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B A B  1 

P E N D A H U L U A K

Jikalou suatu negara tolah torbentuk* ooka yang toru- 
feana diporaoalkan adalah ncopertahankan existensinya, aclin- 
dungi ko3elanatan ncgara itu dari ancanan-ancanan bahaya 
yang datangsiya d̂ ri luar ataupun dari dalan,

Dalan Penbukaan UUD 1945 alinea ko 4 discbutkan :
"Kooudlan dari pada Itu wituk racnbentuk suatu Pencrintah 
Kcgara Indonesia jang nclindungi gegcnap bangaa Indonesia dan soluruh tunpah darah Indonesia don untuk ao- nadjukon kesodjahtoraan uoua, nentjerdaskan kehidupan 
bangsa dan Ucut nclak3anakan ketertibon dunia jang ber- 
dasarkan kcnerdekaan, pcrdnnaian dan kcadilan sosial,,* 
»*§•**dstiHl)
Pori kata-kata : 1, aelindungi* 2. ketcrtiban dan 3. 

pcrdanalan abadi tersebut di atas, nenunjukkan bsihwa nenang 
dikuatirlcan adanya aiicanan-ancaman tcrhadap kodaoaian̂ kotcn- 
teranan anggota ciaayarakat bangsa Indonesia soluruhnya. to* 
canan torsobut dapat borslfat national ataupun Intcraasional 
dalan kancah pertontangan kekuaton-kekuatan politik yang ada 
di antara nogara n̂egara di dunia yang nasing-naaing nenpu- 
nyai kepentingan/si3tia sosial, politik dan ekononi yang bor- 
beda-beda*

Sebagaiaana diketahui bafrwa Wilayah Indonesia tordiri 
dari beribu-ribu pulau yang tersobar, yang ncrupakan suatu 
kesatuan kopulauan ftusaxitara* yang tcrlctak pada posisi oi- 
lang antara dua bonua dan dua saoudera ray a, Istiinh wawasan

1J H.A.K* Pringgodigdo, Tiea Undan/£-UndanH Dasar. Podbâ  
ngunan, Djakarta, 1964, hal. 15.
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Huaantara Ini noncakup :
"1* Pcrwujudan kopulauan tiusantara sebagai kcsatuan poll- 

tik.
2. Perwujudan kcpulauan tfusantara sebagai suatu kosatuan 

So3inI dan Budaya*3. Perwujudan kcpulauan Nus antara sebagai suatu kosatuan 
ekonont*4. Pcrwujttdan kopulauan Huaantara sobagat 3atu kosatuan pertahanan kcaaanan*1̂)
Jclaslah bahwa ancanan at an tantangaa terhadap 3uatu 

negara adalah porang torbuka. Por3enjataan antara ncgara-no- 
gara yang tidak aeinbang telah oendorong tinbulnya aorang- 
an aecara nendadak dari negara yang kuat terhadap nogara yang 
lcaaah peraenjataannya* Keotxdian lalu tinbul persekutuan da- 
lan kancah peperangan terbuka yang kcoudian lazin disebut Po- 
rang Dunia*

lahirlah istilah-i3tilah agrcaor, lavas!, laporalis, 
kolonialis dan aobagainya.

Sot cl ah tinbulnya inbang an kckuatan aenjata terutaoa 
3ctclah Porang Dunia IIt dengan adanya senjata aton, tidak a- 
da lag! penyolc3aian pertentangan, kopontingan antara negara** 
negara dengan penggunaan senjata atau dengan porang torbuka* 
untuk noncegah penggunaan senjata aton yang akan nengliancur- 
kan nasing-naaing nogara yang torlibat naupun yang tidalc ter- 
libat* Keoudian penyolesaian pcrtontangan dijulankan dengan 
cara infiltrasi, porang torbatas don erubvorsi*

Denikianlah Istilah cmbversi nonjadi sangat popular 
dibicarakan, terutana setelah Porang Dunia II* Subversi no-

' z i  ^ o rts ^ p ir± Q  Boaar Haluan Hg/;ara» Heproduksi Grip, Sura
baya | jL9*?3fnal, 13*
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M  I L I K
p e r p u s t a k a a n  

T N lVfcRSlTAS AIRLANGGA* 
S U R A B A Y A

rupakan ancanan yang sangat dltakutl, karcna ancanan ini ti- 
dak kelihatan dan bergerak di bawah tanah yang scwaktu-vaktu 
dapat Boletus dan nengancan kcselonatan negara.

Bag! negara Republik Indonesia ancanan subyersi ini 
telah dlanggap sebagai bahaya/ancanan/tontangan, yang akan 
nengganggu keselanatan negara.

SubTcrsi harus dicogah dengan kontra subversi, yaltu 
tindakan untuk nencegah (preventIp) dan pengusutan (rcprea- 
sip)* Dalan tindakan roprosslp ini, dllakukan penguoutan/pc- 
nuntutan utau diajukan ko nuka aidang pen&adllan terhadap pc- 
laku-pelakunya dengan tuduhan telah nelakukan tindak pidana 
subTersl,

Sebagal daaar penuntutan terhadap perbuatan subversi 
itu kita dapat nelihat ket ontuan-ketenfcuan yang tercantun da
lan Penetapan Preslden Honor 11/1963 êntang Penberantasan 
Keglatan Subverai. Dalan perkenbangan aelanjutnya oleh Ua- 
dang-undang No* 5 tahun 1969 telah ditugaskan kepada Uhdang- 
undang lain untuk nenyenpuraakan, acrobah ataupun nenperbaiki 
oat ori dari Penetapan Presold en Honor 11 tahun 1963 nengo- 
nai Penbcrantasan Tindak Pidana Subversi yang sudah dinyata- 
lean bcrlaku aebagai Unclang~undang* la norupakan auatu peratur- 
an luikun, yang dalan hukun pidana materiel ncnanbah kekurang- 
an yang ada dalan KUHP, disanping nengandung kctentuan-keton- 
tuan baru yang denlklan luas dan sanar-sanar perunuaanajBuKa- 
rona itu hendaknya nasalah subrcrai Ini dipclajari oleh ahll 
hiikun Indonesia dalan rangka pedbinaan hukun National, untuk
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noaperoleh perunusan yang lcbih joins sehingga icblh nudah 
dipelajari dan d±nQngerti;3)

4

3) Ocnar Sonoadji, PerkcnbanKan Hulcun P̂ dana Dan Kunuo A- 
cara Pldana Sokaran̂  Dan M  nasa Yan# Akan SatanS'. Eant.luran 
Tudjuh, Jakarta, 1971, hal, 67,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBAHASAN TENTANG PASAL I AYAT I SUB Ib DARI ... MOH. GHOLIB



5

B A B II

PENJEIASAN TENTANG PASAL 1 AYATl SUB 1 b

Scboltm 3aopal pada uroian judul torsobut di atas, pc- 
nulls kcnukakan tcrlobih dahulu apakah subversi itu. Dalan 
kanus longkap S* Wojowasito don W.J.S. Paorwodaminto, disc- 
butkan bahwa eubvcr3i bcrarti l, subversi adalah hal nenggu- 
lin*$caa pcncrintah; 2, subversive adalah borsifat oengguling- 
kan pcncrintah dan 3* subvert bcrarti nenggulingfcon {peoerin- 
tahK^J Sedang dalan Kanua Hulcun Subekti daa Tjitro3icdibio 
disebutkan bahwa Subversi adalah Pcnggulingan Pencrintahan 
dengan ncnakai "suatu organisasi di bawah tanah”*5)

Yang nenarik bagi penulis tentang pengcrtian subversi 
torsobut adalah kata-kata "organisasi di bawah tanah”. Jadi 
Jolaslah bahwa subversi adalah ancanan terhadap pcoorintahan 
yang dilakukan tidak dengan tcrang-terangan tetapi torsenbu- 
nyi dan tcrsclubung. Biosanya organisasi di bawah tanah ini 
secara torsenbunyi nenboncongkan suatu tujuan tertcntu tcrha- 
dap tindakan~tindakan yang torbuka, nisalnya dcnonstrasi, 
terror, porang gorilya. Akan t e ta p i tujuan yang pokok adalah 
ocnggulingkan penerintah yang sah» Donikian juga yang dinak- 
sud dengan ancanan subversi terhadap Negara Eepublik Indone
sia*

Scbagainana permlis kcnukakan dalan bab pendahuluan,
S.Wojowasito dan W.J.S, Poerwodarninto, Kanus Len;±apt 

Inĝ eris-*Indonesia. Hasta, Jakarta, 1974* hal* ±96*
yr'Soetctbl dan Tjitrosoedibio, Konus Hukun. Pradnya Pa- 

ranita, Jakarta, 1972, hal* 96#
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ancanan subvcrsi terhadap nogara Republik Indonesia datang 
baik dari luar oaupun dari daloo nogeri. Dalan Garis-Garis 
Bcsar Haluan Hcgara (solonjutnya disingkat GBHN), Tap KPR Ho
nor IV tahun 1973 disebutkan bahwa Indonesia yang nerupakan 
negara kcpulauan aorta kedudukannya pada persiopangan jalan 
intcrnasional yang sangat vital dan‘ stratogis, nenpunyai ke- 
untungan-kcuntungon tcrtentu dihadapkan pada hakekat an a anon, 
yakni aubversi. Dari hal-hal yang torsebut di atas penulis 
nenberanikan diri untuk aerunnskan subvorsi sebagai borikuti 
Subverai adalah sotiap tindakan atau porbuatan, baik yang da
tang dari luar naupun dari dalan nogeri, yang nengancan ke
selanatan negara yang dilakukan so car a tersô bunyi dan tidak 
3 ah*

Di dalan penjelasan Penetapan Presiden Honor II tahun 
1963 disebutkan :

’’Hakekat subvorsi adalah suatu nanifestasi pertentongan- 
pertontangan kepentingan yang tidak dapat diportenukan 
Ibij gelodg), suatu kolanjutan dari perjuangan politik 
dengan nerusak kekuatan Iowan dengan cara tcrtutup( covert), soring juga dibarcngi atau disu3ul dengan tindakan kokerasan vary tcrbuka (perang, penberontakan). Subvorsi 30lalu oerhubungan dengan politik dan nerupai-; kan alat untuk nencapai tujuan-tujuan politik yang di- 
kehendaki oloh pihak golongan yang berkepentingan*Subversi bertujuan untuk nenguasai keadaan, aencipta- kan/acninbulkan koadaan yang nenguntungkan bagi yang ne- 
lakukannya, nenarik negara ko dalan suatu blok,pakta «u tau lingicungan pengoruh, dengan tujuan internidier anta- 
ra lain :a* neruntuhkan Negara dari dalan* 

b* nenjatuhkan penorintah yang sail.11
Dari ponjelasan torsebut ditenaikan boberapa unsur dan

ukuran unun tentang perbuatan Subvorsi yaitu s
1. Tindakan/perbuatan torsebut dengan cara tertutup {co-
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vert;
2. tfntuk tujuan politik;
3* neruntuhkan negara dari dalan, nenjatuhkan pcncrintah 

yang sah*
Jadi kegiatan terbuka sepcrti penberontakan dan, po

rang torbuka bukanlah kegiatan subversi*
Di negara kit a bohaya subversi ini dengan sendirinya 

ditujukan terhadap penerintah Republik Indonesia (yang sah), 
Jadi jelaslah bahwa pcrbuatan subversi terscbut nonpunyai tu
juan politik* atau dapat dikatakan pcrbuatan yang dikatogori- 
kan sebagai subversi adalah pcrbuatan yang borlatar bolakanff 
politik.Adalah tugas Pcngadilan sebagai lenbaga di bidang yu- 
dikatip untuk nenbuktikan adanya latar belakang politik tor* 
scbut.

Dalan Pcnetapan Prosidcn Koner 11 tahun 1963,disebut
kan socara luas tent0215 tindak pidana subversi tereobut* Da* 
lan Bab I pasal 1 ayat 1 b discbutlcan :

Diporsalahlcan nelokukan tindak pidana subversi : Ba- 
rang siapa nclakukan suatu pcrbuatan dengan oaksud atau nya- 
ta-nyata dengan oaksud atau yang diketahuinya atau patut di- 
ketahuinya dapat nenggulingkan, nerusak atau nengrongrong 
kekuasaan negara atau kowibawaan Pcncrintah yang 3ah atau 
aparatur nogara*,

Dari perunusan terscbut di atas dengan audah dapat di 
lihat unsur-unsur tindak pidana subversi yaitu 1

1* Barang siapa;
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2. nolakukan suatu perbuatanj
3* dengan naksud atau nyata-nyata dengan oaksud atau 

yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat;
4# nenggulingkan, oerusak atau nengrongrong;
5* kckuasaan negara atau kewibawaan Penerintah yang sah 

atau aparatur negara*
Pcrunusan pasal 1 ayat 1 sub lb ini telah secjuai do- 

ngan pengcrtian subvorsi pada ununnya, karena dalan pasal 
torsebut dicantunkan adanya suatu perbuatan, perbuatan apa 
saja yang nenpunyai suatu tujuan yang fcerseohunyt (covert) 
dibalik perbuatan torsebut,yaitu tergulingkannya, rusaknya, 
terrongrongnya kckuasaan negara,

Apakah perbuatan nonggulingkani nerusak atau nerong- 
ring itu sendiri dapat dikatcgorikan sebagai tindak pidana 
subvert? Jowabannya : tidak, karena perbuatan torsebut su- 
dah terbuka, senacan periberontakan atau poperangan. &isini- 
lah dapat diketahui bahwa bahaya subvorsi torsebut sulit di- 
basal, sedangkan peoberontakan atau peperangan dapat diha- 
dapi dengan kekuatan senjata, socara torbuka.

Penulis anbil contoh Gerakan 30 Septenber PK1 tahun 
1965 bukan oerupakan perbuatan subvorsi, tctapi suatu pea* 
berontakan, Tetapi perbuatan-porbuatan atau tindakan-tHAak- 
an yang terjadi yang dilakukan seseorang dalan nasa prolog,
yang dapat nenyebarkan rasa pernusuhan, kogoncangan, kego- 
lisahan di antara kalangan penduduk dapat dikatcgorikan se-
bagai tindak pidana subver3if yang nelanggar pasal 1 ayat 1
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sub lb dari Pcnetapan Presidcn Hover 11 tahua 1963* Karena i- 
tu setolah G*30 S/PKI banyak tokoh politik yang diajukan kg 
nuka 3idang karcna pada nasa sebelun G,30 S/PKI nelokukan ke
giatan yang nenguntungkan G.30 S/PKI dengan pidato-pidato yang 
dapat ncninbulkan pernusuhan, perpecahan di kalangan penduduk 
sehingga keadaan tanbah kaeau*

Keoudian penulis akan nenbahas unaur-unsur dari pasal 
1 ayat 1 sub lb torsobut* Un3ur yang pertaoa adalah "Barang 
siapa", Yang dinoksud dengan barang siapa di sini adalah so- 

kelonpok orang, badan hukun, yayasan dan organisasi
lainnya*

Di dalan pasal 17 Pcnetapan Prosidcn Honor 11 tahun 
1963 disebutkan 5

MJika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau 
atas nana suatu badan hukun, porscroon, perscrikatan o- 
roniSt yayasan atau organisasi lainnya, naka tlndakan 
pcradilan dilakukan, balk terhadap badan hukun, perse- roan, pcrscrikatan orang, yayasan atau organisasi lain* nya itu, balk terhadap ooreka yang nenbcri porintah un
tuk nclakukan tindak pidana terscbut atau yang bertin- 
dak sebagai peoinpin dalan pcrbuatan itu, naupun terha- dop kodua-duanya*”
Dari pasal torsobut dapat disinpulkan bahwa tindak pi

dana subversi nungkin dilakukan oleh badan-badan terscbut di 
atas, dinana badan terscbut bergcrak dalan kegiatan suatu bi- 
dang tertcntu, nisalnya dalan perdagangan, transport, pencr- 
bitan, tapi di balilc itu nclakukan kegiatan subversi, scdang 
kegiatan yang terbuka yang dilakukan sehari-hari hanya seba
gai pcnyanaran saja. Sebagai contoh dalan perkara pidana »o- 
n<?r 4001/1966 atas nana TEUKU JUSUF KUDA DALAM , yang selaku
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Mentori Bank Sontral Hepublik Indonesia telah nenberi izln in
port dengan cara Dcferod Faynont Chuaus (DPCJ. Di oini pcrbu- 
atan yang kolihataa adalah suatu kogiatan perdagangan.Akan to- 
tapi di balik perbuatan tcrsebutt terkandung naksud untuk no- 
rongrong kcwibawaan penerintah yang sah.*

Tinbul pertanyaani siapa yang harus diajukan ko nuka 
pengadilan jika suatu badan seperti torsebut di atas nolakukan 
tindak pidana subTersi ? Tang diajukan adalah seorang pensurue 
dari badan tcrcebut. Jadi diwakili oleh seseorang dari pcn&i- 
mo, Malahan dalan pcnjelasan Penetapan Presiden Koncr 11 ta
hun 1963 disebutkan bahwa wakil torsebut dapat diwakili oleh o- 
rang lain* Hal ini dapat dilihat dalan pasal 17 ayat 3 yang no- 
nyebutkan bahwa tindakan pcradilan yang dilakukan oleh suatu 
badan hukun pada waktu penuntutan, diwokili oleh seorang pengu- 
rus.

Tetapi hakin berhak nenerintahkan supaya seeoorang pe- 
ngurus nenghadap aendiri ke nuka 3idang.

tfcisur yang ko 2 J "nolakukan 3uatu perbuatan”* Yang di« 
naksud den/;an perbuatan di sini adalah perbuatan apa saja yang 
dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukun, raisalnya per- 
dagangan, borpidato di nuka khalayak ranai, nolakukan kegiatan 
sosial, nenberi kredit, nenbori izin import, nenbuat karangan, 
noncrbitkan bulcu dan lain-Iain sebagainya* Jadi scnua perbuat- 
an yang dapat dilakukan oleh aeoeorang atau beborapa orang atau 
badan-badan (seperti yang disebut dalan pcnjclasan unsur kc 1 ) 
temasuk dalan istllah "perbuatan” sobagaiaana yang dinaksud
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dalan pasal 1 ayat 1 cub lb Ini.
Unsur yang kc 3 • "dengan naksud atau nyata-nyata de

ngan nakgud atau diketahuinya atau patut dikctahuinya. dapatT? * f 
Di sini ada beberapa kata yang perlu diperinci yaitu s 

a, dengan oaksud; 
b* nyata-nyata dengan .naksud; 
c* yemg diketahuinya dapat; 
d. yang pattit diketahuinya dapat.

Ad a, Unsur dengan naksud di sini, ocrupakan sikap batin dari 
tcrdakwa, bahwa tcrdakwa nccpunyai kcinginan tertcntu dari 
pcrbuatan yang dilakukan*Balan kuliah hulcun pidana, Moeljcttno 
ncnanakan clonen Mengan naksud" ini cobagai "subjefctief on- 
rechtsclenent", sifat nolawan hulcun yang subyektif ada. dalan 
hati terdalcwa* Sikap batin ini oenberi arah kcpada pcrbuatan 
tcrdakwa, yaitu arah yang dilarang, yang nelawan hukun* fy

Dalan pasal 1 ayat 1 sub lb ini yang non jadi tujuan da
ri pcrbuatan terdalcwa adalah ncnggulingfcan, ncrusak atau nc- 
rongrong kekuasaan nogara atau kcwibawaan pcncrintah -yang sah 
atau aparatur negara* Tinbul pertanyaan, apakah naltsud yang 
dilakukan terscbut pcnuh XQOjS; bagalnana jika dicanpur dengan 
naksud untuk nerongrong kcwibawoan pencrintahyang 3ah*Di3on- 
ping itu ada naksud lain untuk nenganbil keuntungan,unpanaaya 
nencetak bulcu yang dijual di pasaran bebas, tetapi isinya no* 
rongrong kewibawaan peî crintah yang 3ah*

6) Mocl.1atno« Hiriwngm Kuliah Hukun Pidana* Seksi Kopidanaan
• Fakultao Hukun Universita3 Gajah Mada, hal• 19*
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-UN1VERS1TAS A IRLA N G G A " 
S U R A B A Y A 12

Mcnurut Moeljatno tidak perlu 100%, bolch dicanpuri de
ngan nakeud-naksud Hal ini perlu penulis kenukakan*ka
rena pada uoumya perbuatan subversi tersebut selalu nenbon - 
ceng, berselubung {coTort) terhadap perbuatan dalan bontuk la
in, schingga tujuan dari perbuatan torsebut sulit untuk diung- 
kapkan oleh pencgok hukun*

Sebagai contoh bisa dilihat dalan perkara pidana nooor 
4001/1966, atas nana tcrdakwa TEUKU JUSUP MUDA DALAM,yan& nen
beri izin inport dengan cara Defcrcd Payncnt Chusus (D*P*C»), 
seouanya ber junlah US* $ 270*000*000, kepada NURBANI JUSUF 
(PT* RATU TIMUR RAYA), H* HASSANNUDIN (PT* MEGA), THE LIEN SB 
(CV, TULUS DJUDJUR), BARMANSJAH (BARMANSJAH TRADING COY) dan 
AGUS BASRI (CV* SITJINTJIN)*3* Tujuan dari perbuatan TEUKU JU
SUF MUDA DAL AM tersebut jelas nencari keuntungan nateriil, sc- 
lin itu tersenbunyi naksud nerongrong kewibawaan pcnorintah* 
Oleh karena itu ia dituduh nclanggar pasal 1 ayat 1 sub lb da- 
ri Penetapan Presiden Koner 11 tahun 1963*.
Ad b. Selanjutnya dalan pengertian kata-kata ”nyata-nyata do
ngan naksud”, penulis berpendapat bahwa hal ini sana saja de
ngan istilah "dengan naksud”, yaitu dalan nonilai sikap batin 
tcrdakwa yang nolakukan perbuatan itu kearali yang dilarang, 
yang nelawan hukun.

Mengonai Istllah "nyata-nyata dengan naksud” ini per- 
nah dibicarakan dalan konperensi dinas Kepala Kejaksaan Nogeri 
seluruh Jawa Tiour pada tanggal 10 dan 11 Nopenber 1963, dalan

m  j j i  u - i

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBAHASAN TENTANG PASAL I AYAT I SUB Ib DARI ... MOH. GHOLIB



13

nenbahas Pcnetapan Pre3iden Nonor 11 tahun 1963 ini* Dalan 
ponbahasan torsobut di antaranya disebutkan sebagai bcidkut :

"Nyata-nyata dengan naksud” nenurut pcngertian kani ada
lah suatu pcrbuatan yang nenurut sifatnya neskipun pela- 
kunya di dalan hati nungkin tidak scngaja nelakukannya, 
tctapi ncllhat sifat yang tanpak kita dapat nonganggap- 
nya sebagai dilakukan dengan scngaja atau nenurut isti- lah Bclanda * kennolijk * sebagai contoh kalau si A non- punyal pcrdagangan boras yang diharapkan dapat oenbowa 
untung bcsar dengan nonnikkan harganya* Karena ncngha- 
rapkan keuntungan prlbadi itu, A nengganggu pengangkut- 
an bcras ko dacrahnya sobab dengan tcrganggunya pengaag- kutan beras, bcrarti berasnya akan naik hargonya dan a- 
kan banyak nonguntun̂ can si A*Mcskipun naksud si A sololu nengganggu transport boras i- tu tidak untuk nengganggu dengan songaja pcngangkutaa 
yang neqpunyoi pengaruh luas terhadap hajad hidup rak- yat, tetapi scnata-nato untuk nencari untung dengan bo
ras yang kurong bag! nasyarakat* naka nenurut pendapat koni, pcrbuatan itu dapat dikatakan dilakukan dengan naksud dengan nclihat sifat pcrbuatan hingga dalan ke- 
nyataannya ncninbulkan kcyakinan dilakukannya dengan se- 
ngaja"*#)
Penulis sependapat dengan penjelasaa terscbut, karena 

pada tahun 1963 nenjclang 1964 temyata banyak nanipulator da
lan bidang pcrdagangan yang borokibat bogitu lua3 schlngga 
perekononian negara dapat tcrganggu.
Ad c. Lalu bagainana dengan kata "nongetahui atau patut. nengo- 
tahui dapat"* Hal ini harus dinllal aecara obyektif,yaitu bah
wa tordakwa nengotahui akibat yang akan tinbul dari porbuatan- 
nya. Dan jlkalau la tidak nengetahuinya, naka tcrsorah pada 
penilaian hakin dengan ukuran obycktif dari kcnyataan yang o- 
da solana sidang, bahwa terdakwa "patut nengetahui" akibat 
yang akan tinbul dari pcrbuatan yang la lakukan.

bj JionpcronsI uinas Kejaksaan so Jatin, Penbahaaan fmm Prog 
11/1963* 10 - 11 Hoponbor 1963, hal, 2.
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Ad d. Uhsur kc 4 adalah "ncnggulingkan, nerusak atau nerong- 
rong kckuasaan negara atau kcwibawoan Penorintah yang a ah a- 
tau aparatur Negara*" Yang porlu dijclaskan di sini adalah 
kata n̂crongrong",

Dalan pcnbahasan Penetapan Presiden Noner 11 tahun 
1963 oleh Kojaksaon ada pendapat bahwa t

" 'norongrong1 berasal dari kata ■rong* dalan bahasa Java, 
yang artinya lobang di dalan yang lana-lana dapat ncng- hancurkan tan ah di atasnya* Pcrongrongan ncnyebabkoa ko- 
roposnya sesuatu, dan dl dalan Pen Pres ini perongrong- 
an dapat ncnyebablcan keroposnya kckuasaan negara atau kcwibawaon penorintah yang a ah atau aparatur negara, **9)
Yang dinaksud dengan aparatur negara di sini adalah a- 

paratur tingkat puaat naupun daerah, Dalan Repellta XI dike- 
nal istllah aparatur penorintah, di nana disebutkan :”perlu- 
nya ponyenpurnaan aparatur penorintah, schingga koseluruhan 
aparatur penorintah tingkat pusat naupun daerah bermr-bcnar 
nerupakan alat benfibawa.w Pengertian aparatur negara di &i- 
ni leblh luaa dari aparatur penorintah, karena. qoliputl or
gan leglslatif, executif dan yudikatif,

Tlnbul pertanyaan 1 apakah pcrongrongan terhadap apa
ratur negara di daerah dapat dlkcnakan Pea Pros no. 11/1963* 
Dalan hal ini harus noli hat jiwa dari Penetapan Presiden Bto- 
nor 11 tahun 1963, sanpai sejauh nana akibat yang tlnbul yang 
dlkehendakl tcrdakwa* Jikalau perbuatan yang dilakukan itu 
nenpunyai akibat luas sehingga uibawa penorintah daerah ncn- 
jadi rusak* discrtai pula dengan adanya latar belakang poli-

9) Pokok-pokok i»i Pelita II. Bina Xlnu, Surabaya, 1974, 
hal* 22.
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tik yang neopunyai pcngaruh yang luas, oaka hal terscbut da- 
pat dinasukkan sebagai kegiatan subversi*

Akan tetapi juga harus dikotahui jiwa Pcnetapan Presi- 
den Honor 11 tahun 1963, bahwa subversi ncrupakan alat untuk 
nqneapai tujuon politik yang dikendalikan oleh kekuasaan a- 
sing dan dalan negorl, schlngga penegak hukua hams bctul-be- 
tul nenguji pcrbuatan 3osoorang dengan unsur latar belakang 
politik terscbut,

Di dalan penjelasan Penotapan Presiden Honer 11 tahun 
1963 disebutkan bahwa alat-alat negara dalan nclakukan tu- 
gas nasing-nasing dalan rangka usaha penberantasan kegiatan 
subversi ,haruslah nenunjukkan kctclitian dan kcwaspadaon yang 
naksinal, agar supaya tidak terjadi ponyalahgunaan wewenang 
atau ckscs-ekses yang tidak pcrlu. Dari penjelasaa terscbut 
dapat ditarik kosiapulan bahwa penegak hukun jartgan bogitu 
ganpang nencap suatu pcrbuatan sebagai suatu kegiatan subv«r~ 
si,

Setelah kita nongikuti penjelasaa dari pasal 1 ayat 1 
sub 1 b di atas, naka dapat dinengerti bahwa dalan nogara Ro- 
publik Indonesia harus ada pcncrintah dan aparatur nogara 
yang kuat dan bcrwibawa a&ar dapat nclaksanakan cita-cita 
bangsa Indonesia, yalah nasyarakat adil dan naknur.

Di dalan Garis-Garis Besar Haluan Negara, nasalah ko- 
wibawaan aparatur pcncrintah ini dicantunkan sebagai bcrikut:

"Pcnbinaan aparatur pcncrintah diarahkan agar nanpu no- 
laksanakan tugas-tugas unun Pcaerintah naupun untuk 
nenggcrakkaa dan oonporlancar polaksonaan penbangunaa.
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Untuk itu usaha penertiban dan penyenpurnaan aparatur-a- 
paratur, yang moliputi baik aparatur, prosedure kcrja, personalia naupun sarana dan faoilitaa kerja perlu dila- 
kukan terns nencrus, schingga keselcinatan aparatur Pene- rintah balk di tingfcat Pus at naupun daerah, bonar -benar ncrupakan alat yang berwibawa leu at, cffektif, official dan borsih*rt10)

iAdanya kewibawaan Peoerintah atau aparatur negara akan 
neajanin kelangsungan hidup bemegara yang tenteran dan aoan9 

schingga Penorintah lebih banyak dapat berbuat soauatu untuk 
kepcntingan rakyat dan bangsa*-

10) Garis-Garis Besar Haluan Negoru, Op«cit., hal. 32.
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B A B  III

ANCAMAH PIDANA TERHADAP KSGIATAN SUBVERSI

Scbagainana disebutkan dalan bab terdahulu bahwa pcr- 
buatah pidana Itu adalah suatu perbuatan yang diancan dengan 
pidana* Pidana ini adalah suatu nostapa, suatu penderitaaa 
yang dijatuhkan kopada sescoran̂  yang dinyatakan berstilah ae- 
lafcukan suatu perbuatan yang nerugikan atau nengganggu ke- 
tcrtiban nasyarakat* Hal ini 3ejalan dengan tujuan hukun itu 
sendiri, yaitu bahwa adanya hukun dalan suatu oasyarakat 
bangsa* adalah untuk nenjanin kctontcronan, kedanaian, balwa 
3cscorang atau sekelonpok orang tidak akan nengganggu kete- 
nangan tersebut* Jikalan ada gangguan, oaka oasyarakat non- 
jadi kaeau, tinbul tindakan s cwenang-wenang dari yang leu at 
terhadap yang lenah, penbunuhan a kan soring ter jadi* pendu- 
duk: tidak tenteran karena soring ter jadi peranpokan dan pe- 
ranpasan Ian lain~lain*

Pengertian "ancanan" dalan bab ini tidak sana dengan 
i3tilah pidana*Jikalau suatu perbuatan pidana diancan dengan 
pidana penjara setinggi-tingginya lina bclas tahun, naka bc- 
lun tentu pidana yang dijatuhkan pada terdakwa lina bclas 
tahun juga, tetapi bisa lebih rendah*

Dalan KUHP dicantunkan adanya stelsol pidana, yaitu 
dalan titel II Buku I, pasal 10 disebutkan s 

a. Pidana pokok :
1, Pidana nati:
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2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4* Denda;

b* Pidana Tanbahan i
1# Pcncabutan hak-hak tertentu;
2* Peraqpasan barang-barang tertentu;
3* Ponguaunan putusan hakin*
Jadi di sini dibedakan antara pidana pokok don pida

na tanbahan. Dalan hal pidana pokok# KUHP ncmkai sistin al- 
tcrnatif, jadi dipilih satu aaja dari pidana pokok*

Dalan buku Rooslan Saleh, St el □ cl Pidana Indonesia,
- dlscbutkan :

!,Di dalan K,U*H.P* kita tidak ado kenungkinan bagi hakin, 
nendjatuhkan pidana penjara atau kurungan setjara kunu- latif dengan denda. Djadi nendjatuhkan pidana pendjara (atau kurungan) dan denda tidaklah nungkin.Didalon per- 
karâ jporkara pidana okononi (lihat Undang~undang Daru - 
rat 1955 noner 7 IN 27/1955 torutana pasal 6, dan pen- djelasonnya dalan D#L«N» 801) 3okarang hal itu dinun#- 
kinkan*wll)
Penggabungan hukunan penjara dengan denda terlihat pu

la dalan Undang-undang Tentang Penberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (noner 3 tahun 1971 LN 1971 noner 19) dalan pa3al 28 

disebutkan ; ̂
n Barang siapa nclakukan tindak pidana korupsi yang di- naksud pa3al 1 ayat (1) 3ub a, b, c, d, e dan ayat (2) 
Undang-undang ini, dihukun dengan hukunan penjara sau- 
nur hidup atau penjara selana-laaanya 20 tahun dan/a- 
tau denda setinggl-tlngglnya 30 (tigapuluh) jufca ru- 
plahff.12)

il) Rocslan Saieh, Stolaol Pidana Indonesia. Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, 19&2, nal. 7*
T 12) K.Wantjik Saich, Tindak Pidana Korupsi. Ichtiar Baru, 

Jakarta, 1974, hal* 80,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBAHASAN TENTANG PASAL I AYAT I SUB Ib DARI ... MOH. GHOLIB



M f L 1 KPlfetnjSTAKAAN 
-uWVERsn AS w r l a NGGa - | 1 9

S L R A B A V A J

Jadi jolaslah bahwa di sini pidana penjara dapat diga- 
bungkan (kunulatif) yang aorupalcan penyinpangan dari KUHP.

Sistin kunulatif yang dianut dalan undang-undang ter- 
sebut telah sc3uai dengan jiwa undang-undang itu sondiri di 
nana korupsi pada saat ini dilakukan untuk necporkaya diri 
sendiri aecara bcrlebih-lobihan dengan cara nolawan hukun. Ja
di suatu perbuatan pidana yang ado hubungannya dengan kckayo- 
m  negara, schingga dipondang perlu untuk nengancan pidana 
denda setinggi-1 ingginy a 30 juta rupiah*

Bagainanakah dengan ancanan pidana terhadap kogiatan 
subvorsi ?

Di dalan Penetapan Prosidcn noncr 11 tahun 1963,bab IV, 
fasal 13, disebutkan :

,r(l) Barang siapa nolakukan tindak pidana eubversi yang 
dinaksudkan dalan pasal 1 ayat (1 ) angka lt 2f 3, 4 
dan ayat (2) dipidana dengan pidana nati, pidana penjara oeunir hidup atau pidana penjara sclana-lananya 
20 (duapuluh) tahun.

(2) Barang siapa nolakukan tindak pidana subvorsi yang 
dinaksudkan dalan pasal X ayat (1} angka 5 dipidana 
dengan pidana nati, pidana penjara seunur hidup atau pidana penjara sclana-lananya 20 (duapuluhjtahun dan/ atau* denda aetinggi-tingginya 30 (tigapuluh) juta rupiah*

Solanjutnya dalan pasal 14 disebutkan :
’’Benda baik nilik naupun bukan nilik terpidana yang dipcr- 
oleh dari atau digunakan sebagai alat nolakukan tindak pidana subvorsi dapat diraqpas*11

Di sini terliliat bahwa terhadap kogiatan subvorsi itu 
dapat dipidana dengan j

1. Pidana nati, atau
2, Pidana penjara sounur hidup, atau
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3, Pidana penjara sctingsi-tingginya 20 (duapuluh) tahun* 
Jadi dalan pasal torsobut diancarifcan aocara altcmatlf

boberapa pidana pokok, "Alternatif ini bcrarti, bafcwa hakin 
dapat oenjatuhkan hanya satu di antara pidana pokok yang dion- 
cankan* Disorahkan kopadanya untuk nonilih sendiri nanakah 
yang paling topat.*1̂

Bagainanakah dongan ancanan pidana yang;tersest dalan 
pasal 13 ayat (2) Pcnetapan Presidcn Koner 11 tahun 1963 ? 
Dalan pasal 13 ayat (2) ini ancanan pidana terhadap sabotaso 
adalah ;

1 * Pidana nati* atau
2* Pidana penjara scunur hidup ataii
3* Pidana penjara sctinggi-tingginya 20 (duapuluh) tahun, 

dan/atau
4, Denda set&iggi-tingginya 30 (tigapuluh) juta rupiah,

Di sini terlihat kata**kata "dan atau denda” yang nonun- 
jukkan pada pengertian ancanan pidana secara kunulatlf dan al- 
tematif* Jadi hakin dapat ncnjjituhkan pidana saiah satu dari 
pidana pokok torsobut, totapi juga dapat nenjatuhkan salah sa
tu dari pidana pokok sclcaligas dengan donda, sebagai contoh s 
Si A dipidana dengan pidana penjara 15 tahun dengan denda 
Up 25 juta,

Mengapa dengan kegiatan sabotaso ini dipakai ancanan 
pidana secara lcunulatif ? Jawabannya adalah ; karena sabotas«

13) Hoeslan Saloh, tocrelt.
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ter3obut erat hubungannya dengan pcngacauan ekononi negara, 
yang dalan penjdasan Penetapan Presiden noncar 11 tahun 1963 

disebutkan : "bahwa pcngacauan ekononi dilakukan antara lain 
dengan sabotaso pada produksi (nesin, bahan bakunya, cara bo- 
kcrjanya, penogokan yang berturut-turut dan lain-lainj, aob«- 
ta3e pada bidang pengangkutan dan perhubungan*" Walaupun do* 
oiklan ter3orah kepada hakin, apakah suatu perbuatan aabota- 
se itu akan dijatuhi pidana denda atau tidak, seccira altcma- 
tif atau kunulatif.

Hal ini him dilihat daj.cna putusan Pengadilan Negori 
Boyolali tanggal 4 Septenber 1975, terhadap terdakwa RADI SO- 
MODIWIRJO, nasinis kereta api barang jurusan Senarang - Solo, 
yang nendapat pidana penjara 15 tahun dan terdakwa KIRTAM cv- 

. lias HASANDIN, jab at an juru api kereta api, yang dijatuhi pi
dana 12 tahun penjara*

Pengadilzm oenyatakan nercka terbukti bersalah nelaku- 
kan kejahatan subvorsi yaitu sabota3e, sehubungan dengan pe- 
ristiwa tabrakan kereta api tanggal 17 Juni 1973 > smtara Ko 
reta Api barang yang nercka jalankan oonabrafc Kereta Api PJU 
TAS "BANDMARAN* jurusan Jogya-Senorang di halanan Stasiun 
Telawa Boyolali, yang nengakibatkan jatuh korban 9 orang to* 
was, 4 orang luka berat dan 23 orang luka ringan, dengan ko- 
rugian korusakan Rp 85 juta# *

14) Surabaya Post, 9 September 1975, hal* 1*
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Korona kegiatan subversi Ini nolanggar pasal 1 ayat 
(1) angka 5, yaltu nolakukan sabotaso, naka hakin sobonarnya 
dapat nenjatuhkan pula pidana denda, sclain pidana penjara 
yang nasing-nasing dijatuhi 15 tahun don 12 tahun terhadap 
kodua terdakwa torsobut,

Kotcntuan pidana secara kunulatlf aebagainana dis*~ 
butkan di nuka dapat pula dlllhat dalan Undang-undang noner 
3 tahun 1971,Tontang Penborantasan Tindak Pidana Korupsi pa
sal 28 dengan kallnat "dan/atau denda 3Ctinggi-tingginya 30 

(tlgapuluh) juta rupiah".
Kenudlan dalan pasal 14 Pcnetapan Presidcn noner U  

tahun 1963 dicantunkan tentang pcranpasan benda atau barang,
"Dalan pasal 39 KtfHP dltcntukan dalan hal-hal apakah dapat diadakan poroopasan. Barang-barang jang didapat ka- 
rcna kodjahatan dan barang-barong jang dengan sengadja 
digunakan dalan nclakukan kodjahatan dapat diranpas.Dan 
ini dengan s jarat bahwa barang-barang itu haruslah kc- 
punjaan si terhukun. Ketjuall kalau Undang-undang no* nerlntahkan lain,M15)
Kalau denikian, porunusan dalan pasal 14 Penetapaa 

Presidcn noner 11 tahun 1963 torsobut nerupokan kekecualian, 
karena discbutkan benda balk milk nutupun bukan nllik terpi- 
dana yang dlporoleh dari atau dlgunakan sebagai alat nclaku
kan tindak pidana subversi dapat dlranpas. Jadi yang dapat 
diranpas juga benda bukan nilik tcrpidana, asal diperolehnya 
dari atau digunakan sebagai alat untuk nclakukan tindak pi
dana,

Hal ini sana dengan porunusan pasal 34 tfndang-undang
15) Hocslan Saleh, Op.clt.. hal, 27*
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noncr 3 tahun 1971 *
MPoranpasan barang-barang totap naupun tak tetap yang ber- 
vujud dan yang tak bcrwujud dengan nana atau nengenai na- 
na tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagaian dipcrolchnya dengan tindak pidanakorupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang nenggantikan 
barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si tor hukun atau bukanT,*l6)

Kctentuan yang ncrupakan kckecualian tersebut dapat di-
nakluni, karena untuk nenyelanatkan kekayaan negara yang k&-
rena suatu perbuatan pidana beralih nenjadi nilik orang lain
selain terpidana*

Ancanan pidana terhadap kogiatan subvorsi ini sosuai
dengan jiwa undang-undang itu aendiri, yaitu untuk nencegah
pcngacauan polltiktckononi dan lain-lain yang dapat neruntub-
kan negara dari dalan,-

16 J tfan ifjik Saleh, Qp.cit.. hal. 81,
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B A  B I?

KASU3 PKRKARA TEUKU JUSUF MUDA DAL AM

Dttduknva perkara*
Solana ncnjadi Monteri Bank Sentral Rcpublik Indone

sia pada tahun 1963 hingga tahun 1966, TEUKU JUSUF MUDA DJU 
LAM tolah nolakukan suatu pcrbuatan yang dapat nerongrong 
kckuasaan negara atau kewibawaan Pcncrintah yang sail atau 
aparatur negara* - Apa yang diporbuat oleh TEUKU JUSUF MUDA 
DAL AM di antaranya adalah selaku Hentorl Bank Sentral Repu- 
blik Indonesia telah nenberi izin Jlnpgrfc dengan cara Do- 
fcrcd Payncnt Chusus (DPC)V

Defcred Paytient itu adalah suatu Mean inport yang 
dibayar dengan Kredit, karena waktu itu ainfuk c injport tidak 
tersedia devisai

♦ Pcrbuatan terscbut nengaklbatkan bertanbahnya hutang 
negara ko luar ncgeri dan export Jadi ncnurun, karena yang 
diinport adalah barang konsunsi, sohingga devisa nogara ha- 
silnya senakin bcrkurang, Hal ini raengokibatkan insolvensio 
internasional dan lebih lanjut nerongrong kckuasaan nogara 
atau kewibawaan Pcncrintah yang sah. Atas hal terscbut TEU- 
KU JUSUF MUDA DAL AM telah diajukan ke nuka sidang Pengadil- 
an Subversi di Pengadilan Hcgcri l3tinewa Jakarta pada tang- 
gal 30 Agastus 1966*

Tersongka dituduh nclakukan tindak pidana subversi 
yang nelanggar pasal 1 ayat (1) sub lb, 1c dan Id dari Per-
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aturan Prc3iden Noner 11 tahun 1963*
Oleh Jaksa tcrsangka dituduh ; bahwa la dl Jakarta, 

aotidak-tidaknya di wilayah hukun Pengadilan Nogeri Istioo- 
wa Jakarta,antara tahun 1964*1966 dengan naksud atau nyata- 
nyata dengan nak3ud atau diketahuinya atau patut dikctahui- 
nya dapat nerusak atau nerongrong kckuasaan negara atau ko» 
wibawaan Pcocrlntah yang sah atau aparatur negara, aobagai 
nentcri urusan Bank Central ycuitf telah dlnyatakan dengan su- 
rat koputusan Presiden tanggal 13 Nopenber 1963 No* 232 no- 
ngctahui atau harus nenriotahui setiap saat keadaan dovioa 
negara dan poredaran uang negara, telah nenbori Izin inport 
dengan Defer©d Paynont Ghusus (DPC) scnuanya berjunlah kira- 
kira US $ 270*000,000,- sotidak-tidaknya borjunlah US $ 
yang jauh nclebihi keadaan doviaa negara, Tuduhan • tor
sebut berdasarkan kenyataan bahwa pada saat itu keadaan per- 
ekononi an negara ncngalani kekacauan. Terutana karena ban* 
baton dalan bid one pcrdagangan, schingga dapat nero ngrong 
kewibowaan penorintah, Dalan hal ini soharusnyalah isin in
port dlberlkan berdasarkan keadaan devisa negara,

Pcrtiaban/̂ an flukun,
Hakin borpendapat bahwa terdakwa 3ebagai Menetcri U- 

rusan Bank Sontrol telah nenciptakan DPC di luar rencana 
inport barang, aodang ia aongetahui bahwa devisa audah ssh 
ngat nenipio. Tindakan tersebut nonyiopang dari ponberian

17) Ihroaoa Pcradilan JUSUF MUDA DALAM, Op,cit«. hal, 59,
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kredit biasa yang nelalui syarat-syarat perbankan- DPG tdah 
diborikan sebesar kira-kira US $ 270 juta*l6) perbuatan tor-*

dakwa telah oengakibatkan kegoncangan/kegelisahan di kalang- 
an rakyat socara neluas.

Latar belakang politis dari pcrbuatan terdakwa adalah 
sesuai dengan taktik dan toori perjuangan PKI*Kenyataan bah
wa beralihny a terdakwa dari keanggotaan FKX ke PNI pada ta
hun 1954, naka hal ini dapat dianggop sebagai si as at irtfil- 
trasi PKI. Hal ini dihubungkan pula dengan tcrlibatnya ter
dakwa dalan peristiwa Madiun pada tahun 194# dan dipenjarakan 
di Wirogunan, Jogjakarta* Dalan peneriksaan di nuka sidangpun 
tordalcwa tidak nau nenyebut Kctuhanan Yang Maha Esa waktu 
nenyebut Pancasila.*

Berdaaarkan ketcrangan tordalcwa di nuka sidang serta 
ketcrangan saksi-salcsi dan barang bukti yang diajukan Jaksa 
dl nuka sidang, hakin berpendapat bahwa terdakwa TEUKU JUSUF 
MUDA DAL AM bersalah nclakukan tindak pidana subversi , yaitu 
nelanggar Pcnetapan Presiden Noner 11/1963, pasal 1 ayat 1 
sub lb* Untuk itu hakin telah aonjatuhkan pidana MATI terha
dap terdakwa* Pidana yang dijatuhkan terscbut sesuai dengan 
tuntutan Jaksa penuntut Unun.

A n a 1 i o a.
Setolah penulis kcnukakan tuduhan jaksa serta pertin- 

banran dan putusan hakin tcrsebut di atas penulis lcutip kcn- 
bali bunyi pasal 1 ayat (1 ) sub lb Pcnetapan Presiden Nonpr 

ldl Ibid .TliS.. 272.
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11 tahun 1963 yaitu a
"Barang siapa nolakukan suatu perbuatan dengan naksud a~ 
tau nyata-nyata dengan naksud atau yang diketahuinya a* tau patut diketahuinya dapat nenggulingkan, nerusak a- tau nerongrong kckuasaan negara atau kowibawaan pcnerin- 
tah yang sah atau aparatur negara. *
Kalau ditcliti tuduhan yang dlbuat Jaksa teraobut, na- 

ka telah dlpenuhl unsur-unsur pasal 1 ayat 1 sub lb Penetapan 
Presiden .Noner 11/1963* Unsur-unsur tersebut adalah s 1. "Ba
rang slapa*, yaitu seorang laki-laki bernana TEOKU JUSUF MU- 
DA DALAHf 2. "nolakukan suatu perbuatan" yaitu nenbori lsln 
inport dengan cara Deferod Payment Chusus (DPG); 3.tercantun 
kata-kata "dengan naksud atau nyata-nyata dengan naksud atcu 
diketahuinya atau patuti diketahuinya dapat*; 4. tercantun ka-

1

ta-kata "nerusak atau nerongrong”) 5* tercantun kata-kata ko- 
kuasaan negara atau kevdbawaan penorintah yang sah atau apa
ratur negara*

■ Berdasarkan tuduhan jaksa tersebut, hakin tolah nenga- 
dakan peoeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi scrta no- 
nilai kekuatan barang bukti yang diajukan dl nuka sidang. Ha
kin telah nenllai penbuktian unsur deni unsur dari tuduhan 
torsebut, schingga akhimya dlpcroleh kcsinpulan yang dijadl- 
kan dasar atau alasan untuk nenyatakan bahwa terdakwa telah 
borsalah oelakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan* 

Yang perlu nendapat porhatian dalan penbuktian tindak 
pidana subvorsi ini adalah nenbuktikan latar bolakang politik 
dari tindakan torsebut seouai dengan penjelasan dari Penctap- 
an Pro3idon Noner 11/1963.
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Dilihat dari pertinbangan-pertinb angan dalan tuntutan 
jaksa dan - putusan hakin, naka hal Ini sudah dilakukan* Ada- 
nya kaitan pcrbuatan terdakwa dengan kegiatan PEI pada nasa 
prolog nenjclang penberontakan PEI pada tanggal 30 Septenber 
1965, terhadap Pcncrintah Rcpublik Indonesia yang sah, naka 
tindakan terdakwa torsobut sangat ncnguntimgjcan kegiatan PKI 
saat itu* Oleh sebab itu sudah sewajamyalah jika tuntutan 
jaksa dan putusan hakin denikion adanya*-
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B A B ?
K K S I M P U L A H

1* Subvorsi nerupakan nasalah yang nenyangkut kcanan- 
on Negara Hcpublik Indonesia. la bcrupa ancanan, baik yang 
datang dari luar naupun yang dari dalan nogeri * dengan tu Ju
an neruntuhkan negara dari dalan dan nonjatuhkan pcnerintah 
yang sab.

2. Bahaya subversi dapat bergerak socara torsolubung 
ataupun tertutup dalan setiap kogiatan, nisalnya dalan kcgi~ 
atan politik, ekononi, sosial, kobudayaan dan lain-lain*

3. Peouatan pasal 1 ayat 1 sub lb dalan Penetapan 
Presiden Noner 11 tahun 1963 itu dinaksudkan untuk nenjaga, 
nonyelanatkan kelangsungan hidup kckuasaan Nogara Republik 
Indonesia*

4. Ancanan pidana terhadap kegiatan subvorsi ini sa- 
ngat berat, yaitu pidana nati atau pidana penjara seunur hi
dup, atau pidana penjara 3elana-lananya duapuluh tahun* Ka- 
lahan untuk Sabotaso socara kunulatif dapat dijatuhi pula 
pidana denda tlgapuluh juta rupiah*

5. Perunusan perbuatan pidana subvorsi dalan Pcnetap- 
an Presiden Noner 11/1963 sangat luas dan sanar-sanar. Pcne- 
gak hukun hendaknya jangan torlalu ganpang nenggolongkan su
atu perbuatan sebagai suatu kegiatan subvorsi* Harus betul- 
betul dilihat akibat perbuatan tersebut, disesuaikan dengan 
jiwa dari Penetapan Presiden Noner ll/l963,tcrutana nengenai 
adanya latar belakang politik dari perbuatan tersebut*-
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