
EKSISTENSI DAN PENERAPAN UU NO. ll/PnPs/1963 

TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI

SEBAGAI SUMBER HUKUM POSITIF DI INDONESIA

i
i

I. URAIAN FAKTA 1

Pembangunan bangsa Indonesia telah memasuki 

tahapan Pembangunan Jangka Panjang K e d u a , Dalarn tahapan 

ini, pembangunan hukum ditempatkan menjadi sektor tei • 

sendiri, dengan sasaran mewujudkan sistem hukum nasional 

yang bersurnber pada Pancasila dan UUD 1945. yang menca- 

kup pembangunan materi hukum. aparatur hukum serta sarana 

dan prasarana hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum 

telah mendapatkan porsi yang lebih pent m g  dibandingkcin 

pada masa sebelumnya.

Namun demikian ini tidak berarti bahwa pembangunan 

hukum tidak mempunyai'masalah tersendiri da lam implemen- 

tasinya. Pembangunan hukum yang menuju terbentuknya 

sistem hukum nasional yang bersurnber pada Pancasila dan 

UUD 1945 belumlalY ter^elesaikan secara operasional. 

Sebagai contohnya adalah masalah Hukum Pidana Politik. 

khususnya tentang keberadaan Undang-undang No. 

ll/PnPs/1963 tentang Pemberantasan Kegiatari Subversi 

(selanjutnya disingkat menjadi UUPKS) . yang rnasih. rw?nim* 

bulkan permasalahan sebagai berikut ;

1. D a n  segi keabsahannya sebagai sumber hukum posit if.

Di kalangan praktisi hukum terdapat dua pendapat yang 

bertolak belakang mengenai keabsahan UUPKS sebagai
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sumber hukum positif di Indonesia. Di satu sisi UUPKS 

sering digunakan oleh hakim sebagai dasar memutuskan

*
perkara subversi dan di sisi lain, sering diajukan

\

sebagai s u a t u e k s e p s i  dalam suatu proses pidana, 

bahwa tidak seniestinya UUPKS digunakan dalam sisteni 

hukum Indonesia.

2. Dari segi rnaterinya.

Hingga saat ini; belum ada penyempurnaan materi UUPKS 

seperti yang dikehendaki oleh pasal 2 Undang-undang No 

.5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan 

Pilesiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undctng,

3. Dari segi penerapannya.

Interpretasi terhadap UUPKS yang bersifat eksepsionil

sering dilakukan secara eksesif sehingga UUPKS menjadi

"mul'ti purpose act". Menurut. praktisi hukum, Abdui

Hakim Garuda Nusantara : 1

"Dia (UUPKS) digunakan untuk mengadili tokoh- 
tokoh PKI dan Mi liter yang terlibat G 30/S PKI dan tokoh- 
tokoh Islam dalam kasus-Priok - - selain dulunya untuk 
kasus DI/TII. Juga untuk mengadili mahasiswa yanu 
terlibat Peristiwa Malari, Tapi anehnya, Undang-undang 
Subversi pun dipakai untuk mengancam pemalsuari 
pestisida".

Kenyataan tersebut sangat menarik untuk dikej5 

mengingat • penyelesaian secara operasional pemhanQuiicui 

hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang ber- 

sumber pada Pancasila dan UUD 1945 sangat diperlukan

* "Undang-undang Subversi, Penegak fttau Pembungkam 
Demokrasi ?", Forum Keadilan, No. 02, 14 Mei 1992, h.66
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dan berhuburigan langsung dengan pencari keadilan dan 

kepfcstian hukum. Untuk mendukung pembahasan selanjutnya. 

saya mengetengahkan kasus Hariman Siregar yang didah- 

wa telah melakukan perbuatan pidana subversi dan 

diadil'i oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan 

nomor perkara No : 23/Subv/1974.

Menurut analisa Alfian, pada akhir tahun 1973 

generasi muda Indonesia sedang rnerigalami keresahan yang 

disebabkan oleh adanya kesenjangan di bidang sosial dan 

ekonomi, antara lain ; ^

1. Adanya sekelompok kecil kaum elit. di antaranya 

penguasa yang hidup bermewah-mewah, sementara sebagian 

besar masyarakat hidup da lam kemiskinan. Menurut. 

generasi muda, kemewahan itu didapat dengan car a 

menyalahgunakan kekuasaan. Pendapat generasi muda ini 

sama seperti yang diperkirakan oleh Kadarman, Direktur 

Lernbaga Pembinaan dan Pendidikan Manajemen, bahwa 

setiap tahun kurang lebih 30% dari jumlah GNP habis di 

tengah jalan akibat nitmipulasi dan korupsi oleh oknum 

yang kebetulan memperoleh kesempatan untuk itu dan 

kemudian memamerkan hasil korupsi tersebut secara 

mencolok. ^

2. Bertambahnya pengangguran terpelajar di kota-kota

Hariman Siregar-, Hati Nurani Seorana Demon- 
stran. Cet.I, Mantika Media Utama, Jakarta,1994, h.33.

'J Ibid. , 'h.36
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besar.

3, Sistem pQlit.ik yang berlaku di Indonesia saat itu 

tidak memungkinkan menampung at.au memberi imbalan yang 

memuaskan bagi aktivis politik, sehingga tarnpak

keadilan hanya: dinikmati oleh sejumlah aktivis ter-
i

tentu yang sekarang hidup dalam pola kenikmatan baru 

dan tidak bagi aktivis lainnya.

4, Adanya kecender'ungan peinegang kekuaa&an memberikan 

porsi-porsi rejeki kepada kerabat atau r^lasinya 

dengan cara-cara yang tidak fair. Kecenderungan ini 

dianggap sebagai saiah satu bentuk penyalahguna&n 

kekuasaan. '

Hal tersebut didukung oleh keresahan yang timbui 

dari pengamatan situasi ekonomi. Pernbangunan ekononu 

dengan orientasi terarah pada peningkatan GNP dengan cara 

memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penanaman 

modal asing, hanyalah berakibat makin melebarnya jurang 

kesenjangan s o s ^ M  yang ada. Hal ini telah disinyalir 

oleh Moh Hatta, mantan Wakil Presiden RI, bahwa ekses- 

ekses penanaman modal asing ini telah sangat mempertajam 

perbedaan kelas daiam masyarakat .̂

Faktor la.in yar.g juga meresahkan ada 1 ah adanya 

penangguhan dan gerak period pembayaran kembaii * huiang- 

hutang dari luar negeri untuk jangka waktu 10 - 20 tahun

A

4 I b i d .  . h.  '35
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yang akan datang. Berarti pembayarannya dibe-banka.n 

kepada generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa di 

masa depan,, padahal sebagian dana tersebut disalahgu- 

nakan, tidak untuk kepentingan pembangunan dan kesejah- 

teraan rakyat.

Keresahan yang diiasakan generasi muda itu tidak 

dapat disalurkan dengan pusjtif oleh wakil rakyat di DPR 

dan pendapat mereka yang diungkapkan dalam media massa 

juga tidak memperoleh tanggapan ■ yang memuaskan aa.i i 

pemerintah. Generasi muda tidak merasa adanya usaha 

pemerintah untuk menampung aspirasi mereka, karena itu 

mereka, khususnya mahasiswa yang memiliki pandangan yang 

kritis mengungkapkan keresahan itu dengan cara yang lain, 

yaitu aksi urijuk rasa.

Da 1 tun i angka mem p c m ingati Hari Sump ah Pemuda pud a 

tan^gal 24 Oktober 1973 di Taman Makam Pahlawan Kalibata 

■Jakarta, Hariman Siregar. selaku Ketua Urnum Dewan Maha

siswa Universitas Indonesia (DMUI) membacakan dan
f

menendatangani sebuah pet;isi yang telah dirancang oleh 

Tim Perumus Petisi DMUI. yang t e r d i n  dari Husin P. 

Sasongko, Wakil Sekjen DMUI dan Theo Sambuaga, Wakil 

Ketua Umum DMUI. Petisi tersebut berisi :

1, Pi'M"nyataan bahwa generasi muda juga rnempunyai fiak dan 

kewajiban menentukan masa depan bangsa dan negara 

Indonesia.

2. Harapan kepada pemerintah. militer, intelektual/tekno--
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krat dan politisi untuk :

a. merlinjau kembali strategi pernbangunan dan menytisun 

suatu strategi yang di da lawnya terdapat keseiin- 

bangan di bidang-bidang sosial, politik dan ekononu 

yang anti kemiskinan, kebodohan dan ketidakadi1 a n ;

b. Segera membebaskan nakyat dari cekaman ketidakpas- 

tian dan pemerkosaan hukum, merejalelanya korupsi 

dan penyelewengan kekuasaan. kenaikan harga 

dan pengangguran;

c. Lembaga-1embaga penyalur pendapat rakyat harus kuat 

dan berfungsi serta pendapat masyarakat luas I'mjnda-- 

pat kesempatan dan tempat yang s e 1uas-luasnya.

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 1974 di 

kaihpus Universitas Tr.ii-.akti Jakarta, Badan Koordinasi 

Senat/Dewan Mahasiswa (BKS/DM) se-Jakarta bersama pernucW 

palajar mengadakan appeal, sesuai dengan keputusan rapat 

BKS/DM se-Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Januari 1974 

di Student Centre UI. Jalan Salemba No. 4 Jakarta. Appeal 

ini bertujuan menunjukkan penolakan pada dominasi Jepang 

di Indonesia dan merupakan tuntutan persamaan derajat 

kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang dalam kerja sama, 

sebagai reaksi J atas keinginan Tanaka, Perdana Menteri 

Jepang, untuk inengotabui dan menjajagi sikap negara- 

negara Asia Tenggara terhadap penanaman modal Jepang di 

negara-negara Asia Tenggara. Sikap anti dominasi modal 

Jepang ini juga ditunjukkan oleh mahasiswa di negara-

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSISTENSI DAN PENERAPAN ... NUR AZIZAH HIDAYAT



negara Asia Tenggara lainnya yang dikunjungi olel'i 

Tanaka, dengan cara inengadakan demonstrasi pada wakt.u 

Tanaka tiba di negara mereka.

Appeal pada tanggal 15 Januari 1974, yang kemudian 

dikena1 dengan peristiwa Malari, diikuti oleh tindakan 

pernbakaran dan pengrusakan kendaraan dan beberapa gedung 

di Jalan Majapahit, Jalen Nusantara, Jalan Pecenongan 

dan Jalan H. Samanhudi, Jakarta. Tindakan-tindakan terse

but bukan dilakukan oleh mahasiswa dan pernuda/pek-t jcu 

yang mengadakan appeal, tietapi oleh oknum-oknum yang 

memanf aatkan situasi pada saat itu untuk kepent ingajiny a 

sendiri.

Berdasarkan adanya berbagai aksi unjuk rasa yang 

dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda/pelajar se-Jakarta 

yang meiibatkan DMUI. pada bulan Oktober 1973 sampai 

tanggal 1 Januari 1974 d: Jakarta, terutama kedua aksi 

tersebut , Hariman Siregar, sebagai Ketua Umum DMUT, 

didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta 

Pusat, dengan dakwaan primer melanygar pasal 1 ayat 1 

angka 1 sub a, b, c dan d UUPKS dan dakwaan subs icier 

melanggar pasal 107 ayat 1 dan 2 KUHP -jo pasal 2' Undang- 

undang No. 5/PnPs/1959. Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadi- 

lan NVgei i Jakarta Fusac yang mengadili kasus tersebut, 

Hariman Siregar dinyatakan secara sah menurut hukum telan 

terbukti melakukan perbuatan seperti yang dicantumkan 

dalam dakwaan primer dah dijatuhi pidana penjara selarna
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