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[1] Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan Seksual, 21 April 2022 
https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/ Diunduh 2 Agustus 2022. 

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat sendiri dalam kurun waktu
beberapa tahun terakhir pernah mengajukan amicus brief
sebanyak lima kali, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
organisasi masyarakat sipil lainnya, yaitu pada bulan Juli 2018
dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan artis
Tyo Pakusodewo , pada bulan Juni tahun 2020 dalam perkara
kepemilikan ganja di perkara Reynhard Rossy , pada bulan
Agustus 2020  , Desember 2021  dalam perkara perempuan yang
terjebak oleh sindikat peredaran gelap narkotika, dan terakhir
juga pada bulan Desember 2021 dalam tuntutan pidana mati
dalam perkara Okonkwo Kingsley.  

01Dalam kurun waktu setidaknya 15 tahun terakhir, istilah amicus
curiae cukup sering terdengar dalam khazanah hukum Indonesia.
Sebagai contoh, pada April 2022 yang lalu, tujuh organisasi
masyarakat sipil yaitu YLBHI, ICJR, MaPPI FHUI, LBH Apik Jakarta
dan SAFEnet memberitakan telah mengajukan diri sebagai
amicus curiae dalam permohonan hak uji materiil atas
permohonan uji materi Permendikbud No. 31 Tahun 2021 tentang
Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggi dengan menyerahkan pendapat
hukumnya (amicus brief) ke Mahkamah Agung . Sekitar sebulan
sebelumnya, ICJR juga memberitakan telah menyerahkan amicus
brief ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara pidana
dugaan pelecehan seksual di kampus Universitas Negeri Riau. 

Pendahuluan
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[2] Lihat siaran pers LBH Masyarakat https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-penjara-bukan-solusi-untuk-tyo- 
pakusadewo-dan-seluruh-pemakai-narkotika/ 

[3] Lihat siaran pers LBH Masyarakat https://lbhmasyarakat.org/amicus-curae-sahabat-pengadilan-perkara- 
ganja-medis-kasus-reyndhart-rossy-n-siahaan/ 

[4] Lihat siaran pers LBH Masyarakat https://lbhmasyarakat.org/amicus-curae-sahabat-pengadilan-perkara- 
ganja-medis-kasus-reyndhart-rossy-n-siahaan/ 

[5]Lihat siaran pers LBH Masyarakat https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-amicus-curiae-sahabat- 
pengadilan-untuk-yorita-sari-perempuan-korban-peredaran-gelap-narkotika/ 

[6] Lihat siaran pers LBH Masyarakat https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-menjatuhkan-pidana-mati-adalah- 
tindakan-yang-keliru-tinjauan-rekomendasi-amicus-curiae-sahabat-pengadilan-dalam-perkara-okonkwo- 
kingsley/ 
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Penulusuran berbagai amicus brief dan berbagai pemberitaan
memperlihatkan bahwa pengajuan amicus brief pertama kali
terjadi dalam kasus Peninjauan Kembali gugatan perdata
mantan presiden HM Soeharto vs majalah Times pada tahun
2008.  Dalam perkara ini sejumlah organisasi pers baik nasional
maupun internasional mengajukan diri sebagai amicus curiae ke
Mahkamah Agung dan menyerahkan pendapatnya (amicus
brief). 

Permohonan amicus curiae pada perkara HM Soeharto vs
majalah Times seakan membuka pintu praktik amicus curiae
pada tahun-tahun selanjutnya. Tak lama setelah kasus tersebut
pada tahun 2009 pengadilan menerima permohonan amicus
curiae dalam perkara Upi Asmaranda, seorang jurnalis yang
dituduh melakukan penghinaan melalui berita yang ia tulis.
Selanjutnya pada tahun 2010 sejumlah akademisi dari lima
universitas mengajukan amicus brief ke Mahkamah Agung dalam
perkara PK atas putusan praperadilan kasus dua pimpinan KPK,
Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.  Pada tahun 2014,
beberapa tokoh masyarakat juga mengajukan amicus brief ke
Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus Bailout Bank Century
dengan terdakwa Budy Mulya. 

Pendahuluan
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01
Walaupun telah lebih dari 15 tahun terjadi praktik penyerahan
amicus brief terjadi di pengadilan-pengadilan dan dalam
berbagai jenis perkara, sejauh ini belum terdapat peraturan
perundang-undangan yang mengatur keberadaan pranata
hukum ini. Ketiadaan aturan hukum tersebut membuat
ketidakjelasan apakah amicus curiae dipandang sebagai
lembaga hukum yang diakui atau tidak keberadaannya,
bagaimana syarat dan prosedur untuk dapat mengajukan diri
sebagai amicus curiae dan menyerahkan amicus brief, pada
tahap apa amicus curiae dapat terjadi, dan sebagainya. 

Kertas kajian ini harapannya dapat memperjelas kedudukan,
kegunaan, serta persepsi penegak hukum, khususnya hakim, yang
berkaitan dengan amicus curiae, serta mendorong adanya
regulasi yang mengatur keberadaan lembaga hukum ini. 

Pendahuluan

[7] Ali/IHW, “Amicus curiae Dipakai Membantu Permohonan PK”, Hukumonline.Com 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19896/iamicus-curiaei-dipakai-membantu-permohonan-pk-/ 
diakses 5 Agustus 2022.

 [8] Ali Salamande Harahap, “Kasus PK Bibit-Chandra Diserahkan Ke MA,” Hukumonline.com 
https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pk-bibitchandra-diserahkan-ke-ma--lt4cadcde054cf3/ Diakses 5 
Agustus 2022

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19896/iamicus-curiaei-dipakai-membantu-permohonan-pk-/
https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pk-bibitchandra-diserahkan-ke-ma--lt4cadcde054cf3/


Amicus curiae atau yang dalam bahasa Inggris berarti Friends of
The Court (kawan pengadilan) adalah suatu instrumen hukum
yang awalnya berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian
berkembang di negara-negara Common Law khususnya Amerika
Serikat.  Mantan Ketua Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat,
HW Rehnquist memaknainya sebagai “someone who is not a party
to the litigation, but who believes that the court's decision may
affect its interest” (terj. bebas: seseorang yang bukan merupakan
pihak dari suatu litigasi tetapi meyakini bahwa putusan
pengadilan berpengaruh terhadap kepentingannya). 

Dalam perkembangannya, amicus curiae ini mulai diakui di
banyak negara di dunia, baik di negara-negara dengan tradisi
hukum Common Law maupun Civil Law serta pengadilan-
pengadilan internasional seperti Inter-American Court of Human
Rights dan European Court of Human Rights.  Di negara-negara
yang telah mengakui amicus curiae ini, amicus brief atau
pendapat tertulis dari amici    —sebutan untuk pemohon amicus
curiae—mendapat kedudukan tersendiri dalam putusan
pengadilan. Dalam putusan pengadilan di mana terdapat amicus
brief, pengadilan akan mencantumkannya dalam putusannya.

Amicus Curiae
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[9] Sukinta, Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 
Administrative Law & Governance Journal, 4 (2021), 89-97

[10] Kochevar, Steven, “Amici Curiae in Civil Law Jurisdiction,” Yale Law Journal, 122:1633, year 2013, hal. 1657.

Tentang Amicus
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Seperti halnya juga di negara-negara Common Law, pengakuan
atas lembaga amicus curiae ini diawali dengan praktik terlebih
dahulu sebelum kemudian diatur. Perancis, misalnya, sebelum
memiliki pengaturan pada tahun 2010, praktik amicus curiae
sudah mulai terjadi sejak tahun 1988, yaitu saat Pengadilan Tinggi
Paris meminta Presiden Paris Bar Association menjadi amicus
curiae dan memberikan pandangannya dalam suatu perkara
terkait profesi advokat. Dalam perkembangannya kemudian
semakin banyak pengadilan di Perancis yang mengakui amicus
curiae termasuk Mahkamah Agung-nya (Cour de Cassation).

Selain di Perancis, Belanda sejak tahun 2021 juga telah membuka
pintu bagi masuknya amicus curiae walaupun masih terbatas
pada peradilan administrasinya.  Sebelumnya, amicus curiae juga
dimungkinkan di Hoge Raad khusus dalam perkara Prejudiciel
Vragen (prejudicial question) , sebuah mekanisme baru di mana
hakim pengadilan tingkat pertama atau banding dapat
mengajukan pertanyaan hukum yang penting terkait perkara
yang ditanganinya ke Hoge Raad.   Selain itu, di Jepang sejak
2022, amicus curiae dimungkinkan adanya setidaknya dalam
pengadilan paten.

Tentang Amicus

[11] Cristelle Coslin dan Dolphine Lapillone, “French and The Concept of Amicus curiae: What Lies Ahead?” Paris 
International Litigation Bulletin no. 4 (2012), hal. 14.

[12] Lihat Steven Kochevar, “Amicus curiae in Civil Law Jurisdictions,” The Yale Law Journal vol. 122, 2013 hal. 1661.
 
[13] Lihat rilis media yang dikeluarkan oleh Centrale Raad van Beroep https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en- 
contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Meedenkers-in-de-wet-vastgelegd.aspx , Lihat 
juga Staatscourant 2021, 30869 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30869.html 

[14] Lihat Laporan Tahunan Hoge Raad tahun 2018 https://2018.jaarverslaghogeraad.nl/2018-uitgelicht/contact-met- 
samenleving/ 

[15] “Amicus curiae Practice Set Make Statutory Debut in Japan,” https://www.ipwatchdog.com/2022/01/05/amicus- 
curiae-practice-set-make-statutory-debut-japan/id=142428/ diunduh 20 Agustus 2022.
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Lembaga amicus curiae ini memungkinkan seseorang atau
lembaga yang bukan merupakan pihak dalam suatu sengketa di
pengadilan untuk memberikan pendapatnya ke pengadilan
dalam perkara tersebut untuk didengar. Amicus brief dalam
sejarahnya lahir untuk membantu pengadilan dengan
mengangkat suatu isu hukum yang penting yang ada dalam
perkara yang sedang ditanganinya yang tidak diangkat oleh para
pihak yang bersengketa.   Pengadilan pada dasarnya tidak terikat
dengan pendapat tersebut, tetapi dalam banyak kasus pendapat
amici tersebut dinilai sangat membantu pengadilan dalam
memutus perkara. 

Tentang Amicus

[16] Samuel Krislov, “The Amicus curiae Brief: From Friendship to Advocacy,” The Yale Law Journal vol 72, hal. 695.
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Amicus curiae dalam beberapa aspek serupa dengan lembaga
intervensi pihak ketiga dalam perkara perdata. Lembaga ini tidak
dikenal dalam HIR tetapi dalam praktik peradilan perdata
diterima dengan mengadopsi pasal 279 s/d 282 Rv (Reglement
op de Burgerlijke Rechtsvordering). Kesamaan antara keduanya
terletak pada masuknya pihak yang pada awalnya bukan pihak
yang bersengketa—penggugat dan tergugat—menjadi pihak
karena adanya kepentingan dalam perkara tersebut. Namun,
terdapat beberapa perbedaan antara amicus curiae dengan
intervensi pihak ketiga. Perbedaan tersebut yaitu:

Amicus Curiae
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia7

Amicus Curiae dan
 Intervensi Pihak Ketiga

 

 1. Jenis Perkara
Lembaga intervensi hanya dikenal dalam perkara perdata,
perdata agama dan tata usaha negara. Dalam perkara
pidana tidak dikenal adanya intervensi. Sementara itu amicus
curiae pada prinsipnya dapat terjadi di semua jenis perkara. 

2. Kedudukan Perkara
Dalam intervensi pihak ketiga, apabila permohonan pihak
pemohon intervensi—atau yang dikenal dengan istilah
intervenient—untuk masuk menjadi pihak dalam perkara yang
berlangsung diterima oleh pengadilan maka ia akan menjadi
pihak itu sendiri. Dengan menjadi pihak, pengadilan wajib
mendengar dan mempertimbangkan pendapatnya, karena
perkara tersebut dapat berdampak secara langsung kepada
hak-haknya. 
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Praktik ini berbeda dengan amicus curiae. Dalam amicus
curiae walaupun pendapat tertulisnya diterima oleh
pengadilan, kedudukannya tidak sama dengan intervenient.
Pengadilan memiliki kewenangan penuh untuk
mempertimbangkan atau tidak pendapat dari amici.
Kekuatan amicus curiae bukan pada kedudukannya, tetapi
pada sejauh mana pendapat yang diberikannya mampu
membantu hakim dalam memahami suatu isu tertentu
dalam perkara yang berlangsung sehingga dapat
meyakinkan hakim untuk mempertimbangkannya.
. 

3. Tahapan Pengaduan
Permohonan intervensi pihak ketiga hanya dapat diajukan
pada tingkat pertama sementara itu amicus curiae dapat
diajukan pada berbagai tingkatan perkara, tergantung dari
negara masing-masing. Di Amerika Serikat, Australia, Afrika
Selatan dan lain sebagainya, amicus curiae dapat juga
diajukan pada tingkat peradilan tertinggi atau Mahkamah
Agung. Cukup banyak contoh perkara di mana terdapat
amicus curiae pada tingkat Mahkamah Agung yang dapat
ditemukan. 

[17] Contoh perkara di tingkat Mahkamah Agung di Afrika Selatan dapat dilihat di perkara Media 24 vs Taxi 
Securisation lihat di sini http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2011/117.html
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http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2011/117.html
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Sejalan dengan di atas, mengingat amici pada dasarnya
bukan pihak maka terdapat perbedaan hak-hak yang dimiliki
oleh amici dengan intervenient. Intervenient memiliki hak
untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya, terlibat
dalam proses pembuktian dengan mengajukan bukti-bukti
hingga mengajukan upaya hukum. Sementara itu, amici
karena kedudukannya bukan sebagai pihak maka tidak
memiliki hak-hak tersebut. Amici tidak dapat terlibat dalam
proses pembuktian maupun mengajukan upaya hukum. 

4. Hak-Hak Intervenient dan Amici

[18] Dalam Code Federal Regulation di Amerika Serikat 5 U.S.C. 1212, 1221, 2302 and 7701 dinyatakan “An amicus curiae 
is not a party to the proceeding and may not participate in any way in the conduct of the hearing, including the 
presentation of evidence or the examination of witnesses. The Board, in its discretion, may invite an amicus curiae to 
participate in oral argument in proceedings in which oral argument is scheduled.” 

18

Perbedaan lainnya antara intervensi dan amicus curiae yaitu
daya ikat putusannya. Pada intervensi, putusan akan
mengikat secara langsung juga kepada intervenient,
termasuk hukuman untuk membayar biaya perkara dalam
hal gugatan intervensi ditolak. Hal ini logis karena masuknya
intervenient dalam perkara yang sedang berlangsung
dilakukan karena memang ada hak-haknya yang akan
terdampak dari sengketa tersebut. Sementara itu, pada
amicus curiae karena pengajunya bukan pihak yang
bersengketa, maka putusan yang akan dijatuhkan tidak akan
mengikat secara langsung. Dampak yang mungkin akan
dirasakan amici adalah bagaimana hakim menafsirkan
hukum yang ada dalam perkara tersebut dapat berdampak
pada perkara yang akan datang. 

5. Daya Ikat Putusan

Amicus Curiae dan Intervensi Pihak Ketiga



Dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang hukum
acara memang belum terdapat satu pun undang-undang yang
mengatur tentang amicus curiae, tetapi bukan berarti tidak ada
sama sekali ketentuan yang menyerupai lembaga hukum ini.
Ketentuan yang dapat dikatakan serupa dengan amicus curiae
terdapat di hukum acara pengujian peraturan perundang-
undangan di Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hukum acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
di Mahkamah Konstitusi pada tingkat undang-undang memang
tidak diatur adanya ketentuan yang memungkinkan pihak ketiga
untuk berpartisipasi dalam proses pengujian undang-undang.
Namun, pada tahun 2005, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 06/PMK/2005 Tahun
2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang.  Pasal 14 PMK ini mengatur adanya Pihak Terkait
yang dapat mengajukan permohonan untuk dilibatkan dalam
proses persidangan. Pihak Terkait ini terdiri dari dua jenis, yaitu
Pihak Terkait Yang Berkepentingan Langsung dan Pihak Terkait
Yang Berkepentingan Tidak Langsung. 

Amicus Curiae
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[19] Peraturan Mahkamah Konstitusi ini telah diganti beberapa kali, terakhir dengan PMK No. 2 Tahun 2021 Tata 
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
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Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung
dalam PMK tersebut yaitu pihak yang hak dan/atau
kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya
oleh pokok permohonan. Sementara itu pihak terkait yang
berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak dan/atau
kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok
permohonan tetapi karena kepeduliannya dapat mengajukan
keterangannya sebagai ad informandum. Bagaimana MK
mendefinisikan Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak
Langsung sebagaimana di atas terlihat cukup menyerupai
pengertian amicus curiae, yaitu pada dasarnya subyek dimaksud
tidak terdampak langsung dengan pokok permohonan,
keterlibatannya dalam perkara/permohonan dikarenakan adanya
kepedulian, dan pihak tersebut dapat memberikan
keterangan/pendapat dalam perkara yang berlangsung.

Dibukanya kemungkinan pihak yang tidak memiliki kepentingan
langsung untuk memberikan keterangan dalam permohonan hak
uji materiil ini belum diatur dalam hukum acara pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang
menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini terlihat dari tidak
adanya pengaturan serupa di Peraturan Mahkamah Agung yang
paling akhir mengatur perihal hak uji materiil yaitu Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
Namun, dalam praktiknya pengajuan keterangan pihak yang
berkepentingan tidak langsung maupun amicus curiae pernah
terjadi juga dalam perkara uji materiil di Mahkamah Agung
setidaknya sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2021 dan tahun
2022. 

Amicus Curiae
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[20] Pasal 26 PMK No. 2 Tahun 2021. Ketentuan serupa pertama kali diatur di Pasal 14 ayat 2 dan 4 PMK No. 
06/PMK/2005.
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Pada tahun 2021 amicus curiae diajukan oleh Komnas Perempuan
dalam permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Gubernur DKI
Jakarta No. 16 Tahun 2020 dengan nomor register perkara 34
P/HUM/2021 dan kedua yang diajukan oleh YLBHI dan organisasi
lainnya dalam permohonan Hak Uji Materiil Permendikbud No. 30
Tahun 2021 dengan nomor register perkara 34 P/HUM/2022.

Ketentuan serupa mengenai amicus curiae juga terdapat dalam
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 89 ayat 3 huruf h mengatur bahwa Komnas HAM dapat
memberikan pendapat dalam sidang yang sedang berlangsung
jika diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam
perkara tersebut. Pendapat tersebut dapat diberikan dengan
sebelumnya meminta     persetujuan dari Ketua Pengadilan. Jika
persetujuan tersebut diberikan, pendapat tersebut harus
disampaikan juga kepada para pihak. Ketentuan ini tidak
mengatur secara definitif bentuk pelanggaran HAM apa yang
dimaksud serta dalam perkara apa saja, apakah terbatas pada
perkara pidana atau semua jenis perkara. Komnas HAM kemudian
menafsirkannya sebagai pengaturan amicus curiae bagi Komnas
HAM. Dalam praktiknya, tercatat beberapa kali Komnas HAM
pernah mengirimkan pendapatnya (amicus brief) ke pengadilan,
terakhir dalam perkara pembunuhan yang disidangkan di PN
Batulicin.
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Dalam perkara perdata, tata usaha negara dan perdata agama
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat mekanisme
yang memungkinkan pihak di luar para pihak untuk dapat terlibat
dalam perkara tersebut, yaitu lembaga intervensi. Namun,
lembaga intervensi ini tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai
amicus curiae karena adanya kepentingan langsung dengan
perkara sebagai syarat untuk menjadi pihak intervensi yang
berbeda dengan amicus curiae yang pada dasarnya memiliki
kepentingan yang tidak langsung.   
        
Ketentuan formal perkara memungkinkan masuknya pihak ketiga
dalam proses persidangan hanyalah dalam Pasal 98 KUHAP, yaitu
penggabungan tuntutan dan gugatan ganti kerugian. Lembaga
ini jauh berbeda dari amicus curiae karena dikhususkan bagi
pihak yang dirugikan secara langsung atas tindak pidana yang
terjadi untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada terdakwa. 
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Walaupun masih terdapat ketidakjelasan pengaturan tentang
amicus curiae, khususnya dalam perkara-perkara yang diadili di
pengadilan selain Mahkamah Konstitusi, telah cukup banyak 
 upaya dari berbagai kalangan untuk mencoba menyerahkan
pendapatnya melalui instrumen amicus curiae ini. 

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana praktik amicus curiae
yang terjadi di pengadilan-pengadilan yang ada di bawah
Mahkamah Agung. Untuk mengetahui praktik tersebut, penulis
melakukan dua metode, yaitu dengan melihat putusan-putusan
pengadilan serta melakukan focus group discussion dengan
berbagai pihak yang pernah terlibat baik menjadi amici maupun
hakim yang menangani perkara dimana terdapat permohonan
amicus curiae.
 
Dalam melakukan kajian terhadap putusan yang mengandung
amicus curiae metode pengumpulan putusan dilakukan dengan
menelusuri putusan pengadilan yang tersedia di website direktori
putusan (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/). Teknik yang
digunakan untuk mendapatkan putusan tersebut yaitu dengan
melakukan pencarian menggunakan kata kunci “amicus” maupun
“curiae”. Setelah itu seluruh putusan yang ditemukan diunduh
untuk dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi dimaksudkan
untuk memastikan apakah benar terdapat permohonan amicus
curiae di dalamnya. Verifikasi lain adalah apakah ada kata
“amicus” atau “curiae” dalam teks putusan tetapi tidak dalam
konteks terdapat permohonan amicus curiae, melainkan hanya
disebutkan oleh para pihak atau pengadilan semata, sebagai
contoh sebagai bahan referensi.

Amicus Curiae
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Sementara itu untuk pengumpulan data dengan metode FGD, FGD
dilakukan dengan mengundang 1 orang dari pihak yang diketahui
memiliki pengalaman yang cukup sering menjadi pemohon
amicus curiae yaitu ICJR, yang diwakili oleh Iftitah Sari, akademisi
yaitu Dr. Fahrizal Affandi, SH, MH dari Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya yang juga pernah menjadi amici, serta seorang hakim
dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto, hakim yang
saat menjadi hakim di PN Jakarta Utara menangani perkara
penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan. Adapun
informasi yang ingin diketahui dari para narasumber tersebut
pada intinya seputar bagaimana proses penyerahan amicus
curiae dalam praktik di pengadilan, kendala-kendala yang
dihadapi, sejauh mana pengaruh amicus terhadap perkara yang
bersangkutan, serta harapan atas keberadaan amicus curiae ke
depan

Untuk kajian terhadap putusan, dari penelusuran putusan yang
dilakukan penulis menemukan 18 buah putusan yang
menyebutkan adanya amicus curiae di dalam putusannya.
Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah perkara riil mendapatkan
pengajuan amicus curiae yang diketahui dari penelusuran dari
media masa, mengingat terdapat sejumlah perkara di mana
putusan-putusan di mana terdapat pengajuan amicus curiae
tetapi dalam putusannya tidak disebutkan sama sekali adanya
pengajuan tersebut, seperti misalnya putusan PK Soeharto vs
Majalah Times (273 PK/Pdt/2008), kasus majalah Playboy dengan
terdakwa Erwin Arnada, kasus pidana penghinaan dengan
terdakwa Upi Asmaradhana, Hak Uji Materiil No. 34 P/HUM/2021,
Hak Uji Materiil 34 P/HUM/2021, serta beberapa perkara lainnya. 
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Delapan belas putusan yang ditemukan terdiri atas 1 putusan Hak
Uji Materil, 5 putusan dalam perkara Tata Usaha Negara, 11
putusan dalam perkara pidana, dan 1 buah putusan dalam
perkara Perselisihan Hubungan Industrial. Dari tingkatan
pengadilan pengajuan amicus curiae ini bervariasi dari tingkat
pertama hingga peninjauan kembali, yaitu 14 pengajuan di
tingkat pertama, 2 pengajuan pengadilan tinggi, serta 2 di tingkat
Mahkamah Agung, baik kasasi maupun hak uji materiil.

Dari 18 buah putusan yang menyebutkan adanya amicus curiae, 1
di antaranya diajukan oleh Komnas HAM, pihak yang secara
formal memiliki kewenangan untuk mengajukan pendapat
berdasarkan undang-undang, 11 perkara lainnya diajukan oleh
organisasi masyarakat sipil dan akandemisi sementara itu 6 buah
perkara lainnya tidak disebutkan secara jelas dalam putusan
siapa pihak pengajunya. 
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  No

  

 
  Putusan

  

 
  Pengaju

  

 
  Keterangan

  

 
   
  

 
  Hak Uji
  Materil

  

 
   
  

 
   
  

 
  1.      

   
  

 
  1 P/HUM/2018

  

 
  Pusat Studi Hukum Tata Negara UI

  

 
  Alat bukti tertulis dari pemohon Hak Uji

  

 
   
  

 
  PTUN

  

 
   
  

 
   
  

 
  2.      

   
  

 
  3/P/FP/2021/PTUN-Jpr

  

 
  Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

  

 
  Alat bukti pengetahuan hakim

  

 
  3.      

   
  

 
  99/G/2020/PTUN-JKT

  

 
  Komnas HAM

  

 
  Alat bukti surat penggugat

  

 
  4.      

   
  

 
  230/G/TF/2019/PTUN-Jkt

  

 
  Access Now dan Elsam

  

 
  Amicus curiae dan alat bukti surat

  

 
  5.      

   
  

 
  270/G/2018/PTUN-Jkt

  

 
  Tidak disebut nama pengaju

  

 
  Amicus curiae

  

 
  6.      

   
  

 
  68/G/PU/2021/PTUN.Smg

  

 
  Tidak disebut nama pengaju

  

 
  Amicus curiae

  

 
   
  

 
  Pidana

  

 
   
  

 
   
  

 
  7.      

   
  

 
  11/Pid.Sus/2013/PT DPS

  

 
  Lord McDonald

  

 
  Amicus curiae
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  No

  

 
  Putusan

  

 
  Pengaju

  

 
  Keterangan

  

8.
 

  99/Pid.Sus/2018/PN KSN
  

 
  Tidak disebut nama pengaju

  

 
  Alat bukti surat terdakwa

  

9.
 

  153/Pid.Sus/2020/PN KTB
  

 
  Tidak disebut nama pengaju

  

 
  Alat bukti surat terdakwa

  

10.
 

  371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
  

 
  Kontras

  

 
  Amicus curiae

  

11.
 

  372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
  

 
  Kontras

  

 
  Amicus curiae

  

12.
 

  268/Pid.B/2021/PN Bln
  

 
  Tim Advokasi Jurkani

  

 
  Amicus curiae

  

13.
 

  784/Pid/2018/PT Mdn
  

 
  IJRS dkk

  

 
  Amicus curiae

  

14.
 

  780/Pid.B/2014/PN Dps
  

 
  Komnas HAM

  

 
  Lampiran Pledoi Terdakwa
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  No
  

 
  Putusan

  

 
  Pengaju

  

 
  Keterangan

  

15.
 

  861 K/Pid.Sus/2015
  

 
  Tidak disebut nama pengaju

  

 
  Lampiran Memori Kasasi

  

16.

 
  83/Pid.B/TPK/2012/PN 

Jkt.Pst
  

 
  Tidak disebut nama pengaju

  

 
  Alat bukti surat terdakwa

  

17.
 

  45/Pid.B/2012/PN Mr
  

 
  Asian Human Right Commission 

  

 
  Alat bukti surat

  

   
  

 
  Perdata
  Khusus

  

 
   
  

 
   
  

18.

 
  175/Pdt.Sus-PHI/2015/PN. 

Bdg
  

 
  Komnas HAM

  

 
  Alat bukti surat penggugat
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Penempatan amicus curiae dalam 18 perkara ini cukup bervariasi.
Hanya 7 pengajuan yang diperlakukan pengadilan sebagai
amicus curiae, yaitu dengan secara tegas menyebutkan adanya
amicus curiae yang diterima pengadilan di luar dari apa yang
disampaikan para pihak. Sisanya disampaikan oleh salah satu
pihak sebagai alat bukti surat atau bagian/lampiran dari
pembelaan atau memori kasasinya. 

Majelis hakim tidak membahas amicus curiae yang disampaikan
sebagai bagian dari dokumen pihak (penggugat, tergugat, atau
terdakwa) dalam pertimbangannya, sehingga tidak jelas
bagaimana sikap pengadilan atas pengajuan amicus curiae
model ini. Sementara itu, amicus curiae yang dikirimkan secara
terpisah dan langsung ke pengadilan cukup mendapatkan
perhatian dari majelis hakimnya. Dalam putusan no.
371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan no. 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, yaitu
dalam kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, majelis
hakim mempertimbangkan walaupun amicus curiae belum diatur
dalam hukum acara di Indonesia majelis hakim mengakui fakta
adanya praktik tersebut yang telah berjalan di Indonesia. Secara
khusus majelis hakim dalam kedua perkara ini memberikan
tanggapannya terhadap pendapat dari amici, tetapi
mengenyampingkan pendapat tersebut karena majelis menilai
apa yang disampaikan amici terkait dengan penyidikan bukan
persidangan. Hal ini juga disampaikan secara langsung oleh
Djuyamto pada FGD yang dilakukan di mana beliau adalah ketua
majelis hakim dari perkara tersebut. Pandangan serupa juga
terdapat di putusan No. 268/Pid.B/2021/PN Bln yang memandang
pendapat dari amici terkait dengan kewenangan penyidikan.
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Sementara dalam putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt, majelis
hakim pada awalnya juga mengakui adanya amicus brief yang
diajukan oleh 2 pihak, yaitu Elsam dan Access Now. Namun,
majelis kemudian mengesampingkan kedua pendapat hukum
tersebut dikarenakan pendapatnya dikirimkan dengan amplop
yang sama sementara pendapat salah satu amici telah juga
disampaikan oleh penggugat. Majelis memandang bahwa hal
tersebut menunjukan ketidakimparsialan kedudukan para amici
tersebut.

Sikap yang positif terhadap praktik amicus curiae terdapat pada
putusan No. 784/Pid/2018/PT Mdn yaitu dalam kasus penodaan
agama. Dalam putusan ini majelis hakim banding mengakui
adanya enam amicus curiae yang disebut sebagai “keberatan-
keberatan yang disampaikan di luar pihak berperkara”. Majelis
menyatakan tidak akan mempertimbangkannya secara khusus
tetapi menjadikannya sebagai masukan bagi majelis hakim.
Walaupun pada akhirnya putusan tersebut tetap menguatkan
putusan tingkat pertama, setidaknya majelis mengakui adanya
amicus curiae dalam perkara ini.
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[24] Putusan no. 784/Pid/2018/PT Mdn hal 14.
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Beragamnya kedudukan amicus curiae dalam praktik dan sikap
pengadilan terhadapnya dapat dipahami mengingat hingga saat
ini belum ada mekanisme yang jelas tentang amicus curiae ini
dalam perundang-undangan di Indonesia, kecuali untuk Komnas
HAM. Ketiadaan mekanisme ini menyebabkan ketidakjelasan
tentang bagaimana seharusnya prosedur pengajuan amicus
curiae dilakukan. Di tengah ketidakjelasan ini, amici kemudian
mencoba berbagai cara, baik dengan “menumpang” dengan
pihak yang berperkara sebagai alat bukti surat, lampiran
pembelaan maupun lampiran memori banding, kasasi atau
peninjauan kembali, ataupun mengirimkan surat tertulis ke ketua
pengadilan dan dengan mendaftarkan secara langsung ke
pengadilan. 

Terkait ketidakjelasan regulasi amicus curiae yang menyebabkan
ketidakpastian proses permohonan amicus curiae ini hal ini juga
diamini oleh baik Iftitah Sari dari ICJR maupun hakim Djuyamto.
Berdasarkan informasi dari Iftitah Sari, proses permohonan
amicus curiae yang pernah diajukan oleh ICJR cukup bervariasi,
mulai dari mendaftarkan langsung ke pengadilan hingga
mengirimkan surat ke pengadilan. Dari praktik-praktik tersebut
umumnya pihak ICJR juga tidak bisa mendapatkan kepastian
apakah dokumen pendapatnya (amicus brief) benar-benar
sampai ke majelis hakim yang bersangkutan atau tidak, oleh
karena tidak ada informasi lebih lanjut. Hakim Djuyamto
menyatakan bahwa umumnya surat yang ditujukan ke majelis
hakim akan disampaikan ke majelis, hal ini berdasarkan
pengalaman beliau di PN Jakarta Utara. Namun beliau juga tidak
bisa memastikan apakah walaupun surat tersebut sudah
diserahkan apakah benar majelis hakim akan membaca surat
yang berisi amicus brief tersebut atau tidak, hal tersebut
bergantung dari masing-masing hakim. 

Amicus Curiae
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia22

Amicus Curiae dalam Praktik di Indonesia



Beragamnya kedudukan amicus curiae dalam praktik dan sikap
pengadilan terhadapnya dapat dipahami mengingat hingga saat
ini belum ada mekanisme yang jelas tentang amicus curiae ini
dalam perundang-undangan di Indonesia, kecuali untuk Komnas
HAM. Ketiadaan mekanisme ini menyebabkan ketidakjelasan
tentang bagaimana seharusnya prosedur pengajuan amicus
curiae dilakukan. Di tengah ketidakjelasan ini, amici kemudian
mencoba berbagai cara, baik dengan “menumpang” dengan
pihak yang berperkara sebagai alat bukti surat, lampiran
pembelaan maupun lampiran memori banding, kasasi atau
peninjauan kembali, ataupun mengirimkan surat tertulis ke ketua
pengadilan dan dengan mendaftarkan secara langsung ke
pengadilan. 

Terkait ketidakjelasan regulasi amicus curiae yang menyebabkan
ketidakpastian proses permohonan amicus curiae ini hal ini juga
diamini oleh baik Iftitah Sari dari ICJR maupun hakim Djuyamto.
Berdasarkan informasi dari Iftitah Sari, proses permohonan
amicus curiae yang pernah diajukan oleh ICJR cukup bervariasi,
mulai dari mendaftarkan langsung ke pengadilan hingga
mengirimkan surat ke pengadilan. Dari praktik-praktik tersebut
umumnya pihak ICJR juga tidak bisa mendapatkan kepastian
apakah dokumen pendapatnya (amicus brief) benar-benar
sampai ke majelis hakim yang bersangkutan atau tidak, oleh
karena tidak ada informasi lebih lanjut. Hakim Djuyamto
menyatakan bahwa umumnya surat yang ditujukan ke majelis
hakim akan disampaikan ke majelis, hal ini berdasarkan
pengalaman beliau di PN Jakarta Utara. Namun beliau juga tidak
bisa memastikan apakah walaupun surat tersebut sudah
diserahkan apakah benar majelis hakim akan membaca surat
yang berisi amicus brief tersebut atau tidak, hal tersebut
bergantung dari masing-masing hakim. 
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Terkait isu apakah amicus brief yang disampaikan ke pengadilan
juga dikirimkan ke para pihak, apakah penuntut umum dan
terdakwa/penasihat hukum dalam perkara pidana, atau pihak
penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, dari
pengalaman ICJR, Iftitah menyatakan bahwa dokumen amicus
brief hanya dikirimkan ke pengadilan dalam satu rangkap dan
tidak dikirimkan ke para pihak. Hakim Djuyamto juga
menerangkan bahwa pengadilan tidak pernah mengirimkan
salinan dokumen tersebut ke para pihak. Hal ini menurut para
narasumber memang masih menjadi kelemahan praktik yang
ada, oleh karena pada umumnya di negara-negara yang sudah
mengakomodir amicus curiae, amicus brief disampaikan juga ke
pihak yang berperkara itu sendiri. Diharapkan ke depan dengan
pengaturan yang lebih jelas prosedur ini juga diatur di Indonesia. 
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Seperti terlihat dari data sebelumnya perkara pidana adalah
perkara yang paling banyak memiliki pengajuan amicus curiae
dari berbagai pihak. Hal ini menunjukan adanya perhatian yang
lebih dari masyarakat serta adanya kepentingan yang cukup
besar untuk dapat berpartisipasi dalam perkara pidana.
 
Berbeda dengan jenis perkara lainnya, di mana dalam perkara
perdata, perdata agama, tata usaha negara maupun hak uji
materil atas undang-undang, yang sedikit banyak terdapat ruang
bagi keterlibatan pihak ketiga walaupun masih terbatas pada
mekanisme intervensi pihak ketiga—kecuali hak uji materil atas
undang-undang yang telah mengakui amicus curiae, dalam
perkara pidana ruang ini belum tersedia. Keterlibatan pihak ketiga
yang diakui dalam sistem peradilan pidana baru sebatas
dimungkinkannya pihak korban untuk dapat mengajukan
penggabungan gugatan dalam tuntutan yang diatur dalam Pasal
98 KUHAP di mana keterlibatan korban pun dalam mekanisme ini
hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian.

Sebagai sebuah hukum publik, tentu penting agar dalam
penerapan hukum pidana di pengadilan terdapat juga
mekanisme partisipasi masyarakat. Oleh karena permasalahan
dalam perkara di pengadilan, terutama perkara pidana, bukanlah
semata pada proses pembuktian, apakah perbuatan yang
didakwakan penuntut umum terbukti atau tidak, tetapi yang tak
kalah penting adalah bagaimana hukum yang akan diterapkan
telah ditafsirkan dan diterapkan dengan benar sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia
atau tidak. 
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Bagaimana penafsiran dan penerapan suatu ketentuan pidana
mapun acara pidana tidak hanya akan berdampak pada perkara
terdakwa tetapi secara prinsip juga akan berpengaruh atau
berdampak pada masyarakat secara luas, oleh karena penafsiran
dan penerapan hukum ini dapat menjadi acuan dalam perkara-
perkara berikutnya.  

Sebagai contoh, penafsiran maupun penerapan atas pasal-pasal
terkait penghinaan dapat berdampak pada semakin jelas atau
tidaknya batasan-batasan antara penghinaan dan kebebasan
berpendapat dan berekspresi. Ketidakjelasan batasan ini dalam
praktik tentu tidak hanya akan berpengaruh pada tersangka dan
terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Untuk itu
tentu menjadi wajar jika dalam perkara pidana terdapat ruang
bagi publik untuk berpartisipasi dalam suatu perkara pidana
untuk dapat memberikan padangannya terhadap hal-hal di luar
permasalahan bukti-bukti. 

Keberadaan ruang partisipasi publik pada perkara pidana dalam
bentuk amicus curiae ini dengan batas-batas tertentu tentu juga
akan membantu baik penuntut umum maupun hakim di
pengadilan. Adanya amicus curiae memungkinkan pihak-pihak
yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap suatu
permasalahan hukum dalam perkara yang sedang berlangsung
memberikan pengetahuannya tersebut yang mungkin belum
diketahui oleh baik penuntut umum maupun hakim yang tidak
dapat atau belum diperoleh dari proses persidangan itu sendiri. 
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Amicus curiae merupakan lembaga hukum yang berkembang di
negara-negara Common Law di mana adanya pihak yang bukan
pihak yang berperkara tetapi memiliki perhatian yang cukup
tinggi terhadap perkara atau permasalahan hukum yang ada
dalam suatu perkara untuk dapat memberikan pendapatnya
kepada pengadilan. Lembaga ini dalam banyak kasus di negara-
negara  memberikan nilai lebih bagi pengadilan, karena dapat
membantu memberikan informasi-informasi yang penting bagi
pengadilan yang tidak diperoleh dari para pihak itu sendiri.
 
Dalam perkembangannya, banyak negara-negara Civil Law
maupun pengadilan regional dan internasional mulai
mengadopsi amicus curiae ini, seperti Perancis, Belanda,
Pengadilan Uni Eropa (European Court of Justice), Pengadilan
HAM Eropa (European Court of Human Rights) maupun
Pengadilan HAM Amerika (Inter-American Court of Human
Rights). Di Asia sendiri, di luar negara-negara yang menganut
tradisi Common Law, tercatat setidaknya Jepang yang telah
mulai memungkinkan masuknya amicus curiae dalam
pengadilan patennya. 
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Di Indonesia amicus curiae sebenarnya telah diakui sejak tahun
1999, yaitu dalam No. 39 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Hak
Asasi Manusia. Undang-Undang ini memang tidak menyebutkan
istilah amicus curiae, tetapi memberikan hak kepada Komnas
HAM untuk dapat memberikan pendapatnya dalam perkara yang
sedang berlangsung di Pengadilan. Mekanisme yang dimiliki oleh
Komnas HAM ini pada dasarnya serupa dengan amicus curiae
yang berjalan di banyak negara Common Law. Selanjutnya
mekanisme yang menyerupai amicus curiae juga diperkenalkan
oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2005 khusus pada
pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau
hak uji materiil dengan dimungkinkannya pihak ketiga yang
berkepentingan langsung dan tidak langsung untuk memberikan
keterangannya dalam proses persidangan

Di luar itu, dalam prakteknya amicus curiae juga telah cukup
sering ada dalam berbagai perkara di pengadilan, mulai dari
perkara perdata, tata usaha negara maupun pidana. Praktik
pengajuan amicus curiae tercatat pertama kali terjadi di perkara
Peninjauan Kembali kasus gugatan perdata mantan Presiden HM
Soeharto melawan Majalah Times. Sejak saat itu pengajuan
amicus curiae semakin banyak setiap tahunnya. 

Mengingat ketiadaan prosedur yang jelas, terdapat cukup banyak
variasi pengajuan amicus brief yang terjadi, mulai dari yang
dititipkan melalui pihak sebagai bagian dari bukti surat, lampiran
memori banding, kasasi atau peninjauan kembali, hingga
pengajuan secara terpisah yang diajukan secara langsung ke
pengadilan maupun melalui surat yang ditujukan kepada ketua
pengadilan. 
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Dari sekian banyak pengajuan amicus curiae yang ada ini tidak
semuanya diakui oleh pengadilan. Namun, terdapat sejumlah
hakim yang secara eksplisit mengakui keberadaan amicus curiae
tersebut dengan menyebutkan adanya surat dari pihak di luar
pihak yang berperkara sebagai amicus curiae dalam
pertimbangan hukumnya. Hal ini merupakan indikasi positif
adanya penerimaan dari pengadilan atas praktik amicus curiae
ini, terlepas dari apakah majelis hakim yang memeriksa dan
memutus perkara tersebut sependapat atau tidak dengan
pendapat hukum yang diberikan para amici. 

Semakin banyaknya amicus curiae yang diajukan menunjukan
adanya perkembangan hukum yang menuntut adanya ruang
partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses
peradilan. Praktik ini juga tampaknya tidak akan dapat
dibendung. Melihat perkembangan baik secara internasional
maupun di Indonesia tersebut diperlukan adanya pengaturan
yang lebih jelas untuk mengakomodir amicus curiae ini. 
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Amicus curiae adalah perkembangan hukum yang sulit untuk
dihindari. Hal ini terlihat dari mulai dari diterimanya lembaga
hukum ini di banyak negara, hingga semakin seringnya praktik
pengajuan amicus curiae dalam berbagai perkara yang ada di
Indonesia walaupun belum ada pengaturannya secara formal. 

Mengingat praktik amicus curiae sulit dibendung, serta pada
dasarnya praktik ini merupakan bagian dari partisipasi publik,
penting agar amicus curiae ini diakui dan diatur secara formal
dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini akan
berguna dalam memberikan akses yang lebih luas kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan perkara di
pengadilan tanpa mengurangi independensi dan imparsialitas
hakim. 

Idealnya pengaturan amicus curiae diatur dalam undang-
undang. Mengingat saat ini akan dilakukan penyusunan hukum
acara pidana maupun hukum acara perdata yang baru maka
rancangan kedua undang-undang hukum acara tersebut perlu
mengakomodir amicus curiae. 

Mengingat sangat mungkinnya pembahasan kedua undang-
undang tersebut akan memakan waktu yang cukup lama,
pengaturan terkait amicus curiae juga dapat diatur secara
sementara melalui Peraturan Mahkamah Agung berdasarkan
kewenangannya yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009.
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