapi Kasus SLAPP

Penting dipahami bahwa perlindungan Anti SLAPP pada dasarnya merupakan bagian dari 

perlindungan terhadap hak fundamental atau hak asasi manusia terkait dengan kebebasan 

untuk mengemukakan pendapat dimuka umum atas hal-hal yang telah menjadi haknya. 

Untuk itu uraian perlindungan terhadap Anti SLAPP sejatinya dapat menggunakan dasar-

dasar perlindungan hukum terhadap partisipasi publik. Dalam konteks perlindungan 

Anti SLAPP secara utuh, Indonesia baru secara eksplisit mengaturnya dalam peraturan 

mengenai lingkungan hidup. Berikut akan dijabarkan landasan perlindungan hukum 

partisipasi publik dan Anti SLAPP dari skala Internasional hingga nasional.

1. Pengakuan Internasional

Dalam hukum internasional, terdapat norma dan jaminan universal bagi 

masyarakat dunia untuk dapat berpartisipasi aktif menyuarakan hak-nya, terutama 

hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta kewajiban aktif negara 

untuk menjaminnya. Jaminan tersebut antara lain

a. Universal Declaration of Human Rights 1948

Universal Declaration of Human Rights diterima dan diumumkan oleh Majelis 

Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Sebagaimana 

juga kemudian diadopsi di Indonesia sebagai landasan dan tonggak 

pelaksanaan hak asasi manusia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 19 DUHAM pada prinsipnya telah 

menjamin hak setiap orang untuk dapat secara bebas memiliki, menganut dan 

mengeluarkan pendapat tanpa gangguan dan batasan, melingkupi kegiatan 

mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan 

cara apapun.

b. International Covenant on Civil and Political Rights 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah diratifikasi oleh 
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan 

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 Konvensi 

ini menjabarkan kebebasan setiap orang untuk dapat menyatakan pendapat, 

termasuk dengan mencari, menerima dan memberikan informasi baik secara 

lisan, tertulis maupun media lain sesuai pilihannya. Pembatasan dari kebebasan 

terhadap hak tersebut hanya terletak pada penghormatan atas hak atau nama 

baik orang lain, serta perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban 
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umum, kesehatan atau moral umum, serta dengan tidak melanggar hukum.11 

Sehingga konvensi ini menjamin hak setiap orang untuk memiliki pendapat 

dan menyatakannya tanpa campur tangan pihak lain.

c. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights sebagaimana 

ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. 

Konvensi ini kemudian dikenal dengan sebutan Kovenan Internasional Hak-

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Konvensi ini pada prinsipnya menekankan 

hak setiap orang untuk dapat menentukan nasibnya untuk kemajuan ekonomi, 

sosial dan budayanya, yang kemudian dikenal sebagai hak penentuan 

nasib sendiri.12  Dalam perwujudan hak ini, negara hanya dapat melakukan 

pembatasan sesuai ketetapan hukum yang sesuai dengan sifat hak dan 

meningkatkan kesejahteraan umum untuk masyarakat yang demokratis. Selain 

itu dijamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat menikmati 

hak-hak ekonomi, sosial maupun budaya.13  

d. Rio Declaration on Environment and Development 1992

Pasal 10 Rio Declaration on Environment and Development 1992 atau Deklarasi 

Rio telah menekankan pentingnya setiap individu untuk dapat memiliki akses 

atas informasi mengenai lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik dan 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Terlebih negara diberi kewajiban untuk mendorong kesadaran dan 

partisipasi masyarakat melalui penyediaan informasi secara luas, termasuk 

akses kepada proses peradilan dan administrasi, serta mekanisme ganti rugi 

dan pemulihan.14

e. The 1998 Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in 

Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters

Konvensi Aarhus yang mewajibkan negara memenuhi tiga hak dasar, yakni: 1) 

hak setiap orang untuk menerima informasi lingkungan yang dipegang oleh 

otoritas publik (access to environmental information); 2) hak untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan lingkungan (public participation in environmental 

11  Pasal 19 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights.

12  Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

13  Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

14  Pasal 10 Rio Declaration on Environment and Development 1992.

Pengakuan Perlindungan Anti SLAPP
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Panduan Bagi Pengacara Publik
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decision-making); dan 3) hak untuk meninjau ulang keputusan publik yang 

dibuat tanpa menghormati kedua hak tersebut (access to justice). 

f. Asean Declaration on Human Rights

Butir 23 dari penjabaran hak masyarakat dan politik telah menekankan pada 

kebebasan setiap orang untuk mengutarakan opini dan ekspresinya, termasuk 

kebebasan untuk memberikan opini tanpa gangguan dan untuk mencari, 

menerima dan mengolah informasi baik secara lisan, tertulis maupun medium 

lain berdasarkan pilihannya. Selain itu, setiap orang juga memiliki jaminan 

atas hak-hak dasar seperti lingkungan yang bersih dan sehat,15 serta standar 

sosial dan ekonomi yang layak,16 dan merupakan kewajiban dari setiap negara 

anggota untuk menjamin hak tersebut.

g. Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in 

Environmental Matters in Latin America and the Caribbean.

Dalam konteks perlindungan regional, negara-negara di Amerika Latin 

dan Caribbean membentuk kesepakatan regional pertama dalam bentuk 

joint concern terhadap perlindungan pejuang Hak Asasi Manusia melalui 

sebuah dokumen hukum yang dikenal sebagai Escazu Agreement atau 

Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice 

in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean. Perjanjian 

ini memberikan jaminan hukum terhadap pejuang HAM, utamanya 

pejuang lingkungan yang seringkali terancam dan terintimidasi.17  

Upaya yang dilakukan oleh pejuang HAM ini terkait erat dengan perjuangan 

mereka dalam memperkuat demokrasi, hak atas akses dan pembangunan 

berkelanjutan.18 Dalam perjanjian ini, negara pihak diwajibkan untuk 

memberikan perlindungan bagi pejuang HAM, baik melalui penciptaan 

kondisi yang ideal bagi pejuang lingkungan untuk melakukan hak-haknya, 

maupun menghukum dan menginvestigasi ancaman maupun intimidasi 

terhadap pejuang HAM.19 Perjanjian regional ini terbilang maju karena berhasil 

mengidentifikasi dan menjamin pengakuan bagi pejuang dan pembela HAM 

15 Pasal 28 Asean Declaration on Human Rights
16 Pasal 26 Asean Declaration on Human Rights

17 Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America 

and the Caribbean, hlm. 8.
18 Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in  Environmental Matters in Latin 

America and the Caribbean, hlm. 13.

19 Pasal 9 Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin 
America and the Caribbean. 
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secara eksplisit, serta menjabarkan langkah yang wajib dipatuhi negara anggota 

dalam realisasinya

2. Kaidah Perlindungan Skala Nasional

a. Jaminan Konstitusi

Di Indonesia sendiri, terdapat jaminan kebebasan berbicara, perlindungan 

hukum tanpa diskriminasi dan pemulihan atas tindakan yang melanggar hak-

hak dasar sebagaimana telah tertuang dalam kerangka hak asasi manusia 

yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), pada 

prinsipnya Pasal 28 UUD NKRI 1945 telah memberikan pengakuan terhadap 

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai suatu bentuk hak 

konstitusional yang integral pemenuhannya dengan hak atas asasi manusia.

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi.

b. Jaminan Pengakuan Perlindungan Terhadap Partisipasi Publik 

Jaminan hak masyarakat untuk berpartisipasi aktif merupakan bentuk jaminan 

terhadap hak prosedural. Adapun jaminan hak prosedural dapat ditemukan dalam 

sejumlah UU yakni Pasal 20 Piagam HAM Indonesia tahun 1998 yang menyatakan 

hak setiap orang untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

Pengakuan Perlindungan Anti SLAPP
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Panduan Bagi Pengacara Publik
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mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 44 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan hak 

bagi setiap orang untuk dapat mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, 

dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan 

yang bersih, efektif, dan efisien, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum, yang 

menyebutkan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, 

bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 

berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sehingga hampir seluruh lini dan payung hukum di Indonesia telah menjamin 

keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan fondasi dari SLAPP. 

Selain itu, jaminan partisipasi publik dalam rangkaian peraturan perundang-

undangan di Indonesia juga dapat merujuk pada UU sektoral lainnya seperti UU No. 

26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 

18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk 

sektor agraria dan perkebunan; UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 

No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No. 22 tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi pada sektor energi; UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air pada sektor sumber daya air dan peraturan sektoral terkait lainnya, 

seluruhnya memberikan jaminan dasar bagi partisipasi publik.

c. Jaminan Perlindungan Partisipasi Publik dalam Ranah Lingkungan Hidup

Lebih lanjut, dalam konteks lingkungan hidup, secara normatif dapat ditemukan 

peraturan yang secara khusus melindungi pejuang lingkungan hidup. Pertama 

dalam muatan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Pada dasarnya Pasal 65 UU PPLH 

telah memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan: a) Pendidikan 

lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan;20 b) 

Mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha yang potensial 

menimbulkan dampak terhadaplingkungan hidup;21 c) Berperan aktif dan 

melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup.22 Seluruhnya guna pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

20 Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

21 Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

22 Pasal 65 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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sehat. Lebih konkrit lagi kemudian bahwa pada Pasal 70 UU PPLH dijamin peran 

aktif masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan sosial,  memberikan saran, 

pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta menyampaikan informasi dan/atau 

laporan mengenai lingkungan hidup.23 

d. Jaminan Perlindungan Anti SLAPP di Indonesia

Secara eksplisit kemudian pasal mengenai Anti SLAPP 

dapat ditemukan melalui Pasal 66 UU 32/2009 yang 

berbunyi bahwa: “Setiap orang yang memperjuangkan 

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak 

dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara 

perdata.” Ketentuan Pasal 66 merupakan bentuk dari 

eco-SLAPP/imunitas , Pasal 66 tidak terbatas pada 

gugatan saja, namun juga mencakup perlindungan 

terhadap pelaporan pidana (kriminalisasi). Lebih lanjut ketentuan penjelasan 

Pasal 66 telah menegaskan bahwa ketentuan SLAPP tersebut dimaksudkan 

untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta mencegah tindakan 

pembalasan dari terlapor baik melalui pemidanaan maupun gugatan perdata. 

Para ahli beranggapan bahwa pembacaan Pasal 65, 66 dan 70 harus dibaca secara 

bersamaan dalam perumusan anti SLAPP.

Jaminan perlindungan Anti SLAPP juga secara eksplisit dapat ditemukan pada Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA 36/2013) tentang 

Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, 

gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan 

biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang 

lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan ”penghinaan” 

sebagaimana diatur dalam KUHP).” (tanda penebalan dari penulis)

 “Gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah 

SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam 

gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam 

perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.” 

(tanda penebalan dari penulis)

23 Pasal 70 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan 
Pasal 66 

merupakan 
bentuk dari 

eco-SLAPP/
imunitas 

Pengakuan Perlindungan Anti SLAPP
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Hanya saja hingga saat ini belum ada sistem hukum acara perdata (HIR/Rbg) maupun 

acara pidana (KUHAP) yang secara khusus mengatur mengenai Anti SLAPP. Secara 

umum dapat disimpulkan bahwa meski dalam konteks lingkungan hidup telah diatur  

secara eksplisit bahwa perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan dalam 

menempuh jalur hukum, namun perlindungan terhadap SLAPP haruslah dimaknai 

sebagai perlindungan terhadap partisipasi publik yang landasan hukumnya telah lama 

ada di Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Sehingga menjamin partisipasi 

masyarakat di segala lini baik melalui jalur hukum maupun bidang lainnya selain 

lingkungan hidup.



15Indonesian Center for Environmental Law icel.or.id

Memahami 
Pembela HAM atas 
Lingkungan Hidup 
dan Karakteristik 

SLAPP



16

Panduan Bagi Pengacara Publik
Dalam Menghadapi Kasus SLAPP

Pembela HAM atas lingkungan hidup atau Environmental Human Rights Defender (EHRD) 

adalah seseorang yang mempromosikan dan melindungi HAM yang berhubungan 

dengan kenikmatan dari lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan.24 

Sementara, UNEP mendefinisikannya sebagai seseorang atau kelompok, yang secara 
personal atau profesional dengan cara yang damai melindungi, mempromosikan HAM 

terkait lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna.25

Lebih lanjut, bentuk-bentuk pembelaan HAM atas lingkungan bisa sangat beragam, 

namun biasanya berbentuk partisipasi publik. Partisipasi publik pun bisa dilakukan dalam 

berbagai tahapan proses pemerintahan mulai dari perencanaan hingga penegakan 

hukum, dan kepentingan publik memiliki spektrum yang luas.

Sebagai contoh, California memiliki legislasi anti-SLAPP yang luas dengan tidak hanya 

mencakup komunikasi kepentingan publik tetapi juga komunikasi privat yang bertujuan 

mempengaruhi pemerintah.26 Komunikasi yang dimaksud berupa komunikasi yang dibuat 

sebelum atau terkait dengan permasalahan yang sedang dipertimbangkan oleh legislatif, 

eksekutif, atau badan yudikatif, atau badan publik lainnya, komunikasi yang dibuat 

secara publik terkait dengan permasalahan kepentingan publik, dan tindakan lainnya 

yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat atau hak atas pengajuan petisi 

dalam permasalahan signifikansi sosial.27 Lebih lanjut, Mahkamah Agung Amerika Serikat 

telah mengakui bahwa pawai yang dilakukan secara damai dan cara mobilisasi populer 

lainnya untuk mendukung perubahan hukum yang berlaku secara damai dilindungi 

oleh kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengajukan petisi untuk penyelesaian 

kerugian.28 

Selanjutnya, bentuk pembelaan HAM biasanya menyangkut kepentingan publik. Kasus 

Rivero vs. America Federation memberikan elaborasi pengertian kepentingan publik, 

sebagai berikut:

a. Pernyataan tersebut terkait individu/badan dalam ranah publik

b. Pernyataan tersebut terkait dengan perbuatan yang berdampak pada kepentingan 

24 UN general assembly A/HRC/40/L.22/Rev.1, 20 Maret 2019.

25 UN Environment Programme, https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/

advancing-environmental-rights/who, diakses pada 20 Agustus 2021

26 NY CLS NY Civil Practice Laws and Rules, Sections 3211(c) and 3211(g), 3212(b)dan (h) (1992) (annotated to 2007) (N.Y.C.P.L.R.); 
Cal. Civ. Proc. Code tit. 6, Sections 425.16, 425.17 and 425.18 (1992) (updated and annotated to 2007) (Cal. Code Civ. Proc.).

27 Cal. Civ. Proc. Code tit. 6, Sections 425.16(e).

28 First Amendment Center, ‘FAQs’ (First Amendment Center, undated), found at <http://www.firstamendmentcenter.org/
Petition/faqs.aspx?faq=petition_guarantee>. Lihat juga: Edwards v. South Carolina, [1963] 372 U S 229) dan McDonald v. 
Smith, [1985] 472 US 479.
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orang banyak, melampaui direct participants.

c. Pernyataan yang berkontribusi pada perdebatan tentang topik yang terkait dengan 

kepentingan publik yang sangat luas.

d. Pernyataan dalam bentuk laporan, komentar yang terkait dengan isu politik, 

ekonomi, sosial yang kontroversial di tingkat lokal maupun internasional masuk 

dalam kualifikasi kepentingan publik (public interest).

Lebih jauh lagi, pembela HAM mendapatkan risiko serangan hukum berupa SLAPP. Pring 

dan Canan membangun empat kriteria yang dapat digunakan untuk mengenali kasus 

berkarakter SLAPP, sebagai berikut:29

1) Sebuah gugatan perdata atau gugatan balik atas kerugian moneter dan/atau 

perintah melakukan perbuatan tertentu;

2) Ditujukan kepada individu atau organisasi non-pemerintah;

3) Karena komunikasi mereka kepada badan pemerintahan, pejabat publik, atau 

dewan terpilih;

4) Atas permasalahan kepentingan publik

Kemudian, Benson dan Merriam menambahkan kriteria kelima, yaitu gugatan diajukan 

tanpa dasar yang kuat dan mengandung motif politik atau ekonomi tersembunyi.30 Ketiga 

poin pertama merupakan poin yang menjadi alasan terjadinya SLAPP.

Selain uraian kriteria diatas, kasus SLAPP juga dapat diidentifikasi melalui tiga tolak ukur 
tujuan atau motivasi yang diajukan pengaju SLAPP, yakni guna mengalihkan konflik, 
mengalihkan forum, dan mengalihkan isu dari isu kepentingan publik.  Pengalihan 

konflik terjadi dalam pengalihan konflik kepentingan publik menjadi perkara yang 
bernuansa pribadi. Pengalihan forum dilakukan dari forum publik (komunikasi kepada 

pemerintah bisa secara lisan maupun tulisan baik dalam forum publik formal maupun 

informal) menjadi forum yudisial (pengadilan) yang bersifat legal formal. Sedangkan, 

pengalihan isu terjadi atas isu kepentingan publik menjadi isu personal dalam 

ranah perdata dan isu pidana yang menargetkan figur-figur atau organisasi penting  
dalam advokasi. Kriteria ini tidak secara eksplisit diuraikan oleh pengaju SLAPP.

29 Penelope Canan dan George Pring, SLAPPS: Getting Sued For Speaking Out, (Pennsylvania: Temple University Press, 1996, 
hlm. 188.

30 Jeffrey A. Benson & Dwight H. Merriam AICP, “Identifying and beating a SLAPP’, Land Use Law & Zoning Digest, 1993., hlm. 
3.
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Dalam praktiknya terdapat sejumlah ketentuan pidana yang kerap digunakan untuk 

melakukan SLAPP dalam ranah pidana terhadap masyarakat. Adapun, beberapa ketentuan 

pidana yang sering digunakan yaitu: KUHP, UU 11/2008 sebagaimana diubah dalam UU 

19/2016 tentang ITE, dan UU Minerba. UU 18/2013 tentang P3H berpotensi digunakan 

sebagai SLAPP, tetapi kriminalisasi menggunakan UU ini dapat dilindungi dengan pasal 

69 ayat (2) UU PPLH. Lebih lengkap, ketentuan pidana dan perdata yang sering digunakan 

untuk men-SLAPP dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ketentuan Pidana dan Perdata yang Kerap Digunakan untuk Melakukan SLAPP

Tindakan yang Tindakan yang 
sering dilaporkan/sering dilaporkan/

digugatdigugat
PasalPasal Contoh Penerapan KasusContoh Penerapan Kasus

Pidana

Keamanan negara
107 a 

KUHP

• Korban SLAPP: Heri Dudiawan Alisan Budi Pego

• Pelapor: Manager PT Bumi Suksesindo

• Lokasi: Banyuwangi

• Bentuk partisipasi: unjuk rasa menggunakan spanduk

Penyerangan/

pengeroyokan
170 KUHP

• Korban SLAPP: Cayadi bin Rabu dan Carman bin Tuyah

• Pelapor: PT BPI

• Lokasi: Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah.

• Bentuk Partisipasi: menolak pembangunan Pembangkit 

Listrik tenaga Uap (PLTU) batubara berkapasitas 2×1.000 

Megawatt di lahan pertanian subur dan Pesisir Batang

• Korban SLAPP: Pieter Karra dkk

• Pelapor: -

• Lokasi: Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan

• Bentuk Partisipasi: menolak pembangunan PLTA

Penghasutan 160 KUHP

Korban SLAPP: Eva Susanti Hanafi Bande dan Warga Desa Luwuk

Pelapor: PT KLS

Lokasi: Desa Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Bentuk Partisipasi: Perlawanan terhadap PT KLS yang melakukan 

penimbunan terhadap jalan menuju lahan pertanian

Ketentuan Pidana dan Perdata Digunakan
Untuk Men-SLAPP Masyarakat
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Tindakan yang Tindakan yang 
sering dilaporkan/sering dilaporkan/

digugatdigugat
PasalPasal Contoh Penerapan KasusContoh Penerapan Kasus

Pemalsuan
surat

263 KUHP

Korban SLAPP: Joko Priatno, Sukimin,

Pelapor:  PT Semen Indonesia

Lokasi : Rembang, Jawa Tengah

Partisipasi publik :  menolak

penambangan yang oleh PT Semen Indonesia karena 

penambangan pada Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih yang 

merupakan kawasan lindung geologi. 

Korban SLAPP: Robandi dkk

Pelapor:  Warga

Lokasi: Kelurahan Kenanga Kec. Sungailiat Kab Bangka, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung

Partisipasi publik:  mengadukan dan menggugat dugaan 

pencemaran produksi tapioka PT BAA 

Penyalahgunaan 
wewenang

288 KUHP

Korban SLAPP: Robandi dkk

Pelapor:  Warga

Lokasi: Kelurahan Kenanga Kec. Sungailiat Kab Bangka, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung

Partisipasi publik: mengadukan dan menggugat dugaan 

pencemaran produksi tapioka PT BAA 

Pencemaran nama 
baik

310 KUHP

Korban SLAPP: Yani Saragoa

Pelapor:  PT Newmont  Nusa Tenggara

Lokasi: Tonggo, Sejorong, Sumbawa, NTT

Partisipasi publik: membuat pers rilis yang 

menyatakan dugaan penyakit yang diderita oleh mayoritas 

masyarakat Tonggo Sejorong (Sumbawa) diakibatkan oleh limbah 

yang dihasilkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara.

Pencemaran
nama baik
dengan tulisan

311 KUHP

Korban SLAPP: Batara Tampubolon dan Dian Sapta

Pelapor:  Perusahaan

Lokasi: Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Partisipasi publik:  Mengkritik perusahaan
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Tindakan yang Tindakan yang 
sering dilaporkan/sering dilaporkan/

digugatdigugat
PasalPasal Contoh Penerapan KasusContoh Penerapan Kasus

Perbuatan tidak 

menyenangkan31
335 KUHP

Korban SLAPP: Amisandi 

Pelapor: -

Lokasi: Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Bentuk partisipasi: menolak pembangunan PLTA di wilayah adat

Penganiayaan 351 KUHP

Korban SLAPP: 5 orang warga

Pelapor : PT Alam Sumber Rejeki (PT ASR)

Lokasi: Pinrang Sulawesi Selatan

Partisipasi publik : Menolak Tambang pasir yang dilakukan 

oleh PT Alam Sumber Rejeki di Desa Salipolo Pinrang, Sulawesi 

Selatan, dimana  

desa mereka bukan wilayah untuk tambang  

sebagaimana yang diatur dalam PeraturanDaerah (Perda) RTRW 

Pinrang.

Pencurian 363 KUHP

Korban SLAPP: Muhammad Miki

Pelapor: -

Lokasi: Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, 

Provinsi Jawa Barat.

Bentuk partisipasi: menolak tambang pasir

Putusan: bebas

Pengrusakan 406 KUHP

Korban SLAPP: Mashuri dan Dwi Sutrisno

Pelapor: Polisi

Lokasi: Tuban, Jawa Timur

Bentuk partisipasi: menolak pembangunan 

kilang minyak dengan mencabut patok

31 Pasal 335 ini telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 tetapi masih banyak digunakan untuk 
mengkriminalisasi

Ketentuan Pidana dan Perdata Digunakan
Untuk Men-SLAPP Masyarakat



22

Panduan Bagi Pengacara Publik
Dalam Menghadapi Kasus SLAPP

Tindakan yang Tindakan yang 
sering dilaporkan/sering dilaporkan/

digugatdigugat
PasalPasal Contoh Penerapan KasusContoh Penerapan Kasus

Pelanggaran bendera, 
bahasa dan lambang 
negara serta lagu 
kebangsaan

Pasal 24 
huruf a 
jo pasal 
66 UU 
24/2009

Korban SLAPP: I Gusti Dharmawijaya dan I Made Joni.

Pelapor: Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) 

Polda Bali .

Lokasi: Denpasar, Bali.

Bentuk partisipasi: menolak reklamasi Teluk Benoa

Korban SLAPP: Sawin, Sukma, dan Nanto.

Pelapor: Anggota Polsek Patrol

Lokasi: Desa Mekarsari, Indramayu

Bentuk partisipasi: Mengibarkan bendera sebagai bentuk 

perayaan kemenangan gugatan TUN PLTU Indramayu

Penghalangan 
tambang

Pasal 

162 UU 

Minerba

Korban SLAPP: Ahmad Busiin, Sugiyanto, dan Abdullah

Pelapor: PT Rolas Nusantara Tambang

Lokasi: Dusun Sidomulyo, Desa Alasbuluh, Kecamatan 

Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur

Bentuk partisipasi: aksi penghadangan truk tambang

Pencemaran nama 
baik melalui media 
elektronik

Pasal 27 

ayat (3) UU 

ITE

Korban : Onrizal 

Pelapor : Direktur firma hubungan masyarakat (PR)

Lokasi : Medan Sumatera Utara

Partisipasi Publik : unggahan pada sosial media dengan mendesak 

presiden Indonesia untuk menyelamatkan orang utan Tapanuli 

sebagai kera besar yang paling langka. Unggahan diambil berita 

dari alert yang judulnya adalah 'alert Indonesian President : Save 

The World rarest Ape', yang mana alert sendiri mendesak presiden 

Indonesia untuk selamatkan orang utan Tapanuli sebagai kera 

besar yang paling langka.

Korban SLAPP: Deddy Febrianto Holo

Pelapor: Gidion Mbilijora (Bupati Sumba Timur)

Lokasi: Sumba Timur, NTT

Bentuk partisipasi: mengkritik kebijakan perizinan Sumba di 

media sosial
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Tindakan yang Tindakan yang 
sering dilaporkan/sering dilaporkan/

digugatdigugat
PasalPasal Contoh Penerapan KasusContoh Penerapan Kasus

Menimbulkan rasa 
kebencian atau 
permusuhan melalui 
media elektronik

Pasal 28 

ayat (2) UU 

ITE

Korban SLAPP: Bambang Hesti Wahyudi dan Danang Tri Widodo

Pelapor: -

Lokasi: Sukoharjo, Jawa Tengah

Bentuk partisipasi: mendesak Pemkab Sukoharjo membekukan 

izin lingkungan PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Kecamatan 

Nguter melalui media elektronik

Keterangan
Jika perbuatan dilakukan lebih dari satu orang, maka akan menggunakan 

Pasal 55 ayat (1) KUHP (menyuruh lakukan/turut melakukan)

Perdata

Perbuatan 
Melawan Hukum

1365 KUH 
Perdata

PT Newmont Minahasa Raya melawan Dr  

Rignolda Djamaluddin 

Lokasi: Manado

Bentuk partisipasi: memberikan pernyataan mengenai 

operasi pertambangan PT NMR dan penyakit pada 

penduduk sekitar yang mengakibatkan korban. Pernyataan 

tersebut dimuat di beberapa surat kabar. 

PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul 

Aziz alias Samad.

Lokasi: Kabupaten Konawe Utara

Bentuk partisipasi: Daeng Kadir dan Abdul Aziz 

menghalangi jalannya mobil truk yang  

mengangkut hasil penambangan (biji nikel).  Tindakan 
ini diawali demonstrasi masyarakat sebagai puncak 

kekecewaan terhadap PT BKA yang melakukan kegiatan 

penambangan  

di wilayah tersebut tanpa memperhatikan keselamatan dan 

kepentingan masyarakat setempat.

Nur Alam melawan Basuki Wasis dan kawan-kawan

Lokasi: PN Cibinong 

Bentuk partisipasi: menjadi ahli dan menyusun laporan yang 

digunakan penuntut umum dalam dakwaan terhadap tindak 

pidana korupsi  yang dilakukan Nur Alam.

Ketentuan Pidana dan Perdata Digunakan
Untuk Men-SLAPP Masyarakat
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Tindakan yang sering Tindakan yang sering 
dilaporkan/digugatdilaporkan/digugat

PasalPasal Contoh Penerapan KasusContoh Penerapan Kasus

Perbuatan 
Melawan Hukum

1365 KUH 
Perdata

PT. Jatim Jaya Perkasa melawan Bambang Hero

Lokasi: PN Cibinong 

Bentuk partisipasi: menjadi ahli yang ditunjuk KLHK dalam 

kasus pembalakan liar lahan gambut seluas 1000 hektare di 

Kabupaten Rokan  

Hilir, Riau.

Lembaga Swadaya Masyarakat  Peduli  

Lingkungan Pali  melawan PT  Pertamina EP  

Asset 2 Pendopo Adera Field

Lokasi: Muara Enim

Bentuk partisipasi: LSM Peduli Lingkungan Pali menggugat 

PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field karena 

adanya pencemaran lingkungan. Atas hal ini PT Pertamina 

mengajukan gugatan rekonvensi kepada LSM Peduli 

Lingkungan Pali. 

Perbuatan 
Melawan Hukum karena 
ada unsur kelalaian 

1366 KUH 
Perdata

Nur Alam melawan Basuki Wasis dan kawan-kawan

Lokasi: PN Cibinong 

Bentuk partisipasi: menjadi ahli dan menyusun laporan yang 

digunakan penuntut umum dalam dakwaan terhadap tindak 

pidana korupsi  yang dilakukan Nur Alam. 

Penghinaan
1372 KUH 
Perdata

PT Newmont Minahasa Raya melawan Dr Rignolda 

Djamaluddin 

Lokasi: Manado

Bentuk partisipasi: memberikan pernyataan mengenai 

operasi pertambangan PT NMR dan penyakit pada 

penduduk sekitar yang mengakibatkan korban. Pernyataan 

tersebut dimuat di beberapa surat kabar.
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Kasus Perdata

1. PT Newmont Minahasa Raya melawan Dr. Rignolda Djamaluddin 

PT Newmont Minahasa Raya (PT. NMR), perusahaan tambang emas yang beroperasi 

di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menggugat Dr Rignolda Djamaluddin yang 

merupakan dosen Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) sekaligus Direktur Yayasan 

Kelola atas dasar pencemaran nama baik (Pasal 1465 KUHPerdata). PT NMR menggugat 

Dr Rignolda Djamaluddin atas pernyataannya yang dimuat di surat kabar Harian 

Kompas, 20 Juli 2004 dan Sinar Harapan, 21 Juli 2004. Dalam opini yang diutarakan, 

Dr. Rignolda menyampaikan bahwa operasi pertambangan dan khususnya limbah 

tambang perusahaan tersebut telah mengakibatkan penyakit Minamata pada 

penduduk sekitar dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penggugat kemudian meminta ganti rugi dengan jumlah yang fantastis, yakni sebesar 

USD 500,000 untuk kerugian materil dan USD 1,000,000 untuk kerugian immateril. 

Tergugat juga dimintakan untuk membuat permintaan maaf di sejumlah media massa.

Pada tingkat pertama, putusan PN Manado No. 278/Pdt.G/2004/PN.Mdo tertanggal 2 

Agustus 2005, memenangkan PT NMR dengan menghukum Tergugat untuk membayar 

ganti kerugian dan membuat permohonan maaf di sejumlah media massa. Tingkat 

banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 28/Pdt/2006/Pt.Mdo tanggal 

6 Maret 2006 kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado. Situasi 

berbeda kemudian diperoleh saat proses Kasasi di Mahkamah Agung. Dimana dalam 

memori kasasi Dr Rignolda menekankan tugas dan fungsi profesinya sebagai doctor, 

peneliti, ahli hutan bakau, sehingga pendapat atau opininya merupakan bentuk peran 

serta akademis dalam pengelolaan hidup yang telah dijamin oleh Pasal 5 ayat (3) jo. 

Pasal 7 ayat (2) UU No. 23 tahun 1997. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan 

permohonan kasasi Dr Rignolda dan membatalkan putusan PN dan PT sebelumnya.

Dalam penanganan perkara ini terdapat beberapa strategi Anti SLAPP yang 

dilakukan tim kuasa hukum, yakni: 

• Mengajukan pembelaan di tahap eksepsi. UU No. 23 tahun 1997 (sebelum diganti 

UU PPLH  No. 32 tahun 2009) tidak memuat Pasal Anti SLAPP namun demikian 

kuasa hukum menyatakan bahwa tindakan Dr Rignolda merupakan bentuk 

partisipasi yang dijamin   Pasal 5 (3) jo Pasal 7 (2) huruf 3 UU No. 23 tahun 1997.
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• Mengajukan surat kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung 

dengan tembusan Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado dan 

Ombudsman, pada Juni 2005. Melalui surat ini disampaikan keberatan atas 

perilaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang menurut tim kuasa hukum 

perilaku majelis tidak mencerminkan prinsip Hakim bersifat pasif, tidak memihak, 

dan melaksanakan pengadilan yang adil (fair trial). Surat tersebut dilengkapi 

dengan rekaman video sidang yang menunjukkan keberatan tim kuasa hukum 

terhadap perilaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado. Penyampaian surat 

ini ditindaklanjuti dengan audiensi dengan Mahkamah Agung. 

• Mengirimkan surat untuk mengajukan alat-alat bukti kepada Ketua Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Manado karena sampai dengan menjelang kesimpulan, 

acara pengajuan alat bukti dari pihak Dr Rignolda belum dilakukan (tidak diberi 

kesempatan mengajukan alat bukti). 

• Melakukan kampanye “Intellectual Oppression Alert” secara nasional dan 

internasional bekerjasama dengan jaringan masyarakat sipil. Dalam kampanye 

ini masyarakat umum diminta mengirimkan surat melalui fax atau email kepada 

Kepala Pengadilan Negeri Manado dengan tembusan kepada Kepala Divisi 

Pemantauan, Mahkamah Agung. Adapun isi surat tersebut adalah meminta 

kesempatan bagi Dr Rignolda untuk menunda putusan sampai Dr Rignolda 

diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dan penggantian anggota 

majelis hakim untuk memastikan pengadilan yang adil (fair trial) bagi Dr Rignolda.  

2.    Willy Suhartanto melawan H. Rudy32 

Pada tahun 2014, Willy Suhartanto, Direktur PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri 

(PT SSM), melayangkan gugatan kepada H. Rudy dengan dalih Perbuatan Melawan 

Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dilakukan oleh H. Rudy Sebelumnya, H. 

Rudy melayangkan surat pengaduan dan pelaporan kepada sejumlah lembaga, 

seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ombudsman, Komnas HAM, Anggota Komisi 

VII DPR RI, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPRD Kota Batu 

dan BEM Universitas Brawijaya.  Surat tersebut memuat tentang keberatan terhadap 

pembangunan The Rayja Batu Resort, salah satu proyek bangunan dari PT SSM yang 

telah memiliki izin pembangunan dan telah mendapatkan persetujuan dari  pemerintah 

32    Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 701/PDT/2014/
PT.SBY, Putusan Mahkamah Agung No. 2263K/Pdt/2015
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terkait, yang disinyalir akan berdampak terhadap kerusakan sumber mata air dan 

pencemaran lingkungan. H. Rudy juga melakukan demonstrasi bersama warga yang 

protes atas pembangunan resort tersebut. Adapun total ganti rugi yang dimintakan 

Penggugat adalah sebesar Rp. 30,25,000,000 (tiga puluh milyar dua puluh lima 

juta rupiah). 

Atas gugatan tersebut, H. Rudy memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan 

rekonvensi yang menyatakan ada pokoknya bahwa:

• Tindakan H. Rudy dilakukan berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 66 UU PPLH dan 

bahwa upaya hukum yang dilakukan Penggugat merupakan bentuk pembungkaman 

aktivis lingkungan dengan cara-cara legal formal dan terkesan normatif namun 

bermotif ekonomi dan politik. Selain itu diuraikan pula bahwa Penolakan warga 

terhadap pembangunan vila harus dimaknai sebagai satu ruang pengembangan 

partisipasi masyarakat atas penolakan pembangunan dan investasi yang tidak pro 

terhadap kelestarian lingkungan.

• Penolakan warga terhadap pembangunan The Rayja Batu Resort harusnya dimaknai 

sebagai satu ruang pengembangan partisipasi dan bukan sebagai satu ancaman 

investasi, karena secara prinsip masyarakat termasuk Tergugat tidak menolak 

pembangunan dan investasi tapi tegas menolak pembangunan dan investasi yang 

tidak pro terhadap kelestarian lingkungan. Gugatan Penggugat merupakan bentuk 

SLAPP karena merupakan tindakan yang menggunakan mekanisme pengadilan 

untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan 

menghalangi lawan politik, dengan merujuk pada kriteria SLAPP menurut Pring 

dan Canan,33 serta James A Wells.34

• Pada gugatan rekonvensi, H. Rudy juga menyampaikan kerugian materiil untuk 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, memperjuangkan 

transparansi perizinan bangunan di Kota Batu, memperjuangkan hak atas informasi 

dan memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

33  Kriteria SLAPP menurut James A Wells, antara lain: 1) adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak 
kerusakan yang terjadi; 2) dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, dan organisasi pemerintah; 3) adanya 
komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang; 4) dilakukan terhadap isu yang menyangkut 
kepentingan umum atau perhatian publik.

34 Kriteria SLAPP menurut James A Wells, antara lain: a) adanya fitnah, b) adanya gangguan yang mempengaruhi aktivitas 
sehari-hari, c) adanya gangguan terhadap pribadi (privat), d) adanya tindakan yang berbahaya, e) adanya tindakan yang 
menimbulkan kerugian.
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• H. Rudy juga mengajukan saksi ahli yang mendukung dirinya dan menerangkan 

hak warga negara untuk berpartisipasi mewujudkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan Pasal 65 UU No. 32 tahun 

2009 yang menjamin hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, hak informasi, 

dan hak untuk memperoleh akses keadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang kemudian mengabulkan gugatan rekonvensi 

dengan menyatakan Willy Suhartanto, melakukan PMH dan menghukum Tergugat untuk 

menghentikan kegiatan pembangunan The Rayja Resort Hotel, serta membayar ganti 

kerugian.

Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi 

Surabaya melalui putusan No. 701/PDT/2014/PT.SBY tanggal 5 Februari 2015 menguatkan 

putusan Pengadilan Negeri Malang. Kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, 

Penggugat/Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim 

Mahkamah Agung melalui putusan No. 2263K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 

membatalkan putusan pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya. 

Namun demikian Penggugat/Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah.

Adapun langkah lain yang dilakukan oleh H. Rudy bersama masyarakat dalam perkara ini 

adalah:

• Menuntut Pengadilan Negeri Malang untuk menggunakan hakim yang bersertifikasi 
lingkungan dalam mengadili perkara, sesuai dengan Keputusan MA No. 134/KMA/

SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.  Tuntutan ini dikabulkan 
dan hakim yang memimpin persidangan merupakan hakim yang telah tersertifikasi. 

• Melakukan kampanye dan diskusi bersama universitas dan LSM mengenai 

pentingnya perlindungan sumber mata air Gemulo. 

3.   Nur Alam melawan Basuki Wasis dan kawan-kawan

Dr. H. Nur Alam, SE (Nur Alam)  merupakan mantan Gubernur Sulawesi Utara. Pada 

Maret 2018, Nur Alam  mendaftarkan gugatan terhadap Dr. Ir. Basuki Wasis (Basuki 

Wasis) dan kawan-kawan. 

Dr. Basuki Wasis, merupakan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ditunjuk 

sebagai ketua tim pembuat laporan perhitungan kerugian akibat kerusakan tanah 

dan lingkungan akibat pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah (PT AHB) 

Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun 
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anggota tim pembuat  laporan tersebut adalah: Bayu Winata, S.Hut, M.Si, Rizki  

Widiyatmoko, S.Hut, M.Si. Ardiyansyah Purnama, S.Hut., Atikah, Wardana.

Basuki Wasis ditunjuk selaku Ahli dan  laporan yang disusun digunakan penuntut 

umum dalam rangka mendakwa Nur Alam dalam perkara tindak pidana korupsi 

karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan izin usaha 

pertambangan (PT AHB) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Pada saat 

gugatan perdata terhadap Basuki Wasis dkk didaftarkan, Nur Alam masih menjalani 

persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Nur Alam menggugat Basuki Wasis dan kawan-kawan karena dianggap telah 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KuH Perdata dan Pasal 1366 

KUH Perdata. Dalam gugatannya, Nur Alam menyatakan bahwa Basuki Wasis dkk 

tidak menggunakan dasar hukum yang tepat dalam menyusun laporan perhitungan 

kerugian PT AHB tersebut. Nur Alam merasa dirugikan karena laporan tersebut dan 

menyatakan bahwa laporan penuh dengan kecerobohan dan kesalahan. 

Dalam gugatan ini Basuki Wasis selaku ketua tim merupakan pihak Tergugat.

Anggota Tim yang terdiri dari  Bayu Winata, S.Hut, M.Si, Rizki Widiyatmoko, S.Hut, 

M.Si. Ardiyansyah Purnama, S.Hut., Atikah, Wardana, merupakan Turut Tergugat I. 

Serta Institut Pertanian Bogor (IPB)  c.q. Rektor IPB c.q. Dekan Fakultas Kehutanan 

merupakan Turut Tergugat II. 

Nur Alam menuntut Basuki Wasis ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.472.723.024 

(satu milyar empat ratus tujuh puluh dua tiga ribu dua puluh empat rupiah) dan ganti 

kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah). 

Atas gugatan ini, Basuki Wasis dkk menyampaikan laporan kepada Menteri 

Lingkungan Hidup, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Mahkamah 

Agung. Dalam laporannya dinyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan SLAPP. 

Gugatan ini kemudian dicabut oleh Nur Alam setelah mendapat dukungan publik 

yang kuat terhadap Basuki Wasis dkk 

4.   PT. Jatim Jaya Perkasa melawan Bambang Hero

PT. Jatim Jaya Perkasa (PT JJP)  merupakan perusahaan budidaya kelapa sawit dimana 

salah satu kebunnya terletak di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Provinsi Riau. Pada 28 Juni 2018, Mahkamah Agung memutus PT JJP bersalah terkait 

dengan kebakaran gambut dan mewajibkan perusahaan membayar denda dan biaya 
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pemulihan lingkungan senilai Rp 491 Milyar. 

PT JJP menggugat Professor Dr Bambang Hero Saharjo (Bambang Hero) di Pengadilan 

negeri Cibinong. Bambang Hero adalah  guru besar Fakultas Kehutanan Institut 

Pertanian Bogor (IPB) yang ditunjuk oleh KLHK sebagai ahli dalam kasus pembalakan 

liar lahan gambut seluas 1000 hektar di Kabupaten Rokan Hilir, Riau melawan PT 

Jatim Jaya Perkasa (PT JJP).

PT JJP mempermasalahkan keabsahan surat keterangan ahli (yang menggunakan kop 

surat IPB) serta teknik analisa  yang digunakan dalam menganalisis kebakaran gambut 

(penggunaan laboratorium IPB). PT JJP menggugat  PT Bambang Hero di Pengadilan 

Negeri Cibinong dalam kapasitasnya sebagai ahli  dengan dasar perbuatan melawan 

hukum. PT JJP dalam gugatannya meminta ganti kerugian sebesar Rp. 500,000,000,000 

(lima ratus milyar) atas kerugian moril dan Rp. 10,000,000,000 (sepuluh milyar) atas 

kerugian materiil. 

Gugatan ini dicabut karena ada tekanan publik yang kuat pada PT JJP dan dukungan 

publik bagi Bambang Hero. 

5.  Kasus PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Aziz alias 

 Samad35 

PT Bumi Konawe Abadi (PT BKA) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan yang berkedudukan di Kota Kendari. Perusahaan ini melakukan 

kegiatan diantaranya menambang nikel, membuat jalan tambang kurang lebih enam 

kilometer yang menghubungkan lokasi penambangan dengan tempat penampungan 

hasil produksi, dan pengangkutan hasil penambangan dengan mobil truk. 

PT BKA menggugat Daeng Kadir dan Abdul Aziz yang bertempat tinggal di wilayah 

Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara. Gugatan ini diajukan karena Daeng Kadir 

dan Abdul Aziz menghalangi jalannya mobil truk yang mengangkut hasil penambangan 

(biji nikel).  Tindakan ini diawali dengan demonstrasi masyarakat sebagai puncak 

kekecewaan terhadap PT BKA yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah 

tersebut tanpa memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam gugatannya, PT BKA menyatakan bahwa akibat kegiatan yang dilakukan 

Daeng Kadir dan Abdul Aziz pengangkutan hasil penambangan terhalang dan 

35 Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh,  Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No.  104/Pdt/2014/
PT.KDI,  Putusan Mahkamah Agung No. 1934 K/Pdt/2015
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tidak bisa jalan selama 6 hari, yakni 28 Oktober 2013 sampai Sabtu 2 November 

2013. Hal ini kembali terjadi pada 22 November 2013 sampai 23 November 2013.  

Dengan terhalangnya pengangkutan selama 8 hari, PT Bumi Konawe Abadi kehilangan 

hasil produksi sebanyak 48000 ton. Dasar gugatan PT BKA terhadap Daeng Kadir 

dan Abdul Aziz adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). 

Setelah dilakukan perhitungan PT BKA menuntut ganti rugi sebanyak Rp. 

8,626,032,000 (delapan milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga puluh dua 

ribu rupiah). 

Atas gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi. Narasi 

bahwa sejak beroperasinya PT BKA di Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, 

area lingkungan para Tergugat mulai terancam rusak. Aliran limbah kegiatan 

penambangan PT BKA di lokasi penambangan mulai mencemari daerah-daerah di 

sekitarnya. Saat memasuki tahun 2012, kegiatan penambangan PT. BKA menjadi 

penyebab kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan nikel dan mencemari 

serta merusak area tambak ikan dan udang milik para Penggugat Rekonvensi 

sehingga ikan dan udang yang dipelihara di dalamnya mati yang mengakibatkan para 

Penggugat Rekonvensi gagal panen. Akibat dari perbuatan dan kelalaian Tergugat 

Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat gagal panen 

tersebut masing-masing Penggugat Rekonvensi mencapai Rp201,000,000,00 (dua 

ratus satu juta rupiah). 

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh tanggal 8 September 

2014 kemudian tidak menerima gugatan rekonvensi dan menerima gugatan 

penggugat untuk sebagian, sehingga para Tergugat membayar ganti rugi.Putusan 

PN tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, dengan alasan 

bahwa:

• Berdasarkan keterangan para saksi, penutupan/memalangi jalan diawali 

dengan orasi masyarakat atas pencemaran lingkungan yang dilakukan PT 

BKA;

• Berdasarkan keterangan saksi penutupan tersebut tidak menutup seluruh 

badan jalan, sehingga kendaraan masih bisa jalan pada bagian yang tidak 

ditutup;

• Orasi/demonstrasi merupakan hak setiap warga negara untuk  

menyampaikan pendapat yang dilindungi undang-undang;

• Orasi/demonstrasi telah mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;
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• Aksi orasi dengan cara memalangi jalan bukan merupakan perbuatan 

melawan hukum. 

Atas putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut, PT BKA mengajukan kasasi. Adapun 

putusan Mahkamah Agung diantaranya sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena 

Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah 

tepat dan benar. Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, 

karena apa yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi merupakan 

demonstrasi yang telah mendapat ijin dari yang berwajib atas kerusakan 

lingkungan yang diduga sebagai dampak dari kegiatan pertambangan 

nikel yang membawa kerugian atas usaha tambak udang yang dilakukan 

Para Tergugat Konvensi. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi merupakan 

anti SLAPP yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Permohonan 

kasasi yang diajukan oleh PT. BKA ditolak dan PT BKA sebagai  Pemohon Kasasi 

dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini”.  

6. Lembaga Swadaya Masyarakat  Peduli Lingkungan Pali  melawan PT 

Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan Pali mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo 

Adera Field (PT Pertamina) atas dasar Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 jo. 

Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUH Perdata, serta Pasal 3 jo Pasal 87 UU No. 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dalam gugatan dinyatakan bahwa sejak dioperasikan Stasiun Pengumpul Utama 

(SPU)  Dewa dari pihak Tergugat (PT Pertamina) telah terjadi pencemaran karena 

pembuangan limbah yang mengandung logam berat dari SPU tersebut ke Sungai 

Lamban Ako anak Sungai Suban. Sungai Suban bermuara ke Sungai Sebagut, 

dimana di sepanjang bantaran Sungai Sebagut terdapat 7 desa yang mengandalkan 

air sungai untuk keperluan sehari-hari. 

LSM Peduli Lingkungan Pali menuntut Tergugat diantaranya emindahkan SPU 

Dewa ke lokasi yang jauh dari sungai, membersihkan endapan minyak di dasar 
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Sungai Lamban Aki dan Sungai Suban, membersihkan areal pertanian  yang 

tercemar, menyediakan sumber air bersih, mengganti dan menanam instalasi 

pipa menuju SPU Dewa maupun menuju Booster Pengabuan. 

Atas hal tersebut, PT Pertamina mengajukan gugatan Rekonvensi kepada LSM Peduli 

Lingkungan Pali sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Muhammad Ikbal selaku Ketua 

sebagai Tergugat Rekonvensi II. Dasar gugatan PT Pertamina adalah Pasal 1365 

KUH Perdata. PT Pertamina menyatakan bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum 

dari gugatan LSM Peduli Lingkungan Pali dengan itikad buruk. Dalam Rekonvensi PT  

Pertamina (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memohon Majelis Hakim 

agar menyatakan LSM Peduli Lingkungan Pali (Penggugat Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi) beritikad buruk, melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengganti 

biaya penanganan perkara sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), 

mengganti rugi biaya imateriel (citra dan nama baik) sebesar Rp. 10.000.000.000 

(sepuluh milyar rupiah). 

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Konvensi 

tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat 

Konvensi. Kemudian dalam Rekonvensi, berdasarkan Pasal 66 UU No. 32 tahun 

2009 tentang UUPPLH dikenal dengan istilah Anti SLAPP yang menyebutkan: 

“Setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Anti SLAPP 

merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP 

dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa, atau pelaporan 

tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, gugatan 

Rekonvensi tidak dapat diterima. 

Amar putusan  PN Muara Enim No. 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre menyatakan: 

menolak eksepsi Tergugat Konvensi (dalam eksepsi), menolak gugatan Penggugat 

Konvensi seluruhnya (dalam pokok perkara), Menyatakan gugatan Penggugat 

Rekonvensi tidak dapat diterima(dalam rekonvensi), menghukum Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp. 8.761.000 (delapan 

juta tujuh ratu
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Kasus Pidana

1. Kasus Robandi dan Kawan-kawan

Kasus dengan nomor perkara 21/PID/2021/PT BBL adalah kasus pidana terhadap 

6 Ketua RT dan 1 ASN yaitu Robandi, Muhammad, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti 
Rukmana, dan Aditama. Ketujuh warga ini merupakan bagian dari kelompok 

masyarakat di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang 

melakukan penolakan atas adanya dampak bau yang dihasilkan oleh PT. BAA yang 

memproduksi tapioka.

Atas pencemaran tersebut masyarakat Kelurahan Kenanga telah melakukan 

pengaduan ke berbagai pihak. Masyarakat juga melakukan gugatan class action di 

Pengadilan Negeri Sungailiat. Akan tetapi pada 20 Juli 2020, gugatan tersebut ditolak 

melalui Putusan Sela PN Bangka terkait dengan legal standing penggugat (Putusan 

PN Sungailiat 23/Pdt.G/2020/PN Sgl). Setelah Gugatan class action tersebut ditolak 

oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, 6 (enam) orang Ketua RT dilaporkan ke penyidik 

Polres Bangka. Setelah proses penyidikan berlangsung, Polres Bangka menetapkan 6 

(enam) orang Ketua RT dan 1 orang ASN Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dengan Pasal 228  KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (1) 

KUHP jo Pasal 55  ayat (1) KUHP. Laporan pidana ini dilakukan oleh warga.

Tim Pendamping Hukum memasukkan anti SLAPP dalam eksepsi dan nota pembelaan. 

Dalam eksepsi, tim hukum menuliskan poin khusus terkait “Para Terdakwa Merupakan 

Pejuang Lingkungan Yang Wajib  Dilindungi Oleh Undang-Undang (ANTI SLAPP).” 

Dalam poin eksepsi sebagai berikut:

1. Dasar hukum anti SLAPP 

2. Menguraikan posisi hukum para terdakwa sebagai pejuang lingkungan 

dan latar belakang kasus yang menjelaskan perjuangan lingkungan yang 

dilakukan oleh para terdakwa

Untuk mendukung dalil anti SLAPP, dalam agenda pemeriksaan: 

1. Menghadirkan saksi fakta yang bersaksi terkait latar belakang kasus dan 

perjuangan lingkungan yang dilakukan 

2. Menghadirkan saksi ahli yang memahami terkait anti SLAPP Dalam nota 

pembelaan menyampaikan terkait anti SLAPP 

Hakim dalam putusan ini menerapkan dasar hukum pasal 66 UU no 32 tahun 2009 
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dan SK KMA 36/KMA/SK/II/2013. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa 

perbuatan para terdakwa adalah tindakan partisipasi dalam memperjuangkan 

lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dilaporkan 

ke Polisi sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 dan 

merupakan unsur dari ANTI SLAPP yang tidak dapat dituntut secara pidana maupun 

perdata.  Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan 

perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan para terdakwa 

tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

Pertimbangan Majelis hakim terkait dengan penerapan pasal 66 UUPPLH disampaikan 

sebagai berikut: “Menimbang bahwa partisipasi dapat dimaknai sebagai unsur dari 

pasal 66 UU RI no 32 tahun 2009 jika mengacu kepada Memorie Van Toelichting UU no 

32 tahun 2009 dan ditafsirkan secara sistematis bahwa ketentuan pasal 66 UU RI no 

32 tahun 2009 masih merupakan satu bagian pengaturan mengenai hak yang dimana 

salah satunya dapat dilakukan melalui partisipasi. Selain itu kata “memperjuangkan” 

merupakan aktivitas yang bentuknya dapat berupa partisipasi.”

Majelis hakim juga menyampaikan bahwa terdapat dua unsur utama ANTI SLAPP 

sebagai berikut: “Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka konstruksi 

pasal 66 UU no 32 tahun 2009 telah mengandung dua unsur utama ANTI SLAPP, yakni 

Partisipasi / ekspresi dan kepentingan publik (lingkungan).

Melalui putusan ini juga terdapat konstruksi pertimbangan Majelis Hakim yang melihat 

bahwa SLAPP adalah bentuk pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat. 

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan; “Menimbang, bahwa SLAPP 

dimaksudkan untuk membungkam partisipasi masyarakat dan menimbulkan rasa 

takut agar masyarakat tidak lagi memprotes/mengkritisi kegiatan usaha mereka yang 

diduga menimbulkan pencemaran lingkungan.

2. Kasus Sawin, Sukma, Nanto

Kasus Sawin, Sukma dan Nanto adalah kasus SLAPP terhadap warga yang melakukan 

penolakan terhadap pembangunan PLTU di wilayah kecamatan Patrol Indramayu. 

Kasus ini terjadi pasca dikabulkannya gugatan warga (kelompok warga ini dikenal 

sebagai JATAYU/ Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu)  terhadap Izin Lingkungan 

PLTU Indramayu 2x1000 MW di PTUN Bandung. Warga melakukan Gugatan terhadap 

izin lingkungan di PTUN Bandung karena PLTU berdampak terhadap kondisi lingkungan 

di tempat tinggal mereka. Adapun dasar digugatnya izin tersebut adalah Amdal 
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yang tidak partisipatif, cacat prosedural dan cacat substansi. Gugatan ini kemudian 

dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN di tingkat pertama. Pada 6 Desember 2017 yang 

menyatakan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW tidak sah dan dicabut.

Sebagai bentuk ekspresi kemenangan warga melakukan syukuran bersamaan dengan 

hari raya Maulid Nabi. Sawin, Sukma , dan Nanto adalah warga yang tergabung 

dalam JATAYU kemudian memasang bendera merah putih sebagai bentuk luapan 

kegembiraan atas putusan tersebut. Namun ketiganya dilaporkan oleh polisi setempat 

karena dituduh memasang bendera negara Indonesia secara terbalik. Ketiganya 

menyatakan telah memasang bendera dengan posisi yang benar yaitu merah putih. 

Namun keesokan harinya ditemukan posisi bendera telah terbalik, sehingga warga 

menduga peristiwa ini direkayasa dan bentuk serangan kriminalisasi terhadap warga.

Dalam kasus ini Penasehat Hukum menggunakan pasal 66 UUPPLH sebagai dasar 

perlindungan hukum bagi Sawin, Sukma dan Nanto. Dalam pertimbangan hukumnya 

Hakim menggunakan pasal 66 UUPPLH dan Surat Keputusan Mahkamah Agung 

nomor 36/KMA/SK/II/2013; “Menimbang pasal 66 .. jo.Surat Keputusan Mahkamah 

Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan 

perkara lingkungan hidup sebagai Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti 

SLAPP) …” Namun dalam kasus ini menurut Majelis Hakim kegiatan para terdakwa 

tidak mencerminkan perjuangan dalam rangka lingkungan hidup sehingga ketiganya 

diputus melakukan tindak pidana dan bersalah. 

3. Kasus Budi Pego

Kasus pidana No 559/Pid.B/2017/PN.Byw atau yang lebih dikenal dengan Kasus 

Budi Pego adalah kasus SLAPP dengan mengkriminalisasi salah seorang warga yang 

melakukan aksi penolakan tambang emas Gunung Tumpang Pitu. Kegiatan Industri 

pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu dilakukan oleh PT Merdeka Copper Gold 

Tbk yaitu PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI) sejak tahun 2012. 

Kegiatan pertambangan ini berdampak secara sosial dan ekologis terhadap lima desa 

yaitu Desa Sumberagung, Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan dan Sarongan.

Warga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani di daerah 

tersebut menolak kegiatan pertambangan tersebut. Pada 4 April 2017 warga pun 

melakukan aksi penolakan dengan melakukan pemasangan spanduk di sepanjang 

pantai Pulau Merah dusun Pancer Sumberagung hingga kantor Kecamatan 

Pesanggaran. Dampak dari aksi tersebut Budi Pego dilaporkan secara pidana oleh 
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Manajer PT Bumi Suskesindo, dan kemudian didakwa dan diadili dengan ketentuan 

pasal 107a KUHP yaitu menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-Leninisme karena 

ditemukannya gambar palu arit dalam spanduk penolakan warga.

Dalam kasus ini Penasehat Hukum menggunakan pasal 66 UU PPLH yang disampaikan 

melalui eksepsi dan pledoi. Hakim dalam putusannya kemudian menyampaikan bahwa 

benar ada perlindungan khusus yang diatur dalam pasal 66. Hakim menyampaikan 

pertimbangan sebagai berikut; “Bahwa setiap orang berhak atas hak lingkungan hidup 

yang baik dan sehat, bahkan negara telah memberikan perlindungan khusus untuk 

mendapatkan hak-hak tersebut, sebagaimana telah ditetapkan ketentuan yang diatur 

pasal 66 …..”

Namun dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyampaikan bahwa terdakwa 

(Budi Pego) tidak termasuk sebagai subjek hukum yang mendapat perlindungan 

hukum tersebut. Menurut Hakim, perlindungan khusus dalam pasal 66 tersebut 

dibatasi oleh negara dan negara hanya memberikannya kepada orang yang 

memperjuangkan haknya dengan melakukan cara-cara yang benar menurut hukum. 

Dalam pertimbangan disampaikan sebagai berikut: “Namun perlindungan khusus 

tersebut dibatasi oleh negara. Negara hanya memberikannya kepada orang yang 

memperjuangkan haknya dengan melakukan cara-cara yang benar menurut hukum. 

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 66 tersebut “bahwa ketentuan 

ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara 

hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dilihat bahwa warga negara mendapatkan 

perlindungan khusus dari negara ketika memperjuangkan hak-haknya dengan 

melakukan cara-cara yang benar menurut hukum. Cara-cara disini mencakup upaya 

melalui proses hukum litigasi (seperti gugatan hukum ataupun melakukan laporan 

pidana) maupun non litigasi seperti aksi, audiensi, ataupun tindakan non litigasi 

lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga kasus pidana tersebut dapat dilihat bahwa penerapan anti SLAPP 

dalam proses peradilan pidana di Indonesia menggunakan dasar hukum pasal 66 

Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang dan Surat Keputusan Mahkamah Agung 

nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara 

Lingkungan Hidup. Meskipun secara hukum pidana belum diatur secara tegas 

terkait penerapan perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan hak atas 

lingkungan, namun sejatinya dimungkinkan bagi Hakim untuk dapat melakukan 
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terobosan hukum dengan menerapkan 

pasal 66 terhadap kasus-kasus pidana yang 

berkaitan dengan advokasi hak atas lingkungan 

yang dilakukan oleh warga negara. Selain itu 

kritik terbesar juga dapat disampaikan pada 

pemaknaan Anti SLAPP yang seringkali hanya 

terbatas pada penggunaan Pasal 66 UU PPLH 

saja, padahal Anti SLAPP merupakan bentuk 

perlindungan terhadap partisipasi publik yang 

seharusnya dapat mengacu pada jaminan 

hak konstitusional beserta peraturan per- 

undang-undangan lainnya yang  menjamin 

partisipasi publik. 

Meskipun ketiga kasus ini menghasilkan putusan yang berbeda-beda, ada beberapa hal 

yang dapat dipelajari dari kasus-kasus tersebut:

1. Pengacara publik dapat memasukkan anti-SLAPP dalam dokumen eksepsi dan 

nota pembelaan (pledoi);

2. Pengacara publik perlu membuktikan unsur pejuang lingkungan dan partisipasi 

publik dalam memperjuangkan lingkungan dengan menghadirkan bukti yang 

relevan, menghadirkan saksi dan ahli yang memahami anti SLAPP;

3. Melakukan kampanye terkait kasus agar mendapat perhatian masyarakat, penegak 

hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi lebih rinci dalam menghadapi SLAPP akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Anti SLAPP merupakan 
bentuk perlindungan 

terhadap partisipasi publik 
yang seharusnya dapat 
mengacu pada jaminan 

hak konstitusional beserta 
peraturan perundang-
undangan lainnya yang  
menjamin partisipasi 

publik. 
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1. Upaya Pencegahan

Pada prinsipnya upaya partisipasi publik dalam memperjuangkan lingku-ngan hidup 

yang dijamin oleh undang-undang adalah melingkupi upaya-upaya yang dilakukan 

dengan mengedepankan nilai-nilai HAM dan demokrasi. Penyadaran dan penerapan 

protokol keamanan bagi setiap orang maupun kelompok yang melakukan partisipasi 

penting untuk dilakukan sedini mungkin. Selain itu, pengacara publik ataupun 

masyarakat perlu mendokumentasikan bukti pelanggaran maupun represi yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum baik melalui foto, video, atau menuliskan 

kronologi. 

2. Upaya Non-Litigasi 

Selain upaya hukum secara langsung di pengadilan seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, korban SLAPP dan kuasa hukumnya dapat menggunakan jalur-jalur 

advokasi lainnya, seperti:

1) Permohonan dukungan/pendapat sahabat pengadilan (amicus curiae brief) 

dari instansi pemerintah (KLHK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK), 

akademisi atau asosiasinya, ataupun organisasi masyarakat sipil. Amicus curiae 

dapat diajukan dalam berbagai tahap proses hukum. Namun, Amicus curiae 

akan lebih efektif jika diajukan berdekatan dengan waktu majelis hakim akan 

memutus perkara agar menjadi pertimbangan, misalnya pada tahap eksepsi, 

tuntutan, pembelaan, memori banding/memori kasasi.

2) Pemberitaan ataupun tekanan media/publik melalui pembuatan petisi, 

mengadakan konferensi pers, penulisan artikel/opini editorial, agar penggugat 

mencabut gugatan atau pengadu mencabut aduan.

3) Meminta perkara diadili oleh majelis hakim yang bersertifikat lingku-ngan 
kepada Kepala Pengadilan terkait dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. 

4) Pelaporan etika aparat penegak hukum 

a. Pelaporan penyidik yang semena-mena ke Divisi Profesi dan Peng- 

amanan (Propam) atau Komisi kepolisian nasional (Kompolnas).

b. Pelaporan JPU ke komisi kejaksaan.

c. Pelaporan etika hakim ke Komisi Yudisial atau Bawas Mahkamah Agung.
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3.    Upaya Anti-Slapp di Ranah Perdata 

Pada tahap mediasi, pengacara publik dapat meminta gugatan ditarik atau 

mengupayakan diberhentikannya kasus pada tahap mediasi agar gugatan dicabut. 

Setelah itu, narasi umum pembelaan SLAPP dapat dimunculkan di tahap jawaban, 

duplik dan kesimpulan pada konvensi, sebagaimana tercermin dalam kasus Dr. 

Rignolda yang menekankan signifikansi dan perannya dalam ranah perdebatan 
akademis dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya. Alternatif lainnya juga dapat 

ditempuh dengan mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tercermin dalam 

kasus Willy Suhartanto melawan H. Rudy yang menekankan bahwa gugatan yang 

diajukan merupakan bentuk SLAPP yang merugikan H. Rudy. 

Hal yang terpenting dalam pengajuan gugatan rekonvensi adalah bahwa ganti kerugian 

yang dimintakan berfokus pada kerugian yang Ia derita sebagai korban SLAPP, atas 

dasar perjuangannya dalam membela HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup. 

Adapun masyarakat yang terdampak langsung dari pencemaran atau organisasi yang 

bergerak di kepentingan lingkungan hidup secara langsung juga dapat mengajukan 

rekonvensi untuk meminta ganti kerugian terhadap kasus lingkungan hidup yang 

dideritanya. Namun, mengingat terikat dengan syarat material pengajuan rekonvensi 

yang mensyaratkan adanya pertautan hubungan yang erat, sehingga penyelesaian 

akan efektif kalau dalam satu gugatan, maka gugatan rekonvensi terkait ganti kerugian 

terhadap kerusakan lingkungan ini tidak dianjurkan untuk dimintakan oleh pihak yang 

tidak secara langsung berkorelasi dengan kerugian lingkungan yang diderita (ahli/

wartawan/aktivis). Terhadap pihak yang tidak berkepentingan langsung terhadap 

kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, hanya dapat meminta ganti kerugian 

atas SLAPP yang dideritanya.

Adapun narasi umum yang dapat dibawa guna menyokong dalil SLAPP meliputi 

perlindungan SLAPP sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 66 UU PPLH, perbuatan 

bagian dari partisipasi dan merupakan bagian dari perdebatan ilmiah sehingga tidak 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Upaya Anti-SLAPP di Ranah Pidana 

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, kasus SLAPP harus dihentikan sedini 

mungkin agar efek SLAPP tidak berlarut-larut. Namun, mekanisme anti-SLAPP dalam 

perkara pidana pada SK KMA 36/2013 belum memungkinkan hal itu. Hal ini karena, 

Anti-SLAPP dalam perkara pidana digunakan pada tahap pembelaan yang mana 
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telah memasuki pokok perkara. Sehingga tidak bisa diputuskan dalam putusan sela. 

Walaupun begitu, beberapa kasus SLAPP di ranah pidana telah menggunakan anti-

SLAPP dalam tahap eksepsi (Budi Pego, Sawin Nanto Sukma, Robandi dkk). Namun, 

pada praktiknya belum ada kasus SLAPP yang berhasil digugurkan pada putusan sela. 

Sehingga, korban SLAPP harus menempuh tahap persidangan pidana yang panjang.

Pengacara Publik perlu membangun narasi pembelaan SLAPP sejak awal pendampingan 

dengan tentunya mengidentifikasi SLAPP yang terjadi. Apabila tidak ada tindak 
pidana yang terjadi dalam upaya partisipasi publik maka pasal 66 UU 32/2009 dapat 

digunakan sebagai anti-SLAPP yang menghentikan proses pidana karena klausulnya 

adalah “tidak dapat dituntut secara pidana”. Namun, apabila dalam partisipasi publik 

terdapat tindak pidana yang terjadi, maka anti-SLAPP dapat digunakan sebagai dasar 

penghapus (baik pemaaf seperti overmacht/nodweer nodweer excess/dll ataupun 

pembenar) atau peringan pidana dengan melihat proporsionalitas dan subsidiaritas 

dari tindak pidana yang terjadi tersebut, apakah sebanding dengan perjuangan HAM-

nya. 

Tahap Pra-adjudikasi

Lebih lanjut, pengguguran kasus SLAPP sedini mungkin dapat memanfaatkan mekanisme 

yang tersedia dalam KUHAP, bahkan dalam tahap pra-adjudikasi (sebelum masuk ke 

pengadilan), sebagai berikut:

a.   Tahap Penyelidikan (Polri/PPNS)

Tahap penyelidikan merupakan tahap awal pencarian adanya tindak pidana 

yang terjadi atau tidak dalam suatu laporan/pengaduan (vide pasal 1 angka 5 

KUHAP). Tahap ini merupakan tahap krusial untuk menghentikan SLAPP karena 

merupakan tahap pertama proses peradilan pidana. Proses penghentian SLAPP 

dapat dilakukan dengan mengadvokasikan penerbitan surat perintah penghentian 

penyelidikan (SP2Lid) (SE Polri 7/VII/2018) yang sebelumnya telah dilaksanakan 

gelar perkara berdasarkan Perkapolri 6/2019 karena peristiwa bukanlah tindak 

pidana.

b. Tahap penyidikan di penyidik (Polri/PPNS)

Ketika korban SLAPP sedang diperiksa untuk penyusunan Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP), korban SLAPP atau kuasa hukumnya harus menjelaskan 

bahwa kejadian yang terjadi bukan merupakan tindak pidana melainkan bentuk 
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partisipasi publik. Korban SLAPP atau kuasa hukumnya harus menjabarkan 

kronologi partisipasi masyarakat yang terjadi, mulai dari latar belakang partisipasi, 

bentuk partisipasi yang dilakukan (pemberian masukan terhadap rencana 

kegiatan/program, implementasi perlindungan/pengelolaan lingkungan dan 

sumber daya alam, pengaduan/pelaporan/gugatan adanya dugaan pencemaran/

kerusakan lingkungan) dan momentum partisipasi (apakah dilakukan dalam 

tahap perencanaan atau implementasi atau penegakan hukum lingkungan hidup). 

Narasi partisipasi publik ini penting bagi penyidik untuk dapat menilai SLAPP.

Kemudian, agar perkara tidak berlanjut korban SLAPP atau kuasa hukumnya dapat 

meminta surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas dasar kegiatan yang 

dilakukan bukanlah tindak pidana (vide pasal 109 ayat (2) KUHAP).

c. Tahap Penuntutan di Kejaksaan

Jika kasus tidak dihentikan dalam tahap penyidikan, maka kasus akan dilimpahkan 

ke kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pemeriksaannya akan 

berdasarkan pada BAP yang dilimpahkan oleh penyidik, sehingga penguraian 

partisip si publik dalam BAP menjadi penting agar dapat dibaca oleh JPU. 

Kemudian, dari BAP tersebut JPU akan meng analisis kejadian yang terjadi dan 

menyusun surat dakwaan.

Dalam pemeriksaan tahap II di kejaksaan ini, korban SLAPP atau kuasa hukumnya 

perlu diungkapkan kembali partisipasi publik yang telah dilakukan dan menegaskan 

bahwa kejadian bukan merupakan tindak pidana agar JPU dapat menghentikan 

penuntutan (vide pasal 14 jo pasal 140 ayat (2) KUHAP).

e. Praperadilan

 Ketika status seseorang yang diperiksa pada tahap penyidikan menjadi tersangka, 

maka ia dapat ditahan jika memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. 

Namun, kasus SLAPP di ranah pidana seringkali merupakan kriminalisasi atau 

kasus yang diada-adakan, biasanya penyidik mencari-cari pasal yang dapat 

digunakan untuk menahan masyarakat dan memiliki bukti permulaan yang 

juga dibuat-buat. Sehingga, syarat objektif dan subjektif penahanan menjadi 

terpenuhi.Mekanisme praperadilan bisa dimanfaatkan sebagai mekanisme 

anti-SLAPP pamungkas dalam tahap pra-adjudikasi. Praperadilan sebagai anti-

SLAPP digunakan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 

menghapuskan status tersangka, dan meminta ganti kerugian atau rehabilitasi 

dari proses persidangan. Hal ini karena proses persidangannya yang relatif cepat, 
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dapat menggugurkan kasus, dan memberikan remedi kepada korban SLAPP (vide 

pasal 77 jo pasal 82 KUHAP). Praperadilan dapat diajukan oleh korban SLAPP, 

keluarganya, atau kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan pemeriksaan 

bahwa kejadian bukan tindak pidana untuk menggugurkan status tersangka; pe- 

nangkapan dan penahanan tidak sah karena syarat objektif dan subjektif 

penangkapan dan penahanan tidak terpenuhi, karena tidak ada tindak pidana yang 

terjadi; meminta remedi berupa ganti rugi atau rehabilitasi karena telah dirugikan 

baik secara materiil/imateriel dan tercoreng nama baiknya akibat di-SLAPP.

Tahap Adjudikasi Persidangan di Pengadilan

Jika perkara SLAPP tidak digugurkan dalam tahap pra adjudikasi maka, perkara akan 

dilimpahkan ke pengadilan. Di tahap pengadilan ini, perkara SLAPP dapat digugurkan 

paling dini dalam putusan sela, sehingga tidak perlu masuk dalam pokok perkara dan 

memperlama waktu persidangan. Namun, hakim kerap kali memutuskan putusan sela 

bersamaan dengan putusan akhir. Oleh karena itu, penggunaan dalil anti-SLAPP dapat 

dilakukan bertahap dalam tahap adjudikasi yang sebagai berikut:

a. Eksepsi

Biasanya korban SLAPP dan kuasa hukumnya akan mengajukan eksepsi atau 

keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU.

Eksepsi anti-SLAPP menguraikan hal-hal berikut:

1.  Menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima karena merupakan SLAPP 

dan bukan tindak pidana

2.  Dasar hukum anti-SLAPP pasal 66 UU 32/2009

3.  Pengertian apa itu SLAPP dan Anti-SLAPP yang disadur dari doktrin yang 

dicetuskan oleh George W. Pring dan Penelope Canan

4.  Pernyataan bahwa perbuatan terdakwa adalah bentuk partisipasi publik yang 

memperjuangkan lingkungan hidup

5.  Penegasan bahwa perkara SLAPP tidak dapat dituntut

6.  Meminta ganti kerugian atas persidangan yang terjadi

b.  Pemeriksaan saksi dan ahli

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, majelis hakim dapat berpendapat untuk 

memutuskan putusan sela bersamaan dengan putusan akhir. Maka penggunaan 

dalil anti-SLAPP perlu dilanjutkan ke tahap pembuktian pokok perkara yang 

panjang.
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Dalil anti-SLAPP bisa kembali diajukan pada tahap pemeriksaan yakni dengan 

pemeriksaan saksi dan ahli. Namun, dalam tahap ini JPU memiliki kesempatan 

terlebih dahulu dan mungkin unggul karena memiliki saksi dan ahli yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya. Sementara, pihak korban SLAPP akan diperiksa 

setelahnya.

Saksi yang menguntungkan korban SLAPP perlu menjelaskan:

1. Kronologis kejadian,

2. Kejadian itu merupakan partisipasi publik,

3. Partisipasi publik dilakukan untuk memperjuangkan lingkungan hidup

Sementara, ahli anti-SLAPP perlu menjelaskan:

1. Kriteria kasus SLAPP

2. Kasus SLAPP tidak dapat dituntut dan harus dihentikan sedini mungkin

3. Partisipasi publik merupakan hak asasi manusia, terutama merupakan hak 

prosedural dari hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik

4. Asas necessitas dan proporsionalitas dalam kebebasan berekspresi jika 

korban SLAPP terpaksa melakukan tindak pidana saat meng-exercise 

haknya, yang mungkin bisa menjadi penghapus (pemaaf atau pembenar) 

atau peringan pidana.

c. Nota pembelaan (pleidooi)

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, JPU akan meneliti kasus lagi dan 

menyusun surat tuntutan. Kemudian, korban SLAPP dan/atau kuasa hukumnya 

akan menyusun nota pembelaan, yang berisi mengenai pokok-pokok keberatan 

atas perkara dan fakta-fakta di persidangan.

1) Pendahuluan (berisi ringkasan kasus posisi bahwa kejadian adalah partisipasi 

publik)

2) Fakta persidangan (berisi keterangan saksi yang menguntungkan dan keterangan 

ahli mengenai anti-SLAPP, hak berpartisipasi/kebebasan berekspresi)

3) Analisis hukum (berisi pernyataan bahwa perkara merupakan SLAPP, dasar 

hukum anti-SLAPP di Indonesia pasal 66 UU 32/2009, doktrin/teori/konsep 

mengenai SLAPP dan anti-SLAPP, dasar penghapus (pemaaf atau pembenar)/

peringan pidana jika memang ada tindak pidana yang dilakukan saat partisipasi 

publik)

4) Penutup (berisi pernyataan bahwa perkara adalah SLAPP dan penegasan bahwa 

SLAPP tidak dapat dituntut, permintaan ganti kerugian atas persidangan yang 

terjadi)
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d. Pengajuan upaya hukum

Jika setelah menggunakan dalil anti-SLAPP di tahap adjudikasi majelis hakim tidak 

mempertimbangkan anti-SLAPP dalam putusannya dan memutuskan korban 

SLAPP bersalah, maka korban SLAPP dan/atau kuasa hukumnya dapat mengajukan 

upaya hukum banding atau kasasi dengan memori banding/kasasi, yang kurang 

lebih berisi:

1) Pendahuluan (berisi ringkasan kasus posisi bahwa kejadian adalah partisipasi 

publik)

2) Fakta-fakta hukum yang terlewat/tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim 

pengadilan negeri

3) Dalil anti-SLAPP

4) Permohonan menyatakan:

a. perkara merupakan SLAPP bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat 

dipidana,

b. memberikan ganti kerugian atas persidangan yang terjadi kepada korban 

SLAPP
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1. Dasar Pengakuan Perlindungan Perempuan Pembela HAM

Dari level internasional, telah ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 

Resolusi PBB A/RES/68/18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan 

Pembela HAM, dan Deklarasi Marakesh yang disepakati oleh negara-negara 

anggota PBB pada Oktober 2017. Seluruh dokumen tersebut memandatkan 

kepada negara anggota untuk terus mempromosikan HAM dan peran perempuan 

pembela HAM

Di level nasional sendiri, sejatinya Pasal 28C dan Pasal 28G UUD NRI 1945 telah 

menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang 

sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak untuk mendapatkan rasa 

aman dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. 

Lebih lanjut Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 

yang menekankan diperlukannya jaminan perlindungan bagi kaum perempuan 

yang aktif dari segala bentuk perilaku diskriminatif,36 baik dalam upaya legislatif, 

maupun menentang praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan.37

Lebih lanjut, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendukung 

perlindungan terhadap perempuan di sejumlah sektor, sebut saja UU. No 11 tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum, Perpres No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, dan peraturan perundang-undangan 
terkait lainnya yang mengatur signifikansi peran perempuan dalam pemajuan, 
pemenuhan dan perlindungan HAM.  Artinya sejatinya telah terdapat jaminan 

perlindungan bagi perempuan untuk pengembangan dan pemajuan perempuan, 

salah satunya melalui jaminan bagi perempuan untuk tidak diperlakukan secara 

diskriminatif. Guna mewujudkannya, dikehendaki upaya aktif negara untuk 

menerapkannya dalam rangkaian peraturan perundang-undangan maupun 

kebijakan penyelenggaraan negara lainnya. 

Sayangnya, hingga kini belum ada aturan khusus yang secara spesifik dapat 
memberikan pengakuan dan perlindungan konkrit terhadap perempuan pembela 

36 Pasal 2 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 

37 Ibid.
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HAM, khususnya perempuan pembela hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.

2. Risiko atau Kerentanan yang Dihadapi Perempuan 

Pada prinsipnya, perempuan pembela HAM adalah perempuan dan pembela 

hak asasi manusia yang bekerja untuk membela hak-hak perempuan untuk 

memperoleh kesetaraan dan keadilan. Perempuan pembela HAM dapat berupa 

individu maupun kelompok/komunitas yang berkomitmen untuk memajukan 

dan menegakkan HAM.38 Pada tahun 2020 sendiri, Komnas Perempuan mencatat 

kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM yakni sebanyak 36 kasus, naik 

secara signifikan dari tahun lalu yang hanya mencapai 5 kasus.39 

Adapun jenis kekerasan yang dialami Perempuan Pembela HAM terbanyak 

mencakup kekerasan psikis, berupa ancaman dan kekerasan verbal, serta 

kekerasan sistematis seperti peristiwa penyerangan kantor tempat perempuan 

pembela hak asasi manusia menjalankan aktivitasnya. Terkhusus pada konteks 

lingkungan, perempuan pembela HAM yang kerap diintimidasi atau menerima 

kriminalisasi acap kali merupakan sosok atau kelompok perempuan yang terlibat 

aktif dalam advokasi terkait isu lingkungan.40 

Tak terelakan bahwa sejatinya perempuan mengalami kerentanan ganda 

ketika dihadapkan pada situasi kekerasan. Hal ini dikarenakan berangkat dari 

identitasnya sebagai perempuan, serangan yang dialami juga mengarah pada 

tubuh, seksualitas atau identitas gendernya. Adapun identitas gender ini lahir dari 

interaksi atau hierarki yang dibangun oleh lingkup adat atau identitas komunal 

tertentu. Untuk itu, ancaman kekerasan yang diterima perempuan selain kekerasan 

atau intimidasi yang diterima selain melalui serangan hukum, perempuan juga 

kerap mengalami ancaman lainnya, mulai dari Ancaman kekerasan, permusuhan 

dari anggota keluarga dan kelompok, ancaman perceraian dan perpisahan dengan 

anggota keluarga hingga pelecehan dialami perempuan. 

38 Ibid., hlm. 111.

39 Komnas Perempuan, “Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, Jakarta, 5 Maret 2021, 
hlm. 46.

40 Ibid. hlm. 46.
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3. Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Pembela HAM

Berangkat dari jaminan perlindungan dasar yang telah ada, ditambah pengakuan 

bahwa adanya kerentanan ganda yang dialami oleh perempuan pejuang hak asasi 

manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan sejumlah 

upaya konkrit guna mewujudkan perlindungan yang holistik terhadap perempuan 

pembela HAM. Hal tersebut dapat dilakukan dengan diantaranya:

a. Bagi pemerintah, untuk mengarusutamakan pemberian pengakuan dan 

perhatian khusus  negara terhadap  perempuan pembela HAM yang 

dapat dimuat dalam rangkaian peraturan nasional maupun dalam aturan 

pelaksananya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum; Pertama, mendorong penerapan aturan yang 

berperspektif gender dalam penanganan kasus Perempuan Pembela HAM 

mulai dari pemulihan di tingkat penyidikan/penyelidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di pengadilan hingga pasca putusan. Penyediaan fasilitas terkait 

kesehatan reproduksi penting dilakukan terutama bagi Perempuan Pembela 

HAM yang sedang menstruasi, hamil atau menyusui). Kedua, Menyediakan 

akses Perempuan Pembela HAM terhadap keadilan dan pemulihan. Pemulihan 

dapat berupa pemulihan psikologis (wellbeing), pemulihan bagi keluarga dan 

komunitas serta pemulihan secara sosial. 

c. Bagi pemerintah dan masyarakat sipil pada umumnya, mendorong peningkatan 

kapasitas dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan kerentanan yang 

dialami Perempuan Pembela HAM dan menyediakan data mengenai bentuk-

bentuk kekerasan berbasis gender melalui pengembangan alat/tools dan data 

yang mutakhir
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