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RINGKASAN EKSEKUTIF
Instrumen-instrumen internasional melindungi hak-hak atas kebebasan berekspresi,
berserikat, dan berkumpul secara damai. Namun, serangan-serangan terhadap mereka
yang menggunakan hak-hak ini sangat luas dan merusak. Salah satu jenis serangan adalah
pelecehan peradilan yang sedang meningkat secara global. Pada tahun 2019 saja, BHRRC
mencatat 294 kasus pelecehan peradilan di seluruh dunia, dibandingkan pada tahun 2015
dengan 86 kasus. Asia Tenggara ada pada urutan kedua setelah Amerika Tengah dalam
jumlah kasus yang tercatat, di mana sekitar setengah dari kasus-kasus ini memiliki elemenelemen SLAPP (Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik).

SLAPP
yang terkait bisnis memiliki
karakteristik sebagai berikut:



Merupakan gugatan perdata, pidana, atau administratif;



Diajukan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM)
yang menggunakan kebebasan berekspresi, berserikat,
dan/atau berkumpul secara damai untuk berbicara
tentang dan/atau menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan
dengan operasi bisnis;



Memiliki niat membungkam atau mengintimidasi
pembela HAM agar tidak terlibat dalam kritik, oposisi,
partisipasi publik, dan kegiatan serupa lainnya.

Di Asia Tenggara, hanya Filipina yang memiliki peraturan yang mendefinisikan apa itu
SLAPP, namun membatasi penerapannya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan
lingkungan. Meskipun demikian, ada perkembangan yang menjanjikan dalam putusan
berbagai pengadilan di wilayah tersebut yang dapat memberikan dorongan yang diperlukan
untuk reformasi hukum yang lebih mendalam terhadap SLAPP. Beberapa pengadilan secara
eksplisit mengakui peran penting aktivis dan melindungi hak mereka mengkritisi operasi
bisnis yang merugikan. Pengadilan lain juga telah memberikan perlindungan kepada jurnalis
dan saksi ahli. Beberapa pengadilan menjunjung tinggi hak rakyat untuk mencari ganti rugi
dan pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh bisnis. Catatan Singkat ini menyoroti
kasus-kasus ini sebagai titik awal terhadap rekomendasi-rekomendasi reformasi yang lebih
mendalam dalam kebijakan dan praktik pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil.
Catatan Singkat ini merekomendasikan, antara lain, hal-hal berikut:


Agar pemerintah memberlakukan undang-undang yang melindungi para pembela
HAM, melarang SLAPP, dan memidanakan perusahaan yang mengajukan kasuskasus seperti ini.



Agar perusahaan mengadopsi kebijakan-kebijakan tanpa balas dendam terhadap
pembela HAM dan tanpa toleransi yang kuat terhadap serangan terhadap pembela
HAM dan sebaliknya menciptakan mekanisme pengaduan berdasarkan keterlibatan
dan dialog dengan semua pemangku kepentingan.



Agar masyarakat sipil terus mendokumentasikan SLAPP untuk memahami tren dan
mengembangkan strategi ofensif dan defensif melawannya dengan memperluas
jaringan dukungan bagi pembela HAM untuk melanjutkan pekerjaan mereka.
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PENGANTAR
Dari 2015-2019, Business, Civic Freedoms & Human Rights Defenders portal yang dikelola oleh BHRRC telah
mencatat 2.155 serangan terkait bisnis terhadap pembela HAM di seluruh dunia.1

SERANGAN-SERANGAN YANG TERCATAT
•

Penculikan

•

•

•

•

Penahanan
sewenang-wenang
Ancaman
pembunuhan
Pelarangan atas
kebebasan bergerak
Pencederaan

•
•

•
•

•
•

•

Pelarangan atas
kebebasan berserikat
Pemukulan dan
kekerasan
Pelarangan atas
kebebasan berekspresi
Penghilangan

•

Intimidasi dan ancaman

Pembunuhan

•

Penyiksaan dan
perlakuan buruk
Penggusuran

•

Perkosaan dan
pelecehan seksual
Persidangan yang tidak
adil
Pengawasan

•

•

Gugatan dan tindakan
pengaturan

Berdasarkan analisa kami terhadap kasuskasus yang telah kami catat di portal kami dan
pengamatan dari berbagai organisasi yang
melihat Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi
Publik (SLAPP) di berbagai yurisdiksi, kami
melihat SLAPP yang terkait bisnis memiliki
karakteristik ini:
 Merupakan gugatan perdata, pidana,
atau administratif;
 Diajukan terhadap pembela HAM yang
menggunakan
kebebasan
berekspresi,
berserikat, dan/atau berkumpul secara damai
untuk
berbicara
tentang
dan/atau
menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan
operasi bisnis;
 Memiliki niat membungkam atau
mengintimidasi pembela HAM agar tidak terlibat
dalam kritik, oposisi, partisipasi publik, dan
kegiatan serupa lainnya.

Catatan Singkat ini berfokus pada SLAPP di Asia Tenggara dan bertujuan untuk memperkuat argumentasi hukum
dan putusan-putusan pengadilan yang telah berhasil menegakkan kebebasan pembela HAM dalam berekspresi,
berserikat, dan/atau berkumpul secara damai.
Dengan melakukan hal ini, kami berharap dapat mendorong pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil di
kawasan ini untuk terus mengupayakan hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif yang dapat melindungi
kerja-kerja pembela HAM dan mendorong akuntabilitas dari perusahaan yang menyalahgunakan hukum untuk
membatasi pelaksanaan kebebasan fundamental yang sah.
Catatan Singkat ini memiliki lima bagian:
1.
2.
3.
4.
5.

SLAPP di Asia Tenggara dan dampaknya pada kerja-kerja pembela HAM
SLAPP dan aturan-aturan hukum di Asia Tenggara
Kasus-kasus ilustratif dari Malaysia, Thailand dan Indonesia
Praktik-praktik yang Baik Melawan SLAPP
Rekomendasi-rekomendasi

DI ASIA
TENGGARA

284
Serangan

131
Tindakan-tindakan pelecehan peradilan
dimana SETENGAH dari jumlah tersebut di
atas dapat diklasifikasikan sebagai SLAPP
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SLAPP DI ASIA TENGGARA DAN DAMPAKNYA PADA
KERJA-KERJA PEMBELA HAM
Kami mencatat bahwa kecuali Filipina, negara-negara di Asia Tenggara tidak memiliki undang-undang yang
mendefinisikan SLAPP tetapi semua negara, kecuali Brunei, melindungi hak-hak atas kebebasan berekspresi,
berserikat, dan berkumpul secara damai dalam Konstitusi mereka. Kasus-kasus yang disebutkan dalam Catatan
Singkat ini memiliki karakteristik gugatan hukum yang melanggar hak-hak ini - atau SLAPP seperti yang biasa
disebut di yurisdiksi lain. Bagian ini membahas beberapa pengamatan penting tentang bagaimana perusahaan
menggunakan hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan tekanan terhadap para pembela HAM.

 Menggabungkan gugatan perdata
dan tuntutan pidana terhadap
pembela HAM
Di masa lalu, SLAPP adalah gugatan perdata bagi
perusahaan untuk mencari kompensasi atas
kerugian reputasi. Sekarang, kita melihat
perusahaan mengajukan gugatan perdata dan
tuntutan pidana untuk insiden yang timbul dari fakta
yang sama. Misalnya, perusahaan Thailand,
Thammakaset, telah mengajukan 17 tuntutan
pidana dan gugatan perdata terhadap 23 orang
terdakwa dan dasar dakwaan termasuk pencurian,
pencemaran nama baik, pelanggaran undangundang kejahatan komputer, dan memberikan
informasi palsu.2 Kasus-kasus muncul setelah 14
orang pekerja migran dari Myanmar menggugat
Thammakaset dan mengatakan bahwa mereka
menderita pelanggaran serius seperti kerja paksa,
pembatasan pergerakan, penyitaan paspor, kerja
lembur tanpa upah ekstra, dan pengurangan gaji
yang melanggar hukum. Pengadilan Perburuhan
telah memerintahkan perusahaan (Thammakaset)
untuk memberikan kompensasi kepada para
pekerja karena telah melanggar ketentuan upah
minimum, pembayaran untuk bekerja pada hari
libur, dan pembayaran lembur, tetapi Pengadilan
juga memutus bahwa perusahaan tidak bersalah
atas penahanan, pengurungan, perdagangan, atau
kerja paksa. Berbagai individu dan organisasi
mendukung para pekerja dan akibatnya beberapa
dari mereka juga digugat oleh perusahaan. Taktik
ini menghabiskan sumber daya pembela HAM dan
mereka yang mendukungnya. Sumber daya
keuangan dihabiskan untuk membayar biaya
pengacara, jaminan (jika diperlukan), dan bahkan
biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk
menghadiri proses pengadilan.

 Menuntut klaim yang sangat besar
atas kerugian yang ditimbulkan
Di Asia Tenggara, upah minimum per bulan di
banyak sektor rata-rata US$300.3 Namun demikian,
beberapa klaim kerugian melebihi dari apa yang
dapat dibayarkan oleh seorang pembela HAM
seumur hidupnya. Catatan Singkat ini mencatat
klaim kerugian dari US$1.6 juta hingga US$3.3 juta.

 Menggunakan Undang-Undang AntiTerorisme terhadap pembela HAM
(“red-tagging/red baiting”)
Red-tagging atau red baiting menuduh pembela
HAM sebagai komunis atau teroris untuk
mendiskreditkan kritik dan protes mereka terhadap
operasi perusahaan yang merugikan. Di Indonesia,
Mahkamah Agung menghukum seorang aktivis
lingkungan karena melanggar pasal tentang
kejahatan terhadap keamanan negara. Dia
ditangkap karena polisi menuduhnya memajang
spanduk dengan lambang komunisme pada saat
protes.4 Andreas Harsono dari Human Rights
Watch mencatat bahwa, “Penuntutan Budiawan
adalah pertanda buruk bahwa aktivis lingkungan
sekarang rentan terhadap penuntutan sebagai
komunis jika mereka berani menantang korporasi
yang terlibat dalam pencemaran udara/polusi”.5
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Menggugat pengacara hak asasi
manusia, saksi-saksi ahli, dan
pekerja-pekerja LSM
Adalah hal yang umum bagi perusahaan untuk
menggugat warga dan pekerja yang memprotes,
tetapi sekarang ada banyak kasus gugatan
terhadap pengacara hak asasi manusia, saksi ahli,
dan pekerja LSM yang mendukung kerja-kerja
pembela HAM. Saksi ahli telah digugat di Indonesia
dan kasus-kasus ini dibahas dalam Catatan Singkat
ini. Seorang pengacara dan pemimpin LSM dari
Filipina menghadapi kasus pencemaran nama baik
dan fitnah setelah mereka bergabung dalam protes
pekerja terhadap perusahaan kontraktor khusus
buruh yang diduga melanggar hukum Filipina.6
Kasus-kasus ini masih tertunda di pengadilan. Di
Kamboja, Laporan Dunia tentang Situasi Pembela
tahun 2018 (2018 World Report on the Situation of
Human Rights Defenders) melaporkan bahwa para
aktivis yang bekerja untuk LSM lingkungan Mother
Nature divonis karena “melanggar privasi” dan
"menghasut untuk melakukan tindak pidana”
setelah mereka tertangkap merekam dua kapal
besar yang dicurigai membawa pasir secara ilegal.7

 Menargetkan pembela HAM
perempuan
Data BHRRC tahun 2015-2018 mengungkapkan
bahwa Asia adalah wilayah paling berbahaya bagi
pembela HAM perempuan.

63 dari 240 serangan
terhadap pembela HAM di
Asia Tenggara diarahkan ke
pembela HAM perempuan8
Meskipun demikian, perempuan terus berada di
garis terdepan aksi protes9 dan seringkali bekerja di
luar peran profesional atau terkait pekerjaan.
Pembela HAM perempuan adat khususnya bekerja
di daerah yang tersebar secara geografis dan di
daerah pedesaan sehingga menyulitkan mereka
untuk berhubungan dengan sesama pembela HAM
perempuan atau organisasi yang dapat mendukung
mereka.
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SLAPP DAN ATURAN-ATURAN HUKUM DI
ASIA TENGGARA
 Kerangka hukum internasional untuk perlindungan hak-hak
atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara
damai
SLAPP adalah serangan terhadap hak-hak pembela HAM atas kebebasan berekspresi,
berkumpul secara damai, dan berserikat - yang semuanya merupakan hak asasi
manusia yang mendasar yang diabadikan dalam berbagai instrumen internasional
termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
(AHRD).



Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat tanpa
gangguan. (Pasal 19 UDHR dan ICCPR, Pasal 23 ADHR)



Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan
berserikat. (Pasal 20 UDHR, Pasal 21 ICCPR, Pasal 23 & 27(2) ADHR)



Pembatasan terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berkumpul
secara damai ditetapkan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan
dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan
nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum (ordre public),
perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan
atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. (Pasal 21 ICCPR)

Negara-negara harus melindungi hak-hak ini sehingga rakyat dan masyarakat sipilnya
dapat beroperasi secara bebas, tanpa rasa takut bahwa mereka dapat mengalami
ancaman, tindakan intimidasi, atau kekerasan.10 Dengan melakukan hal tersebut, orang
memiliki kebebasan untuk menanggapi masalah yang mempengaruhi masyarakat,
seperti yang terkait dengan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, pencegahan
kejahatan, perdagangan manusia, pemberdayaan perempuan, keadilan sosial,
perlindungan konsumen, dan realisasi semua hak asasi manusia.11 Kebebasankebebasan ini dibatasi ketika aturan-aturan hukum tidak secara jelas melarang SLAPP.
Prinsip-Prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia mensyaratkan
bisnis untuk menghindari pelanggaran terhadap hak asasi orang lain dan untuk
memberikan pemulihan ketika tindakan mereka berdampak buruk.12
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Komentar Umum No. 24 tentang kewajiban-kewajiban negara berdasarkan Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatankegiatan perusahaan menyatakan bahwa “tindakan-tindakan perusahaan yang
mencegah individu-individu atau kelompok-kelompok untuk memperoleh pemulihan,
misalnya dengan menyatakan bahwa reputasi perusahaan telah dirusak, tidak boleh
disalahgunakan untuk menciptakan efek ketakutan (chilling effect) pada pelaksanaan
yang sah dari pemulihan tersebut”.13 SLAPP adalah tindakan yang secara efektif
menghasilkan efek ketakutan terhadap kritik dan protes yang sah. Karenanya, negara
harus memberlakukan hukum domestik untuk melindungi hak-hak ini. Perusahaan juga
harus menerapkan kebijakan yang menjamin penghormatan dan non-intervensi atas
pekerjaan masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia.14

 Konstitusi dan perundang-undangan yang melindungi hak-hak atas kebebasan
berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai
Setelah melihat kerangka hukum internasional untuk perlindungan hak-hak atas kebebasan berekspresi,
berserikat, dan berkumpul secara damai, kami sekarang mengalihkan perhatian kami pada Konstitusi dan
perundang-undangan yang berlaku. Di Asia Tenggara, semua negara kecuali Brunei, menjamin hak-hak ini
dalam Konstitusi mereka.

NEGARA

EKSPRESI

BERKUMPUL
SECARA DAMAI

BERSERIKAT

Brunei

Tidak ada15

Tidak ada

Tidak ada

Kamboja

Pasal 41

Pasal 41

Pasal 42

Indonesia

Pasal 28

Pasal 28

Pasal 28

Laos

Pasal 44

Pasal 44

Pasal 44

Malaysia

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 10

Myanmar

Bagian 354

Bagian 354

Bagian 354

Filipina

Bagian 4 Pasal 3

Bagian 4 Pasal 3

Bagian 4 Pasal 3

Singapura

Pasal 14

Pasal 14

Pasal 14

Thailand

Bagian 34

Bagian 44

Bagian 42

Timor Leste

Bagian 41

Bagian 42

Bagian 43

Vietnam

Pasal 25

Pasal 25

Pasal 25
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Namun, hanya tiga negara yang memiliki undang-undang yang melindungi terhadap gugatan hukum yang dapat
membatasi kerja-kerja pembela HAM, dan hanya Filipina yang memiliki peraturan yang mendefinisikan apa itu
SLAPP dan secara jelas melarangnya.


Filipina. Hanya untuk kasus-kasus terkait lingkungan hidup, Peraturan Prosedur Mahkamah Agung
untuk Kasus-kasus Lingkungan Hidup16 mengijinkan pembelaan SLAPP – di sini, seorang pembela HAM
dapat menyatakan bahwa gugatan diajukan “dengan maksud untuk melecehkan, menyusahkan,
memberikan tekanan yang tidak semestinya atau menghentikan segala upaya hukum yang telah diambil
atau mungkin diambil untuk penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan, atau penegasan
hak-hak atas lingkungan." Sebelum melanjutkan ke persidangan, pengadilan diwajibkan untuk
mengadakan persidangan ringkas dan menghentikan kasus jika ditemukan bahwa kasus tersebut adalah
gugatan SLAPP.



Thailand. Tidak ada undang-undang yang mendefinisikan SLAPP di Thailand, tetapi Bagian 161/1 dari
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 20 Maret 2019,
memungkinkan pengadilan untuk menghentikan kasus pidana segera setelah diajukan jika pengadilan
memutuskan bahwa kasus tersebut muncul dari “niat buruk (1) untuk melecehkan (2) untuk mengambil
keuntungan dari seseorang (3) untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum atau (4) untuk
mencapai tujuan yang korup”.17 Untuk menyaring gugatan hukum yang didasarkan atas niat buruk, Pasal
165/2 KUHAP, yang mulai berlaku pada 20 Februari 2019, mengijinkan “terdakwa untuk mengajukan
argumentasi hukum dan pembuktian pada saat pemeriksaan pendahuluan pengadilan di mana
pengadilan sebelumnya tidak bisa melakukannya.”18 Aturan tersebut juga memungkinkan Pengadilan
“untuk memainkan peran yang lebih aktif dengan memiliki kewenangan untuk memanggil saksi-saksi
dan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa sebagai saksi Pengadilan."19 Karena ini adalah aturanaturan yang cukup baru, efektivitasnya belum sepenuhnya teruji. Bahkan, beberapa kelompok seperti
International Commission of Jurists, Thailand BHR Network, dan Human Rights Lawyers Association
prihatin20 mengenai aturan-aturan ini, termasuk mengenai: 1) ketiadaan definisi yang jelas tentang itikad
buruk, 2) diskresi penuh pengadilan untuk memutus terkait dengan ‘niat’ (intent), dan 3) fakta bahwa
Bagian 161/1 dan Bagian 165/2 hanya berlaku untuk SLAPP yang diajukan oleh pengadu pidana privat.
Aturan ini tidak mencakup jenis kasus-kasus lain, seperti kasus perdata atau kasus pidana yang diajukan
oleh jaksa penuntut umum.21



Indonesia. Tidak ada undang-undang yang mendefinisikan SLAPP di Indonesia, tetapi Undang-Undang
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup22 dalam Pasal 66 mengatur – “Setiap orang
yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana
maupun digugat secara perdata.” Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Penghancuran
Hutan23 juga melindungi orang lain dari tuntutan dan menyatakan dalam Pasal 78(1) - “Pelapor dan
informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”

Kami menyadari bahwa pembela HAM adalah mitra penting dalam mengidentifikasi risiko atau
masalah dalam kegiatan bisnis kami, mendorong uji tuntas (due diligence) dalam ketentuanketentuan pemulihan ketika terjadi perusakan. Ketika mereka diserang, begitu juga praktik bisnis
yang berkelanjutan. Kami sangat mendorong pemerintah untuk melindungi kebebasan sipil di mana
pun, termasuk untuk memastikan bahwa masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia bebas
dari perlakuan kejam, pelecehan, intimidasi, serangan fisik atau pembatasan hak-hak mereka untuk
kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, dan bergerak secara individu dan kolektif.
Business Network on Civic Freedoms and Human
Rights Defenders
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MENGAPA SLAPP EFEKTIF DALAM MENGHALANGI
KERJA-KERJA PEMBELA HAM
Dua faktor paling relevan terkait efektivitas SLAPP terhadap kerja-kerja pembela HAM di seluruh dunia: kerangka
hukum yang tidak jelas atau tidak adanya kerangka hukum yang melindungi hak-hak mereka dan terbatasnya
dukungan finansial untuk litigasi.

 SLAPP efektif karena kerangka hukum
yang tidak jelas atau tidak ada
Tidak adanya kerangka hukum yang jelas dalam
mendefinisikan pembela HAM dan melarang SLAPP
meningkatkan tekanan terhadap pembela HAM karena
kasus-kasus terhadap mereka ditelaah menggunakan
interpretasi tradisional terhadap unsur-unsur kejahatan
atau pelanggaran tanpa mempertimbangkan konteks
tindakan tersebut. Hak untuk melindungi lingkungan
telah secara efektif dimunculkan dalam kasus-kasus
dari Thailand dan Indonesia, yang dibahas pada bagian
berikutnya, tetapi perundang-undangan saat ini di Asia
Tenggara tidak mencakup kategori-kategori pembela
hak asasi manusia lainnya dan kasus-kasus mereka.
Ketika hukum tidak jelas atau tidak ada, korporasi akan
menggunakannya untuk keuntungan mereka kapan pun
mereka bisa. Bahkan sebelum kasus SLAPP masuk ke
tahap persidangan, kasus tersebut sudah mengganggu
kerja-kerja pembela HAM dengan menghabiskan
sumber daya finansial dan manusia mereka. Sementara
itu, perusahaan dapat mengklaim bahwa mereka
menggunakan jalur yang sah seperti pengadilan untuk
melindungi reputasi dan operasi mereka dari tuntutan
pembela HAM.

Bantuan hukum dari
pemerintah tidak pernah
cukup, terutama di
wilayah seperti Asia
Tenggara di mana total
anggaran untuk bantuan
hukum kadang-kadang
bahkan lebih kecil
daripada klaim kerugian
yang diajukan oleh
perusahaan terhadap
pembela hak asasi
manusia.

 SLAPP sangat berdampak ketika dukungan untuk litigasi terbatas atau tidak ada
dan/atau ketika bantuan hukum finansial tidak mencukupi
Gugatan SLAPP memakan waktu dan uang, terutama ketika para pembela HAM menghadapi tidak hanya satu
gugatan tetapi beberapa gugatan di berbagai pengadilan. Organisasi masyarakat sipil yang mendukung
pembela HAM telah, selama bertahun-tahun, mengalami pemotongan besar-besaran dalam pendanaan untuk
litigasi. Bantuan hukum pada umumnya terbatas pada pendidikan, pelatihan, pengembangan kapasitas, dan
bantuan darurat untuk pembela HAM yang diserang (contoh: untuk relokasi dan keamanan fisik). Bahkan ketika
dana litigasi tersedia, masa penggunaannya tergantung pada periode proyek satu hingga tiga tahun. Litigasi di
banyak negara di Asia Tenggara jarang diselesaikan dalam waktu tiga tahun; beberapa kasus membutuhkan
waktu hingga sepuluh (10) tahun untuk diselesaikan. Perusahaan, di sisi lain, memiliki sumber daya litigasi
yang signifikan dalam banyak kasus dan mereka mengeksploitasi ketidakseimbangan kekuatan antara mereka
dan pembela HAM yang mereka gugat untuk memaksimalkan dampak SLAPP.
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Protect Defenders mengamati bahwa meskipun kondisinya semakin memburuk,
pendanaan untuk pembela HAM hanya meningkat sebesar 1% antara 2014 dan
2016 - dari US$ 97,6 menjadi US$ 98,8 juta.24 Tidak ada data yang menunjukkan
besarnya bagian dari dana yang secara substansial kecil ini dialokasikan untuk
litigasi. Bahkan Protect Defenders mencatat bahwa “modalitas pendanaan tidak
selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi khusus pembela HAM.” Dana ini
biasanya datang sebagai pendanaan proyek untuk pelatihan dan inisiatif
pengembangan kapasitas, dan bukan litigasi.
Bantuan hukum dari pemerintah tidak pernah cukup, terutama di wilayah seperti
di Asia Tenggara di mana total anggaran untuk bantuan hukum kadang-kadang
bahkan lebih kecil daripada klaim kerugian yang diajukan oleh perusahaan
terhadap pembela hak asasi manusia. Sering ada persyaratan kelayakan yang
tidak dapat dipenuhi oleh pembela HAM. Sebagai contoh, banyak undang-undang
bantuan hukum di Asia Tenggara yang mengharuskan penerima bantuan sebagai
orang yang tidak mampu. Persyaratan ini secara otomatis mendiskualifikasi
mereka yang menghadapi gugatan-gugatan SLAPP yang mungkin memiliki mata
pencaharian tetapi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memerangi
SLAPP yang diajukan terhadap mereka. Kelompok rentan lainnya sering juga
menolak untuk mengakses bantuan hukum dari pemerintah terutama ketika
mereka menghadapi serangan dan intimidasi di komunitas mereka baik dari aktor
negara dan korporasi.
Tanpa sumber daya yang memadai, beban para pembela hak asasi manusia
meningkat secara signifikan. Mereka sudah menderita kerugian ekonomi, politik,
dan lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan di komunitas mereka
dan juga secara pribadi, mereka lebih menderita untuk terus memprotes
perusahaan dengan sumber daya yang seringkali tak terbatas.
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KASUS-KASUS ILUSTRATIF
Bagian ini berisi kasus-kasus yang dipilih oleh tiga pengacara dari Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Perlu diingat
kembali bahwa negara-negara ini masih belum memiliki undang-undang yang mendefinisikan apa itu SLAPP, tetapi
kasus-kasus ini penting karena kasus-kasus ini yang diajukan terhadap responden dan memiliki karakteristik
SLAPP — yang diajukan sebagai respon atas penggunaan hak-hak mereka atas kebebasan berekspresi,
berserikat, dan berkumpul secara damai. Sebagian besar responden di sini menang melawan perusahaan, namun
demikian, dimasukkannya kasus-kasus ini tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa para pembela HAM di negaranegara ini sudah aman dari SLAPP. Kasus-kasus ini dipilih untuk menyoroti argumentasi hukum yang efektif
terhadap SLAPP dan mengidentifikasi ruang untuk reformasi lebih lanjut yang harus dipertimbangkan oleh negara
dan bisnis. Diskusi dalam bagian ini didasarkan pada putusan-putusan pengadilan untuk memastikan tingkat
akurasi tertinggi.

 Malaysia
Raub Australian Gold Mining Sdn Bhd melawan Hue Shieh Lee (13 Februari 2019)25
Raub Australian Gold Mining (“RAGM”) menggugat Hue Sieh Lee (responden) dengan tuduhan fitnah dan
kebohongan karena pernyataan yang diduga dibuat dan diterbitkan dalam dua artikel. Artikel pertama adalah
laporan survei yang dilakukan di antara warga Bukit Koman, situs operasi perusahaan. Disebutkan bahwa banyak
warga mulai menderita kanker, penyakit kulit, iritasi mata, batuk, dan kelesuan ketika tambang emas mulai
beroperasi di daerah tersebut. Artikel kedua memasukkan kutipan dari responden yang mengatakan bahwa RAGM
mempekerjakan kurang dari 10 orang tetapi mengklaim bahwa operasinya menghasilkan lebih dari 1.000 lapangan
pekerjaan.
Pengadilan Federal menghentikan kasus-kasus tersebut karena perusahaan gagal membuktikan bahwa hasil
survei itu tidak benar dan bahwa responden membuat pernyataan ini dengan niat jahat dan tanpa alasan yang sah.
Kasus ini juga gagal membuktikan bahwa responden memang membuat pernyataan itu.
Dalam putusan untuk responden, Pengadilan Federal menggunakan tes objektif - apakah, dalam situasi dimana
kata-kata tersebut diterbitkan, orang-orang yang rasional akan memahami publikasi tersebut sebagai pencemaran
nama baik, atau fitnah”.26 Pengadilan menyimpulkan bahwa pengadilan tidak bisa “melihat bagaimana kata-kata
itu membuat pemohon banding terlihat dibenci, dihina, atau ditertawakan atau direndahkan oleh masyarakat
umum.”27 Pengadilan Federal mencatat pengamatan Pengadilan Banding bahwa pernyataan-pernyataan ini dibuat
oleh para aktivis karena kepedulian mereka terhadap kesehatan dan keselamatan komunitas mereka dan bahwa
pekerjaan para aktivis ini “telah banyak berkontribusi pada kesejahteraan umum masyarakat pada umumnya”.
Pengadilan Federal memutuskan bahwa tidak ada yang memfitnah dalam pernyataan tersebut dan bahwa mereka
dibuat dalam semangat transparansi dan akuntabilitas.
Asahi Kosei Sdn Bhd melawan Charles Hector Fernandez (2011)28
Pada bulan Februari 2011, Asahi Kosei ("penggugat") mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap
Charles Hector Fernandez ("terdakwa"), seorang pengacara hak asasi manusia, karena menerbitkan enam
postingan blog yang menuduh perusahaan melanggar hak-hak 31 pekerja dari Myanmar. Postingan tersebut
mengungkap perusahaan yang memberikan upah tidak memadai, memotong biaya secara keliru, dan menolak
memberikan cuti medis.
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Sebelum mempublikasikan postingannya, terdakwa mengirim email kepada penggugat untuk mengkonfirmasi
apakah tuduhan para pekerja itu benar. Ketika dia tidak mendapat tanggapan dari perusahaan, dia melanjutkan
untuk mempublikasikan postingan tersebut. Perusahaan kemudian mengiriminya surat dan membantah tuduhan
yang terkandung dalam postingan terdakwa29, dan memintanya untuk membayar perusahaan sejumlah
RM10.000.000,00 (sekitar US$ 2.384.850,00) dalam waktu tujuh (7) hari; jika tidak, gugatan hukum akan diajukan
kepadanya.
Ketika kasus ini sedang ditangguhkan, seorang hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan ex-parte
perusahaan, memerintahkan terdakwa untuk menghapus semua posting blog yang menyebutkan perusahaan dan
untuk tidak memposting pernyataan tentang pekerja dari Myanmar yang terkait dengan perusahaan di masa depan.
Terdakwa mengesampingkan perintah pengadilan dengan memohon haknya untuk berbicara di bawah Konstitusi
Federal Malaysia30 tetapi pengadilan menolak permohonan ini dan mencatat bahwa meskipun benar bahwa ia
memiliki hak untuk berbicara, perusahaan tidak boleh diadili oleh opini publik. Pengadilan mencatat potensi
kerugian perusahaan karena postingan terdakwa dan menekankan bahwa sebenarnya, 81 organisasi internasional
dan domestik telah meminta perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia para pekerjanya dan mendorong
pemasok untuk menahan diri dari melakukan bisnis dengan Asahi.
Terdakwa kalah di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding dan diperintahkan untuk membayar sejumlah
RM10,000.00 (sekitar US$ 2,346,32) sebagai biaya kepada perusahaan.
Pada Agustus 2011, kedua belah pihak mencapai kesepakatan penyelesaian dan putusan persetujuan dicatat di
Pengadilan. Ketentuan penyelesaian termasuk penarikan gugatan yang diajukan di Pengadilan Tinggi,
pembayaran ganti rugi sebesar RM1 (sekitar US$ 0,23), dan penerbitan permintaan maaf yang akan diterbitkan di
2 surat kabar lokal. Terdakwa memenuhi ketentuan penyelesaian.

PDZ Holdings Berhad melawan The Edge Communications Sdn Bhd & Lain-lain (2018)
PDZ Holdings Berhad menggugat The Edge Communications Sdn Bhd dan jurnalis-jurnalis seniornya atas dasar
pencemaran nama baik karena tiga artikel yang diterbitkan pada 2017. Ketiga artikel ini adalah: “Interesting
manoeuvres at PDZ”, 29 Mei 201731; “Newsbreak: Undue preference in PDZ assets transfer,” 19 Juni 201732, dan
“Murky connection between Sanichi and PDZ”, 10 Juli 2017.33 Perusahaan menuduh bahwa ketiga artikel tersebut
menyampaikan pernyataan yang tidak akurat dan tidak benar dan didasarkan pada rumor dan sumber yang tidak
diverifikasi.
Hakim Pengadilan Tinggi menghentikan kasus yang diajukan oleh perusahaan dengan menerima tiga pembelaan
yang diajukan oleh terdakwa:
1. Pernyataan-pernyataan yang dipermasalahkan tidak merujuk pada penggugat atau reputasi dagangnya;
2. Pembelaan terkait komentar yang adil dan;
3. Pembelaan terkait hak-hak instimewa yang terbatas.
Pembelaan terkait reputasi dagang: Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan gagal membuktikan bahwa
artikel-artikel tersebut mempengaruhi reputasi dagangnya karena pengadilan mencatat bahwa harga sahamnya
tetap stabil. Terdakwa juga tidak dapat mempengaruhi reputasi dagang perusahaan yang menyatakan diri mereka
sebagai “perusahaan investasi” dalam pernyataan mereka ke pengadilan.
Pembelaan terkait komentar: Pengadilan memutuskan bahwa jika seorang terdakwa dapat membuktikan bahwa
komentar yang dianggap memfitnah adalah ekspresi pendapat tentang masalah kepentingan umum dan bukan
pernyataan fakta, “ia dapat mengandalkan pembelaan komentar yang adil asalkan komentar tersebut didasarkan
pada fakta yang sebenarnya.”34
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Pembelaan terkait hak-hak instimewa yang terbatas: Pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa dapat
membuktikan bahwa dalam menerbitkan artikel tersebut mereka mematuhi pedoman-pedoman tentang jurnalisme
yang bertanggung jawab dengan melaporkan dugaan serius yang menjadi perhatian publik. Karena kasus tersebut
menyangkut masalah kepentingan umum, mereka sebagai wartawan berkewajiban untuk menulis laporan tentang
hal itu. Mereka juga menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan mengambil langkah untuk memverifikasi
informasi. Lebih penting lagi, artikel-artikel tersebut adalah laporan berimbang dari fakta-fakta yang kemudian
terbukti benar.
Pengadilan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya sebesar RM50,000.00 (sekitar US$ 11,924.75).

 Thailand
Tungkum Ltd. melawan Surapun Rujichaiyavat dan Lima yang Lain (2015)35
Pada Mei 2015, Tungkum mengajukan gugatan perdata atas pencemaran nama baik di Pengadilan Provinsi Loei
terhadap enam anggota Kelompok Khon Rak Ban Kerd (KRBKG) (“responden”), sebuah kelompok berbasis
masyarakat yang secara aktif memprotes operasi perusahaan. Gugatan diajukan terhadap para terdakwa sebagai
respon atas tindakan mereka memasang tanda di gerbang pintu masuk desa Na Nong Bong dan di sepanjang
jalan di desa, menyerukan penutupan tambang emas dan rehabilitasi lingkungan dan menyatakan bahwa
perusahaan tidak diterima di komunitas mereka. Perusahaan meminta para terdakwa untuk membayar 50 juta baht
Thailand (sekitar US$ 1,632,975,00) karena dianggap merusak reputasi dan kredibilitas perusahaan, dengan
implikasi negatif terhadap nilai perusahaan di pasar saham.
Pengadilan Provinsi Loei menghentikan kasus perusahaan pada bulan Maret 2016 dan memutuskan bahwa
tindakan responden adalah penggunaan yang sah atas hak-hak mereka untuk berekspresi dan berpendapat yang
dilindungi oleh Konstitusi Thailand. Pengadilan menjunjung tinggi hak responden untuk menegaskan perlindungan
terhadap lingkungan mereka dan hak mereka untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang dapat membahayakan
komunitas mereka. Pengadilan mencatat bahwa tanda-tanda yang dipasang oleh responden tidak memfitnah dan
tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa responden bermaksud untuk merugikan perusahaan. Akhirnya,
Pengadilan memutuskan bahwa Konstitusi Thailand melindungi hak-hak masyarakat atas sumber daya mereka
dan memberi warga wewenang untuk meminta rehabilitasi untuk lingkungan yang rusak.
Pengadilan memerintahkan perusahaan untuk membayar kompensasi kepada keluarga yang terkena dampak dan
bertanggung jawab penuh untuk membersihkan semua kontaminasi yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan
dan memulihkan lingkungan ke kondisi yang layak huni. Pengadilan Banding menguatkan putusan Pengadilan
Provinsi dan mengingatkan perusahaan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dijamin oleh hukum asalkan
dilakukan dengan itikad baik.
Meskipun putusan bersifat final, perusahaan mengajukan kebangkrutan dan sampai saat ini, para responden belum
mendapatkan kompensasi.
Peerapol Mining Co. Ltd melawan Sembilan Anggota Khao Khuha Community Rights Network (KKCRN) (2013)36
Pada bulan Juni 2011, Peerapol Mining Co. mengajukan gugatan pencemaran nama baik berdasarkan UndangUndang Perbuatan Melawan Hukum (Tort Act) terhadap sembilan (9) anggota Khao Khuha Community Rights
Network dan meminta 64,000,000 baht Thailand (sekitar US$ 2,089,792,00) sebagai kompensasi. Kelompok
tersebut memprotes operasi perusahaan dan menuduh bahwa komunitas mereka mengalami kerusakan
lingkungan sebagai akibat dari operasi ini. Mereka juga menuduh bahwa ijin Peerapol diperoleh secara tidak sah
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karena tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan dari Laporan Penilaian Dampak Lingkungan yang lengkap.
Para responden juga menulis kepada perdana menteri meminta penangguhan ijin perusahaan dan mereka
mengajukan kasus terhadap pejabat publik tertentu yang mengeluarkan ijin kepada perusahaan.
Namun, perusahaan menarik kasus mereka sebelum masuk ke persidangan.37 Anggota masyarakat mengajukan
gugatan balik terhadap perusahaan. Mereka menuduh bahwa dengan mengajukan kasus sebelumnya terhadap
mereka, perusahaan menghancurkan reputasi dan martabat mereka. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung
memutuskan mendukung anggota Khao Khuha Community Rights Network dan memerintahkan perusahaan untuk
memberikan kompensasi kepada mereka atas kerusakan yang ditimbulkan. Pengadilan menegakkan hak-hak
mereka untuk memprotes dan mengajukan pengaduan resmi terhadap perusahaan dan mengatakan bahwa
mengirim surat/pengaduan kepada pihak berwenang adalah hak rakyat. Pengadilan juga memutuskan bahwa
tindakan perusahaan menggugat warga yang hanya menggunakan hak-hak mereka bukanlah tindakan dengan
itikad baik dan menyebabkan kerugian pada mereka. Pengadilan memerintahkan perusahaan untuk membayar
cedera reputasi, dan membayar kerugian kesehatan dan mental, tetapi laporan menunjukkan bahwa perusahaan
belum mematuhi perintah pengadilan.

Watson Co. melawan Delapan Penduduk Desa dari Distrik Mae Sai (2017)
Watson Co. menggugat delapan (8) penduduk desa dari distrik Mae Sai dan menuduh bahwa aksi protes mereka
mengganggu operasi perusahaan dan menyebabkan perusahaan gagal menyelesaikan proyek tepat waktu.
Perusahaan menggunakan undang-undang perbuatan melawan hukum dan meminta kompensasi sebesar
58.772.597,48 baht Thailand (sekitar US$ 1,919,424,87).
Watson Co. memenangkan kontrak untuk membangun fasilitas pengolahan air limbah tetapi penduduk desa,
bersama dengan banyak anggota masyarakat lainnya yang merupakan bagian dari Mae Sai Environment
Protection, memprotes proyek tersebut. Mereka menuduh bahwa prosedur hukum tidak dipatuhi dalam penawaran
kontrak. Mereka juga secara terbuka menyatakan keprihatinan mereka tentang polusi dan kerusakan pada sungai
yang penting untuk kebutuhan air sehari-hari dan pertanian.
Pengadilan Provinsi mendukung penduduk desa dan memutuskan bahwa aksi protes adalah bagian dari hak
mereka untuk kebebasan berekspresi - hak yang dilindungi oleh Bagian 4 dari Konstitusi Sementara tahun 2014
yang menyatakan:
Tunduk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, martabat manusia, hak, kebebasan, dan kesetaraan
yang sebelumnya dinikmati oleh rakyat Thailand dengan perlindungan di bawah Konstitusi Thailand di
bawah rezim pemerintahan demokratis dengan Raja sebagai Kepala Negara dan kewajiban-kewajiban
internasional Thailand, harus dilindungi dalam Konstitusi ini.
Lebih lanjut, Pengadilan Provinsi mencatat bahwa perusahaan tersebut gagal membuktikan bahwa protes tersebut
merugikan perusahaan. Faktanya, Pengadilan mengatakan bahwa protes dilakukan secara damai dan tanpa
senjata sehingga tidak membahayakan pejabat atau karyawan perusahaan. Menurut putusan pengadilan,
penduduk desa memprotes dengan itikad baik karena ketakutan mereka bahwa proyek tersebut dapat
menyebabkan kerusakan pada lingkungan mereka dan kesehatan mereka. Karena keadaan ini, pengadilan tidak
menemukan warga desa setempat bersalah atas tindakan yang salah. Banding perusahaan kemudian dihentikan
karena perusahaan gagal membayar biaya pengajuan banding tepat waktu.
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 Indonesia
Nur Alam melawan Basuki Wasis (2018)
Nur Alam adalah mantan gubernur yang dihukum karena menerbitkan ijin eksplorasi pertambangan secara ilegal
kepada PT. Anugerah Harisma Barakah. Dalam kasus tersebut, Basuki Wasis bersaksi dalam kapasitas sebagai
saksi ahli dan dia menghitung nilai degradasi lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan terhadap
masyarakat. Nur Alam menggugat Basuki Wasis dan menuduh bahwa terdakwa telah melakukan tindakan ilegal
dengan menghadirkan perhitungan yang tidak akurat. Untuk menantang kredibilitasnya, terdakwa menghadirkan
ahli lain untuk membantah perhitungan terdakwa.
Dalam pembelaannya, terdakwa mengutip Pasal 65, Bagian 4 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang melindungi hak rakyat untuk bertindak demi
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memberi mereka kekebalan dari gugatan perdata atau
tuntutan pidana. Terdakwa lebih lanjut berargumen bahwa saksi ahli yang dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi
dalam kasus korupsi harus dilindungi dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 32 ayat (1) dari Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan
Undang-Undang No. 7 Tahun 2006; Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara,
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Pasal 41 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.38
Pada Desember 2018, kasus ini dihentikan dan pengadilan memutuskan bahwa ketika kesaksian ahli sudah
digunakan sebagai dasar putusan pengadilan, saksi ahli sudah kebal dari gugatan perdata atau tuntutan pidana.
Jika tidak, apabila pernyataan-pernyataan tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai fitnah oleh pengadilan lain,
integritas proses peradilan akan rusak. Perlindungan ini mencakup semua pernyataan ahli, termasuk yang
diberikan oleh pakar lingkungan, ahli medis, dan ahli di bidang ilmiah lainnya. Pengadilan lebih lanjut
memerintahkan penggugat untuk membayar IDR 2.431.000,00 (sekitar US$ 171,69) kepada terdakwa.
PT Bumi Sukses Indonesia (BSI) melawan Heri Budiawan (“Budi Pego”) (2018)
Budi Pego didakwa melakukan kejahatan terhadap keamanan negara39 karena dituduh menyebarkan ajaran
komunisme dengan memimpin sekelompok pemrotes yang memajang spanduk berisi lambang Partai Komunis
Indonesia yang dilarang. Sebelum penangkapannya, beberapa warga desa memprotes operasi tambang emas
perusahaan BSI. Mereka menuduh bahwa operasi itu tidak sah dan membahayakan lingkungan. Budi Pego
mengunjungi para pemrotes untuk mengetahui lebih banyak tentang keluhan mereka. Sehari setelahnya, karena
hujan lebat, para pengunjuk rasa berhenti di rumahnya dan membuat spanduk protes terhadap perusahaan di
sana. Hari berikutnya, Budi Pego dipanggil oleh polisi dan dia diberi tahu bahwa gambar “Palu Arit” ada di salah
satu spanduk yang dibuat di rumahnya. Palu Arit adalah lambang/simbol Partai Komunis Indonesia.
Di antara banyak pembelaan lainnya, Budi Pego menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengutip Pasal 66 yang menyatakan bahwa setiap orang
yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun
digugat secara perdata. Namun, pembelaan ini ditolak karena pengadilan menyatakan bahwa kekebalan ini tidak
mencakup mereka yang melakukan protes yang melanggar Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan untuk Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - undang-undang yang mengharuskan
pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia sebelum protes dilakukan.
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Budi Pego dihukum karena pengadilan menetapkan dia sebagai pemimpin para pemrotes. Hal-hal berikut adalah
dasar dari penetapan tersebut: a) para demonstran membuat spanduk di rumahnya; b) temuan-temuan
menunjukkan bahwa dia memberikan arahan dan instruksi sehubungan dengan protes, dan c) dia secara lisan
memberitahu polisi tentang aksi protes sehari sebelumnya. Vonis ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan dia
dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun.
Prita Mulyasari melawan Omni International Hospital (2012)
Rumah Sakit Omni Internasional menggugat Prita Mulyasari atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran
terhadap undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Terdakwa mengirimkan email ke beberapa
teman dekatnya menjelaskan pengalaman negatif di rumah sakit Omni Internasional. Dia memperingatkan orang
lain untuk menggunakan layanannya. Dia berkata bahwa dia pergi ke rumah sakit karena dia demam tinggi dan
sakit kepala. Namun, tenaga medis salah mendiagnosa kondisinya sebagai demam berdarah dan memberikan
beberapa obat tanpa hasil. Terdakwa mengalami pembengkakan di tubuhnya dan meminta diagnosa yang jelas.
Dalam emailnya, dia menceritakan bahwa permintaannya untuk menemui dokter diabaikan. Karena kondisinya
semakin memburuk, ia harus pindah ke rumah sakit lain. Diagnosa akhir adalah gondong. Staf rumah sakit tidak
memenuhi permintaannya untuk mendapatkan salinan hasil laboratoriumnya. Ketika akhirnya dia mendapatkan
salinan hasilnya, manajemen rumah sakit hanya meminta maaf atas ketidaknyamanan dan bahkan tidak
menyebutkan fakta bahwa hasil laboratorium yang salah telah diberikan kepadanya sehingga mengakibatkan
tindakan medis yang tidak tepat untuk kondisinya.
Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah atas fitnah. Emailnya tidak dimaksudkan untuk
dipublikasikan karena itu hanya ekspresi pribadi dari pendapat negatif dan kekecewaannya terhadap layanan yang
ia terima dari penggugat. Karena tidak ada niat untuk membuat informasi diketahui publik, ia tidak dapat dinyatakan
bersalah atas fitnah.
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PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBELA
PEMBELA HAM
Dari enam kasus yang kami sertakan dalam Catatan Singkat ini, kami menyoroti putusan-putusan pengadilan yang
penting yang dapat digunakan untuk melindungi pembela hak asasi manusia dan kerja-kerja mereka. Putusanputusan ini harus digunakan untuk mendorong negara, badan legislatif, dan pengadilan untuk menciptakan
lingkungan hukum yang memungkinkan para pembela HAM untuk menggunakan hak-hak mereka atas kebebasan
berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai tanpa batasan-batasan yang berlebihan dan bebas dari
pelecehan peradilan.



Aktivis telah banyak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara umum dan nilai-nilai transparansi
dan akuntabilitas terwujud dengan lebih baik ketika mereka diperbolehkan untuk mengkritik operasi
perusahaan dan kritik ini benar adanya. – Kasus Raub (Malaysia)



Jurnalis memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan hal-hal yang menjadi kepentingan umum termasuk
informasi negatif tentang perusahaan. Mereka tidak boleh dianggap melakukan fitnah dan pencemaran
nama baik apabila laporan mereka didasarkan pada sumber yang dapat diverifikasi dan dapat diandalkan.
– Kasus PDZ Berhad (Malaysia)



Hak untuk memprotes operasi perusahaan yang merugikan adalah bagian dari hak untuk menegaskan
perlunya melindungi lingkungan dan sumber daya masyarakat. – Kasus Tungkum (Thailand)



Orang-orang yang memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seharusnya
kebal dari gugatan. – Kasus Budi Pego (Indonesia)



Saksi-saksi ahli yang memberikan kesaksian yang digunakan oleh pengadilan dalam putusannya kebal dari
gugatan fitnah dan pencemaran nama baik. – Kasus Basuri Wasis (Indonesia)



Ekspresi pribadi dari pendapat negatif tentang layanan entitas bisnis tertentu bukanlah fitnah bahkan ketika
dirilis secara publik tetapi tanpa niat, persetujuan, atau partisipasi dari orang yang membuat pernyataan
tersebut. – Kasus Mulyasari (Indonesia)
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PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK MELAWAN SLAPP
Meskipun strategi-strategi hukum berbeda tergantung pada hukum negara di mana gugatan SLAPP diajukan, ada
praktik-praktik yang baik yang berguna untuk kerja-kerja para pembela hak asasi manusia. Pelajaran-pelajaran ini
berasal dari analisa kami terhadap kasus-kasus yang ada di dalam Catatan Singkat ini, dokumentasi serangan
terhadap pembela HAM, pekerjaan kami dengan beberapa pembela HAM, dan pengalaman pribadi kami sebagai
pembela HAM.



Dokumentasi yang akurat tentang dampak negatif dari operasi perusahaan akan membantu pengadilan
memutuskan bahwa pernyataan terkait dampak-dampak yang didokumentasikan ini dibuat dengan itikad
baik dan tanpa maksud untuk menyebarkan kebohongan yang jahat.



Walaupun bukan persyaratan di banyak yurisdiksi, namun alangkah baik, terutama bagi masyarakat sipil,
pekerja media, dan kritik publik, untuk meminta perusahaan menanggapi tuduhan pelanggaran sebelum
secara terbuka mengungkapkannya kepada publik. Hal ini memperkuat argumentasi ‘itikad baik’ ketika
melawan gugatan SLAPP.



Jurnalis harus selalu mengikuti aturan-aturan jurnalisme yang bertanggung jawab dengan memastikan
bahwa laporan ditulis secara objektif dan didasarkan pada sumber yang dapat diverifikasi. Pengadilan
seringkali berusaha untuk mencapai keseimbangan antara klaim perusahaan atas kerugian reputasi versus
hak publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum.



Hukum domestik tentang kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai sering
melindungi pembela HAM ketika mereka membuat pernyataan atau protes terhadap perusahaan. Namun,
pembela HAM harus memastikan bahwa ketika membuat pernyataan atau mengorganisir aksi protes,
mereka melakukannya secara damai dan benar-benar patuh pada hukum domestik yang berlaku. Saat
menghadapi SLAPP, pembela HAM dapat menggunakan undang-undang yang melindungi kebebasan
berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai dan juga membuktikan bahwa mereka
menjalankannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum domestik. Organisasi masyarakat sipil,
organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai kantornya, donor, pemerintah,
perusahaan, dan pembela HAM harus bekerja berdampingan untuk membangun kapasitas dan kesadaran
tentang bagaimana mengekspresikan hak-hak dasar ini tanpa perlu melibatkan tindakan balas dendam.



Pembela HAM dan jaringan yang mendukung mereka harus terus mempelajari kemungkinan mengajukan
gugatan balik terhadap perusahaan yang menggunakan SLAPP untuk menekan kritik. Mereka dapat
berargumen bahwa tindakan mereka adalah perwujudan yang sah dari hak-hak fundamental. Pendekatan
strategis ini juga membantu mengorganisir masyarakat dan memberdayakan mereka untuk menggunakan
cara-cara lain, seperti pengadilan, untuk secara sah menegaskan hak-hak mereka.



Terlepas dari dugaan bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan, pembela HAM juga harus menggunakan
dasar-dasar lain untuk mempertanyakan operasi perusahaan - misalnya, dengan membuktikan bahwa
perusahaan beroperasi tanpa mematuhi persyaratan hukum (misalnya melakukan uji tuntas hak asasi
manusia, memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, menyerahkan sertifikat
kepatuhan lingkungan, dsb). Hal ini semakin memperkuat kasus mereka dengan cara menunjukkan kepada
pengadilan bahwa protes mereka tidak hanya didasarkan pada ketakutan tetapi juga pada pemahaman
yang jelas tentang hukum dan kewajiban perusahaan.
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Penting bagi pembela HAM untuk memahami profil perusahaan yang mengajukan gugatan SLAPP
terhadap mereka. Pengadilan penting untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah mengajukan
gugatan serupa di masa lalu, berapa banyak kasus yang telah mereka ajukan, dan jika perusahaan ini telah
berkomitmen untuk melindungi dan menghormati kerja-kerja pembela hak asasi manusia, misalnya melalui
pernyataan publik dan kebijakan perusahaan. Hal ini membantu pengadilan memahami motif perusahaan
dalam menggugat pembela HAM dan dapat membantu hakim menyimpulkan bahwa tindakannya ditujukan
untuk melecehkan pembela HAM.
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REKOMENDASI-REKOMENDASI
Pemerintah harus:


Menetapkan undang-undang yang:






mendefinisikan, mengakui, dan melindungi pembela HAM dan kerja-kerja
mereka. Definisi tersebut harus mencakup berbagai jenis pembela HAM,
termasuk di antaranya, pembela HAM perempuan, pengacara hak asasi
manusia, saksi (ahli dan bukan ahli) dan jurnalis;
melarang SLAPP dan menghukum perusahaan yang terbukti telah mengajukan
gugatan semacam ini;
memiliki mekanisme pemberhentian dini sehingga kasus tersebut tidak harus
melalui persidangan penuh sebelum dapat dihentikan;
memberikan kriteria objektif untuk menentukan jumlah klaim kerugian



Menyusun Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan
memastikan bahwa, antara lain, penilaian baseline nasional dilakukan untuk
menentukan perlindungan apa yang tersedia bagi pembela HAM untuk melawan
SLAPP dan merekomendasikan undang-undang anti-SLAPP yang kuat.



Memperkuat mekanisme bantuan hukum dan menyediakan sumber daya di seluruh
negeri untuk berbagai jenis pembela hak asasi manusia dimana kemampuan
finansial hanya sebagai salah satu dari sekian banyak kriteria kelayakan seseorang
sebagai penerima bantuan hukum.



Mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan hukum dan nonhukum yang dihadapi oleh korban yang berupaya mengakses pemulihan yang
efektif, seperti memperbolehkan dan menyediakan mekanisme untuk: a) pengacara
korban untuk membiayai litigasi yang kompleks dan; b) para korban untuk melakukan
gugatan kolektif atau perwakilan kelompok; dan membela aktivis dan pengacara
HAM yang menghadapi pelecehan hukum dan bentuk-bentuk intimidasi atau
kekerasan lainnya.40



Mengatur peluang-peluang untuk berdialog dengan hakim, jaksa, dan legislator
untuk meninjau kembali undang-undang yang ada yang sering digunakan sebagai
dasar gugatan SLAPP yang diajukan terhadap para pembela HAM. Ini termasuk
tinjauan luas dan pencabutan undang-undang tentang pencemaran nama baik yang
berat, menindas, dan tak terduga, undang-undang keamanan nasional, dan undangundang sejenis lainnya. Ini termasuk penetapan kriteria objektif dalam menentukan
ganti rugi dan kompensasi yang dapat diklaim oleh pihak mana pun. Sesi-sesi dialog
ini juga harus mengarah pada pelatihan untuk para pemangku kepentingan utama
tentang hak asasi manusia secara umum, dan kebebasan berekspresi, berserikat,
dan berkumpul secara damai dan SLAPP pada khususnya.



Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kerja-kerja pembela HAM,
termasuk dengan menjunjung tinggi hak-hak mereka untuk meminta, menerima, dan
menggunakan sumber daya tanpa batasan-batasan yang tidak berdasar.
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Bisnis, investor, dan institusi keuangan harus


Secara terbuka mengakui bahwa pembela hak asasi manusia adalah
mitra penting dalam mengidentifikasi risiko atau permasalahan dalam
kegiatan perusahaan dan menghindari campur tangan dalam tindakantindakan mereka yang sah.



Secara terbuka mengakui bahwa perlindungan terhadap kebebasankebebasan sipil dan supremasi hukum penting untuk masyarakat sipil
maupun bisnis.41



Membentuk kelompok kerja berbagai pemangku kepentingan untuk
menciptakan mekanisme pengaduan perusahaan yang kuat berdasarkan
keterlibatan dan dialog dengan para pemangku kepentingan yang terkena
dampak dalam rangka mengatasi kritik terhadap operasi perusahaan.42



Berkomitmen pada kebijakan tanpa balas dendam yang jelas terhadap
pembela HAM yang mengkritik perusahaan.43 Beberapa perusahaan telah
merilis kebijakan tentang pembela HAM, termasuk Adidas, M&S dan
Unilever. Perusahaan-perusahaan ini secara terbuka berkomitmen pada
kebijakan tidak mentoleransi serangan, termasuk serangan hukum,
terhadap pembela HAM. BHRRC terus memantau kebijakan-kebijakan
semacam ini.44



Melakukan uji tuntas termasuk uji tuntas hak asasi manusia dan penilaian
dampak lingkungan di seluruh rantai pasok yang fokus pada keteganganketegangan dengan masyarakat sipil setempat, masyarakat, dan pembela
HAM yang akan memberi tahu perusahaan tentang risiko serta peluangpeluang yang ada.45



Secara terbuka menentang hukum yang membatasi ruang sipil dan
melanggar hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar.

Masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi
internasional seperti PBB harus:




Terus mendokumentasikan kasus-kasus SLAPP untuk meningkatkan
pemahaman kolektif tentang sifat dan dampaknya serta mengumpulkan
bukti untuk secara terbuka mengadvokasi solusi yang efektif.
Mengadvokasi dan menyusun beragam inisiatif dukungan untuk pembela
HAM agar secara seimbang memprioritaskan mobilisasi dan pemanfaatan
sumber daya untuk litigasi SLAPP. Hal ini dapat mencakup pendirian klinik
bantuan hukum, bekerja sama dengan asosiasi advokat dan sekolahsekolah hukum di berbagai universitas di seluruh negeri.
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Membangun dan/atau memperluas jaringan dukungan yang terdiri dari
juru kampanye, pengacara, saksi ahli, sekutu dalam pemerintahan dan
perusahaan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Jaringan ini harus
terus berupaya untuk mendiversifikasi sumber dayanya sehingga dapat
beroperasi secara berkelanjutan dan di luar sistem tradisional pemberian
bantuan hukum secara cuma-cuma (pro-bono).



Melatih para pembela HAM tentang hak-hak dan pembelaan mereka
terhadap SLAPP sembari mengadvokasi undang-undang anti-SLAPP dan
memperjuangkan upaya-upaya oleh bisnis untuk mengadopsi kebijakankebijakan anti-SLAPP.
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