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I. PENGANTAR 

Pernyataan  para  sahabat  pengadilan,  atau  disebut  Amici  Curiae,  menjadi 
perkembangan baru dalam tradisi hukum di Indonesia. Pernyataan untuk mendukung 
posisi pengambiln putusan pengadilan pernah dilakukan atas sejumlah kasus hukum 
yang menghadapkan situasi atau prinsip yang begitu mendasar sifatnya. 

Sebagai  contoh,  upaya  menegakkan  prinsip  kebebasan  pers  dan  akhirnya 
dipertimbangkan hakim terjadi dalam pernyataan Amici Curiae yang dilakukan oleh 
Aliansi Jurnalis Independen dkk. terhadap upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah 
Agung atas kasus gugatan H.M. Soeharto v. Time Inc. Asia et all. Atau pula, Amici Curiae 
yang diajukan untuk meneguhkan prinsip  perlindungan atas  kearifan lokal,  dalam 
rangka  mendukung  Peninjauan  Kembali  Putusan  Pengadilan  Putusan  Tata  Usaha 
Negara  (PTUN)  Semarang  No.  064/G/2015/PTUN.SMG  (Joko  Prianto  dkk.  v.  I. 
Gubernur Jawa Tengah;  II.  PT.  Semen Gresik)  dan Putusan Pengadilan Tinggi  Tata 
Usaha Negara No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY.

Hal ini membuktikan amicus curiae merupakan salah satu cara dalam membantu hakim 
untuk merumuskan putusan yang tak saja merefleksikan prinsip kepastian hukum dan 
prinsip  keadilan  sosial,  melainkan  pula  menjadi  bagian  tak  terpisah  dalam 
membangun  sistem  Negara  Hukum  Indonesia  yang  kuat  dan  menapaki  kemajuan 
dalam mempertimbangkan perkembangan masyarakatnya. 

Penggalian  nilai-nilai  hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat  merupakan 
kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan,  hal  itu juga amanat dari 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang  berbunyi  “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Diharapkan,  putusan  hakim  dengan  mempertimbangan  amici  curiae  adalah  upaya 
untuk memberikan bantuan kepada hakim dalam menggali lebih dalam permasalahan  
mendasar  yang  bersifat  prinsip,  menyeluruh  atau  holistik/komprehensif,  karena 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lengkap. 

Kami  para  akademisi,  yang  mengetahui  adanya  Gugatan  Penggugat  terhadap  Dr. 
Basuki  Wasis  (Dosen  Institut  Pertanian  Bogor),  tertanggal  12  Maret  2018  dan 
Perubahan Gugatan tertanggal  28  Agustus  2018 dalam Perkara No.  47/Pdr.G/LH/
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2018/PN.Cbi  pada  Pengadilan  Negeri  Cibinong  Kelas  IA,  maka  kami  perlu 
menyampaikan  pertimbangan  bagi  Hakim  mengambil  putusan  atas  upaya 
Perlindungan terhadap Ilmuwan sebagai Prinsip Kebebasan Akademik. 

II. PARA SAHABAT, AMICI CURIAE

Secara kelembagaan, 
 

1. Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM Indonesia) 
2. Pusat  Studi  Hukum dan HAM (atau Center  of  Human Rights  Law Studies, 

HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
3. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 

Yogyakarta 
4. Center for Human Rights and Migration Universitas Jember
5. Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia  (PUSHAM)   Universitas  Negeri  Medan, 

Sumatera Utara

 Secara individu,

1. Dr.  Herlambang P.  Wiratraman,  SH.,  MA.  (Dosen Fakultas  Hukum,  Ketua 
Pusat  Studi  Hukum  dan  HAM  (HRLS)  Fakultas  Hukum  Universitas 
Airlangga, Surabaya, dan Steering Committee Southeast Asian Human Rights 
Studies Network/SEAHRN)

2. Dr. Rikardo Simarmata, SH. (Dosen Fakultas Hukum UGM, dan Koordinator 
Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno)

3. Al  Hanif,  SH,  MA,  LL.M.,  PhD.  (Direktur  Center  for  Human  Rights  and 
Migration Universitas Jember, Jember, dan Koordinator Serikat Pengajar Hak 
Asasi Manusia/SEPAHAM 2017-2020). 

4. Hari Nugroho, MA. (Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Indonesia) 

5. Fachrizal Affandi,  SPsi.,  SH.,  MH. (Dosen Fakultas Hukum dan Center for 
Criminal  Justice  Research  of  Brawijaya  University/PERSADA Universitas 
Brawijaya Malang) 

6. Dr.  Sri  Lestari  Wahyuningroem  (Dosen  Departemen  Ilmu  Politik  Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)

7. Donny Danardono, SH., MA. (Dosen dan Ketua Prodi Magister Lingkungan 
dan Perkotaan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang) 
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8. Dr.  Tristam Pascal  Moeliono,  SH.,  LLM. (Ahli  Hukum Tata  Ruang,  Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)

9. Dr.  Eko  Teguh  Paripurno  (Ketua  Pusat  Studi  Manajemen  Bencana,  UPN 
Veteran Yogjakarta, Penerima Sasakawa Award for Disaster Reduction, UN)

10. Iman  Prihandono,  SH.,  MH.,  LLM.,  PhD.  (Dosen  dan  Ketua  Departemen 
Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga) 

11. Dr.  Zainal  Arifin  Mochtar,  SH.,  LLM.  (Ahli  Hukum  Tata  Negara  dan 
Administrasi  Negara,  Ketua Pusat  Studi  Anti  Korupsi,  Universitas  Gadjah 
Mada, Yogjakarta) 

12. Dian  Noewantari,  SPi.,  MPAA.  (Peneliti  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia/
Pusham Universitas Surabaya) 

13. Prof.  Dr.  Ir.  Hariadi  Kartodihardjo,  MS.  (Guru  Besar  Fakultas  Kehutanan 
Institut Pertanian Bogor, Bogor)

14. Prof.  Dr.  Sulistyowati  Irianto,  SH.,  MA.  (Guru  Besar  Fakultas  Hukum 
Universitas Indonesia, Jakarta)

15. Dr.  Widodo  Dwi  Putro,  SH.,  MH.  (Ahli  Filsafat  Hukum,  Dosen  Fakultas 
Hukum Universitas Mataram, Mataram)

16. Dr.  Citra  Aryandari  (Dosen  Institut  Seni  Indonesi/ISI  Yogyakarta, 
Yogyakarta)

17. Muktiono,  SH.,  M.Phil  (Pusat  Studi  HAM  dan  Demokrasi,  Universitas 
Brawijaya, Malang)

18. Dr.  Andri  G.  Wibisana,  SH.,  LLM.  (Dosen  Hukum  Lingkungan,  Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta). 

19. Dr. Riwanto Tirto Sudarmo, M.A. (Peneliti Sosial Independen)
20. Dr. Oheo K. Haris, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo 

Kendari)
21. Syukron  Salam,  SH.,  MH.  (Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri 

Semarang) 
22. Suraiya Kamaruzzaman, ST., LL.M., MT. (Dosen Fakultas Teknik, Universitas 

Syiah Kuala Banda Aceh)
23. Majda El-Muhtaj, M.Hum. (Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas 

Negeri Medan)
24. Dr.  Haris  Retno  Susmiyati,  SH.,  MH.  (Fakultas  Hukum  Universitas 

Mulawarman, Samarinda)
25. Herdiansyah  Hamzah,  SH.,  LLM.  (Fakultas  Hukum  Universitas 

Mulawarman, Samarinda)
26. Warkhatun Najidah, SH.,  MH. (Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 

Samarinda)
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27. Eko  Riyadi,  SH.,  MH.  (Ketua  Pusat  Studi  HAM  Fakultas  Hukum  UII/
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) 

28. Dr. Suraya Afiff (Dosen Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Indonesia) 

29. Satria  Unggul  Wicaksana,  SH.,  MH.  (Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas 
Muhammadiyah Surabaya) 

30. Achmad,  SH.,  MH.  (Dosen  Departemen  Hukum  Tata  Negara,  Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta) 

31. Inge  Christanti,  S.S.,  M.Hum.Rights  Practice.  (Pusat  Studi  Hak  Asasi 
Manusia/Pusham Universitas Surabaya) 

32. Prof.  Dr.  Ir.  H.  Bambang  Hero  Saharjo,  M.Agr.  (Guru  Besar  bidang 
Perlindungan Hutan, Institut Pertanian Bogor) 

33. Amira  Paripurna,  SH.,  LL.M.,  PhD.  (Departemen Hukum Pidana  Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga) 

34. Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah 
Mada, Yogyakarta) 

35. Prof.  Topo Santoso,  SH.,  MH.,  PhD.  (Guru Besar  Hukum Pidana Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia)

36. Dr.  Shidarta,  SH.,  M.HuM.  (Head  of  Department  Business  Law,  Binus 
University, Jakarta) 

37. Haris Azhar, SH.,  MA. (Dosen HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 
Jakarta) 

III. RINGKASAN FAKTA ATAS KASUS HUKUM 

1. Dr.  Basuki  Wasis,  Ahli  Perhitungan  Kerugian  Lingkungan,  dari  Institut  Pertanian 
Bogor  (IPB),  dihadirkan  oleh  Komisi  Pemberantaasan  Korupsi  (KPK)  untuk 
memberikan keterangan ahli dalam persidangan, 14 Februari 2018, 

2. Atas  kapasitasnya  sebagai  ahli,  Dr.  Basuki  Wasis  menyampaikan  penghitungan 
adanya kerugian negara sebesar  Rp 2,7  triliun akibat  kegiatan pertambangan nikel 
yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB)  di  Pulau Kabaena,  Sulawesi 
Tenggara.  Penghitungan kerugian itu  didasarkan oleh  Kajian  Penelitian  Dr.  Basuki 
Wasis  bersama  tim  peneliti.  Dari  hasil  penelitian,  menurut  beliau  di  persidangan, 
terdapat  tiga  jenis  perhitungan.  Pertama,  total  kerugian akibat  kerusakan ekologis. 
Kemudian,  kerugian  ekonomi  lingkungan,  dan  yang  ketiga  menghitung  biaya 
pemulihan lingkungan.
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3. Berdasarkan  keterangan  ahli  yang  diberikan  di  muka  persidangan  tersebut,  ia 
mendapat gugatan secara perdata, yang dilakukan Nur Alam, tersangka korupsi dan 
mantan Gubernur Sulewesi Tenggara, melalui kuasa hukumnya.

4. Gugatan Kuasa Hukum Nur Alam terhadap Dr. Basuki Wasis (Dosen Institut Pertanian 
Bogor), tertanggal 12 Maret 2018 dan Perubahan Gugatan tertanggal 28 Agustus 2018 
dalam  Perkara  No.  47/Pdr.G/LH/2018/PN.Cbi  pada  Pengadilan  Negeri  Cibinong 
Kelas IA. 

IV. PERTIMBANGAN UNTUK PERADILAN 

Pada dasarnya, gugatan tersebut menguji keterangan ahli yang disampaikan Dr. Basuki 
Wasis  di  muka  persidangan,  sehingga  kami  para  amici  curiae  menyampaikan 
pertimbangan atas pertanyaan: 

1. Apakah  tepat  secara  hukum  sebuah  keterangan  ahli  dalam  persidangan  dapat 
digugat? 

2. Prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum apakah yang seharusnya diterapkan 
untuk  memberikan  perlindungan  bagi  seorang  ahli  atau  akademisi  yang 
memberikan keterangan ahlinya di muka persidangan? 

Pertimbangan A-Z disusun dengan butir-butir alur pemikiran berikut, 

1. Keterangan Ahli sebagai Aktifitas Akademik dalam Proses Peradilan
2. Perlindungan Kebebasan Akademik dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi 
3. Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik 
4. Kebebasan Akademik dalam Standar Hukum Hak Asasi Manusia 
5. Perlindungan terhadap Ilmuwan sebagai Prinsip Kebebasan Akademik  

BUTIR 1
Keterangan Ahli 

sebagai Aktifitas Akademik dalam Proses Peradilan

a. Keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan, sebagaimana dilakukan oleh Dr. 
Basuki Wasis, adalah salah satu aktifitas atau kegiatan akademik yang dilindungi oleh 
hukum. Hal ini karena apa yang disampaikannya merupakan bagian tak terpisahkan 
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dengan karya-karya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran dan publikasi yang 
telah dilahirkan,  sebagai  kewajiban yang dipenuhi  oleh seorang akademisi.  Karya-
karya  akademis  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk  dihadirkan  dalam 
persidangan, sebelum disumpah. 

b. Keterangan  ahli  yang  diberikan,  tentunya  merupakan  hasil  pemikiran  yang 
didasarkan  metode  ilmiah  yang  telah  diyakini  oleh  yang  bersangkutan, 
menjelaskannya di  muka persidangan.  Dalam proses persidangan,  tentunya hakim, 
pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana, memiliki hak untuk menguji keahliannya 
dalam kaitan keterangan keahliannya. Para pihak dapat menghadirkan ahli lain untuk 
menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait 
tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat. 

c. Bilamana keterangan Dr. Basuki Wasis, yang dihadirkan KPK, dianggap tidak tepat,  
keliru,  atau  bahkan  mengandung  unsur  kebohongan  sekalipun,  maka  forum yang 
secara  hukum  disediakan  adalah  mengundang  ahli  lain  untuk  mengujinya  di 
pengadilan,  untuk  kemudian  disimpulkan  para  pihak,  termasuk  Hakim  dalam 
mengambil putusan. 

d. Karena sebagai aktifitas akademik, pemikiran atas dasar metode ilmiah, maka untuk 
menguji keterangan ahli yang telah disampaikan, harus dikembalikan pada komunitas 
para  ahli  terkait,  baik  melalui  institusi  pendidikan tinggi  yang bersangkutan,  atau 
melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Ini 
yang  disebut  MEKANISME  MENGUJI  DENGAN  KEAHLIAN  TERKAIT,  atau 
PEER REVIEW MECHANISM dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun 
hasil  dari  suatu  pemikiran/penelitian  akademis.  Karena,  yang  bisa  menentukan 
apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung 
unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism. 

e. Persidangan  di  pengadilan  yang  diselenggarakan  khusus  menguji  keilmuan  atau 
keahlian  berkaitan  dengan  apa  yang  telah  disampaikan  sebelumnya  di  muka 
persidangan, termasuk Gugatan Penggugat A Quo, bukan peer review mechanism. Peer 
review  mechanism  dikenal  dalam  jurnal  untuk  menguji  karya  akademik  sebelum 
diterbitkan, atau dalam sidang akademik sebelum persyaratan kelulusan, atau bahkan 
sidang etik akademik yang beragam formatnya untuk menguji dugaan pelanggaran 
etik  akademik,  seperti  kebohongan,  plagiarisme,  atau mengabaikan nilai-nilai  etika 
dalam menjalankan kegiatan akademik lainnya.  
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BUTIR 2
Perlindungan Kebebasan Akademik 

dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi 

f. Dalam  bagian  pertimbangan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2002  tentang 
Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan, bahwa “pendidikan tinggi sebagai bagian 
dari  sistem  pendidikan  nasional  memiliki  peran  strategis  dalam  mencerdaskan 
kehidupan  bangsa  dan  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan 
memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  humaniora  serta  pembudayaan  dan 
pemberdayaan  bangsa  Indonesia  yang  berkelanjutan”;  dan  bahwa  “untuk 
meningkatkan  daya  saing  bangsa  dalam menghadapi  globalisasi  di  segala  bidang, 
diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi  serta  menghasilkan  intelektual,  ilmuwan,  dan/atau  profesional  yang 
berbudaya dan kreatif,  toleran,  berkarakter  tangguh,  serta  berani  kebenaran untuk 
kepentingan bangsa. 

g. Ketentuan Umum dalam Pasal 1 butir 9 UU Dikti, menyatakan: “Tridharma Perguruan 
Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk 
menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.” 
Sedangkan butir 11, menyebutkan, “Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan 
sivitas  akademika  yang  memanfaatkan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” 

h. Berdasarkan  Pasal  8  ayat  (1)  UU  Dikti,  “Dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  dan 
pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  berlaku  kebebasan  akademik, 
kebebasan  mimbar  akademik,  dan  otonomi  keilmuan.”  Sedangkan  dalam  ayat  (3) 
disebutkan,  “Pelaksanaan  kebebasan  akademik,  kebebasan  mimbar  akademik,  dan 
otonomi keilmuan di  Perguruan Tinggi  merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas 
Akademika,  yang  wajib  DILINDUNGI  DAN  DIFASILITASI  oleh  pimpinan 
Perguruan  Tinggi.”  Huruf  kapital  dan  cetak  tebal  untuk  memperlihatkan  posisi 
seorang akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya bagi kesejahteraan 
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

i. Pasal  9  ayat  (1)  UU  Dikti,  mendefinisikan  “Kebebasan  akademik  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  8  ayat  (1)  merupakan kebebasan  Sivitas  Akademika  dalam 
Pendidikan  Tinggi  untuk  mendalami  dan  mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi  secara  bertanggung  jawab  melalui  pelaksanaan  Tridharma.”  Ayat  (2): 

�8



“Kebebasan  mimbar  akademik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1) 
merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa 
ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu 
yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.” Dan ayat (3): “Otonomi 
keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas 
Akademika  pada  suatu  cabang  Ilmu  Pengetahuan  dan/atau  Teknologi  dalam 
menemukan,  mengembangkan,  mengungkapkan,  dan/atau  mempertahankan 
kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.”  

j. Hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari 
kebebasan  akademik  sekaligus  otonomi  keilmuan,  yang  menjalankan  amanat  Tri 
Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni Pengabdian Masyarakat. Pasal 47 UU Dikti, 
ayat  (1):  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  kegiatan  Sivitas  Akademika 
dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan 
ayat  (2)  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, 
dan/atau  otonomi  keilmuan  Sivitas  Akademika  serta  kondisi  sosial  budaya 
masyarakat.”  

k. Berdasarkan sejumlah ketentuan di atas, kasus hukum yang dialami Dr. Basuki Wasis 
tidak perlu terjadi.  Karena, kehadirannya serta pemberian keterangan ahli di muka 
persidangan merupakan bagian dari  Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan 
yang  menjadi  amanah  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi.  Secara  hukum,  apa  yang 
dilakukannya dilindungi dan difasilitasi  oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 
Sehingga, bila penggugat keberatan atas keterangan ahli Dr. Basuki Wasis, seharusnya 
keberatan  itu  diajukan  melalui  institusi  Dr.  Basuki  Wasis,  yakni  Institut  Pertanian 
Bogor (IPB), BUKAN melalui gugatan perdata, laporan kepolisian pemidanaan atau 
langkah hukum lain  yang bukan bagian/proses  dari  menguji  pertanggungjawaban 
akademik seorang akademisi. 

BUTIR 3 
Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik

l. Komunitas akademik, para peneliti, serta mereka yang menjadi korban dari tekanan 
atau  pelanggaran  hak  atas  kebebasan  akademik,  berkumpul  di  Fakultas  Hukum 
Universitas Airlangga, ada 5-6 Desember 2017. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh tiga 
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institusi, Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN), sebuah lembaga 
komunitas  akademik  yang  bekerja  untuk  isu  hak  asasi  manusia  dan  berbasis  di 
Bangkok,  Serikat  Pengajar  Hak  Asasi  Manusia  (SEPAHAM) Indonesia,  serta  Pusat 
Studi  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  (Center  of  Human  Rights  Law  Studies)  Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, sebagai tuan rumah, telah melahirkan Prinsip-Prinsip 
Surabaya tentang Kebebasan Akademik (Surabaya Principles on Academic Freedom). 

m. Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (2017), meliputi 5 prinsip:
1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka 

mengembangkan otonomi institusi akademik;
2. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki 

kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat,  pendidikan, 
penelitian,  serta  mempublikasikan  hasil-hasilnya  sesuai  dengan  kaidah-kaidah 
keilmuan;

3. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki 
kebebasan  di  dalam  kelas  untuk  mendiskusikan  mata  kuliah  dengan 
mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai 
kemanusiaan;

4. Insan akademis harus bebas dari  pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka 
mengembangkan  budaya  akademik  yang  bertanggung  jawab  dan  memiliki 
integritas keilmuan untuk kemanusiaan;

5. Otoritas  publik  memiliki  kewajiban  untuk  menghargai  dan  melindungi  serta 
memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik. 

n. Prinsip-Prinsip  Surabaya  tentang  Kebebasan  Akademik  (2017),  menjadi  seperti 
panduan bagi  para ahli  yang sekaligus dapat  menjadi  sumber pengetahuan dalam 
mengembangkan  keilmuan  hukum  terkait  kebebasan  akademik.   Pada  pertemuan 
para  akademisi  di  Universitas  Sabah Malaysia  (Kota  Kinabalu,  Malaysia),  25  April 
2018,  Prinsip-Prinsip  Surabaya  tentang  Kebebasan  Akademik  (2017)  telah  diadopsi 
sebagai  sumber  hukum  untuk  meneguhkan  prinsip-prinsip  tentang  kebebasan 
akademik,  yang  menjadi  kian  meluas  pemanfaatannya,  tidak  hanya  di  Indonesia, 
namun pula perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara. 

o. Gugatan penggugat a quo terhadap Dr. Basuki Wasis, jelas bertentangan dengan  upaya 
memperkuat  Prinsip-Prinsip  Surabaya  tentang  Kebebasan  Akademik  (2017), 
khususnya melanggar Prinsip 1, 2, 4 dan 5. Karena gugatan tersebut tidak menghargai 
kebebasan  yang  bersifat  fundamental  dalam  rangka  mengembangkan  otonomi 
institusi  akademik;  tidak  menghargai  mandat  akademisi  dalam  melaksanakan 
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pengabdian  masyarakat  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  keilmuan;  merendahkan 
integritas keilmuan untuk kemanusiaan; serta menggunakan institusi peradilan untuk 
melemahkan jaminan kebebasan akademik. 

BUTIR 4 
Kebebasan Akademik dalam Standar Hukum Hak Asasi Manusia 

p. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dijamin dalam standar hukum hak 
asasi manusia, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional, Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2005) maupun Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial 
dan  Budaya  (diratifikasi  melalui  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2005,  khususnya 
terkait hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, pasal 13).  

q. Secara  konstitusional,  kebebasan  akademik  dilindungi  dengan  penafsiran  meluas 
(extensive  interpretation)  atas  ketentuan  Pasal  28 ,  28C ,  28E ,  28F  Undang-Undang 1 2 3 4

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

r. Asjborn  Eide,  ahli  hukum hak asasi  manusia  bidang hak-hak ekonomi,  sosial  dan 
budaya PBB yang pula guru besar emeritus di Norwegian Center for Human Rights 
(NCHR),  Oslo  University  Law  School,  melalui  komunikasi  surat  elektronik,  11 
September 2018, menyatakan, “the right to education is a social and economic right and it 
presumes also the recognition, to some extent, of academic freedom, but academic freedom is 
more  fully   elaborated    as  a  civil  right”  (hak  atas  pendidikan  adalah  hak  sosial  dan 
ekonomi  dan  juga  mengandaikan  pengakuan,  sampai  batas  tertentu,  kebebasan 
akademik, tetapi kebebasan akademik lebih sepenuhnya diuraikan sebagai hak sipil). 

 Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 1

sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. 

 Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 2

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.  
(2)  Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

 Pasal 28E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 3

sesuai  dengan  hati  nuraninya;  (3)    Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan 
mengeluarkan pendapat. 

 Pasal 28 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 4

pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
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Penafsiran  meluas  atas  pasal-pasal  konstitusi  dapat  dilakukan  dengan  melihat 
perkembangan  pemikiran  bahwa  kebebasan  akademik  merupakan  hal  yang  tak 
terpisahkan antara kebebasan ekspresi dan hak atas pendidikan. 

s. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) pula menyatakan pentingnya kebebasan 
akademik yang pula dapat dibela berdasarkan kebebasan ekspresi maupun hak asasi 
manusia  sebagai  hak  atas  pendidikan.  Keduanya  diberikan  jaminan,  tidak  hanya 
dalam konstitusi dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, 
melainkan pula  ratifikasi  Kovenan Internasional  tentang Hak-Hak Ekonomi,  Sosial 
dan Budaya (ICESCR, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005), dan 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, diratifikasi melalui 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005). Secara detil, kutipan pengakuan PBB bisa dilihat 
berikut: 

The United Nations has recognized academic freedom as part of a human right to 
education.  [E/C.12/1999/10,  CESCR  General  comment  13  on  the  Right  to 
Education, Article 13, 8 December 1999, paragraphs 38-40.] As the UN Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights has stressed, “right to education can only 
be enjoyed if accompanied by the academic freedom of staff and students” [Id.] and 
has emphasized that “in the Committee's experience, staff and students in higher 
education are especially vulnerable to political and other pressures which undermine 
academic freedom.” [Id.] This is an interesting and innovative way to defend core 
civil and political rights such as academic freedom by recognizing their importance 
for the protection of economic, social, and cultural rights.

t. Berdasarkan  kerangka  hukum  hak  asasi  manusia,  tindakan  Dr.  Basuki  Wasis 
memberikan keterangan di  muka persidangan menjadi  dilindungi  dalam kerangka 
hukum  HAM  Internasional  maupun  hukum  nasional,  karena  apa  yang  sedang 
dilakukan  merupakan  upaya  mengembangkan  keilmuan  dengan  menyampaikan 
pemikiran atau pendapatnya, sehingga harus dilindungi secara hukum dan konstitusi. 

BUTIR 5 
 Perlindungan terhadap Ilmuwan 

sebagai Prinsip Kebebasan Akademik

u. Upaya  memperkarakan  keterangan  ahli  melalui  proses  hukum  gugatan  perdata 
(ataupula pemidanaan), jelas bertentangan dengan kebebasan akademik dan otonomi 
universitas. Otonomi universitas bukan semata soal manajemen organisasi, melainkan 
pula soal  pertanggungjawaban keilmuan.  Proses  hukum yang sedang berlangsung, 
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apalagi  menghukum  keterangan  ahli  yang  disampaikan  akademisi  justru 
merendahkan  posisi  universitas  untuk  ikut  andil  dalam  mengembangkan  upaya 
melindungi  ilmu  pengetahuan.  Universitas  itu  sendiri,  sebagai  bastion  libertatis, 
benteng kebebasan!

v. Bila  kasus  yang  menimpa  Dr.  Basuki  Wasis  tersebut  tetap  diproses  hukum  dan 
dinyatakan  bersalah  atas  keterangan  ahlinya  atau  hasil  risetnya,  jelas  penggunaan 
hukum  negara  terlalu  jauh  masuk  ke  dalam  profesionalitas  dan  standar  etika 
komunitas akademik.  Kasus itu harusnya diselesaikan melalui  forum akademik itu 
sendiri. 

w. Kasus hukum demikian, bukanlah pertama. Hal ini pernah dilakukan terhadap dua 
akademisi UGM, yang memberikan sanksi kepada Dr. Eko Haryono (ahli Geografi) 
dan Dr. Heru Hendrayana (ahli Geologi) terkait kesaksian sebagai saksi ahli  dalam 
persidangan  PTUN  terkait  kasus  pendirian  pabrik  semen  PT  Semen  Indonesia  di 
Rembang. Dr. Pujo Semedi, sebagai koordinator tim independen UGM, yang terdiri 
dari  ilmuwan multidisiplin,  seperti  Geografi, Teknik Geologi,  Ilmu Sosial  dan Ilmu 
Politik,  Kehutanan,  Hukum  Lingkungan,  dan  Kedokteran,  menguji  kebenaran 
akademisinya  saat  memberikan  keterangan  ahli  di  muka  pengadilan.  Inilah  yang 
disebut  peer  review  mechanism  yang  difasilitasi  oleh  institusi  pendidikan  tinggi. 
Tujuannya, untuk mengembangkan budaya akademik yang lebih bertanggung jawab. 

x. Dalam laporan yang ditulis oleh Charas Suwanwela. “Academic Freedom in Countries 
of  Asia”  (APEID,  UNESCO Bangkok Occasional  Paper  Series  Paper  No.  5  October 
2005),  menyatakan  rekomendasi  kepada  pemerintah  terkait  kebebasan  akademik, 
yakni 

1. Governments should uphold and safeguard academic freedom in the country. 
2. Governments and its agencies themselves must not be the abuser of academic 

freedom, and must take appropriate actions against abusers.  The rule of  laws 
must be the responsibility of the governments. 

3. Governments should encourage voices of conscience in the society and promote 
toleration of differences. 

REKOMENDASI BAGI HAKIM 

y. Para amici  curiae  di  sini,  perlu menyampaikan bahan pertimbangan kepada Majelis 
Hakim yang menyidangkan Gugatan terhadap Dr. Basuki Wasis, bahwa kasus tersebut 
merupakan RANAH KEBEBASAN AKADEMIK, bukan sebagai perbuatan melawan 
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hukum. Justru, apa yang dilakukan oleh Dr. Basuki Wasis adalah kewajiban hukum 
sebagai  ilmuwan  dan  warga  negara  yang  baik,  yang  kedudukan  dan  atas  upaya 
menjalankan  kewajibannya  harus  dilindungi  melalui  mekanisme  hukum  khusus, 
mekanisme peer atau sejawat sesuai dengan keahlian dan profesional akademik yang 
bersangkutan. 

z. Memohon  kepada  Majelis  Hakim  yang  Mulia,  untuk  menolak  gugatan  penggugat 
terhadap  Dr.  Basuki  Wasis.  Permohonan  ini  disampaikan  sebagai  upaya  maju 
peradilan  dan  bersejarah  dalam  menegakkan  perlindungan  ilmuwan  berdasarkan 
prinsip-prinsip kebebasan akademik dan nilai  dasar  otonomi institusi  akademik di 
pendidikan tinggi. 
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