
Undang-undang 
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tentang Subv~rsi 

S ESUNGGUHNYA dalam 
seluruh riwayatnya, Un
dang-undang No. 11/ 

PNS/1963 tentang Pemberan
tasan Kegiatan Subversi (selan
jutnya ditulis Undang-undang 
ten tang Subversi), tak pemah 
dianggap cocok untuk zaman 
mana pun. 

Akhir dekade 1950-an dan 
awal 1960-an, Indonesia dilan
da pergolakan besar. lni bagian 
dari gejolak Perang Dingin ting
kat global. Ancaman ideologis 
maupun pemberontakan ber
senjata datang bertubi-tubi. 
Presiden RI berkali-kali menja
di sasaran percobaan pembu
nuhan. Pada konteks itulah Pe
merintah RI mengeluarkan Pe
netapan Presiden (PNPS) No. 
11/1963 untuk melindungi ne
gara terhadap ancaman subver
si dari dalam negeri. 

Sejak dibentuk PNPS itu ti
dak henti-hentinya dikecam 
bangs a Indonesia, termasuk 
oleh parlemen, sehingga PNPS 
itu gagal diangkat menjadi un
dang-undang (UU). Statusnya 
tetap inkonstitusional karena 
bertentangan dengan pasal 22 
UUD 45. Rezim Demokrasi Ter
pimpin mempertahankannya 
dengan mengatasnamakan "ke
hidupan Bangsa dan Negara 
yang sedang berevolusi mem
bentuk masyarakat Sosialis In
donesia" (butir awal bab Me
nimbang PNPS 11/1963). 

Tahun 1965 terjadi perubahan 
sejarah besar di Indonesia. Na
mun PNPS itu masih segar
bugar, bahkan hingga hari ini. 
Pemerintahan Demokrasi Ter
pimpin runtuh dan diikuti 
bangkitnya pemerintahan Orde 
Baru. Tiga puluh tahun kemu
dian Orde Baru terbukti menja
di salah satu dari dua pemerin
tahan paling stabil. Tapi ada 
ironi, antara lain oleh pembikin
nya sendiri PNPS 11/1963 ja
rang digunakan untuk meng
atasi ancaIhan subversi, tapi 
penggunaannya justru dilaku
kan di zaman Orde Baru. 

Mengapa pemerintahan Su
kamo enggan menggunakan 
PNPS 11/1963 untuk menyalah-
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kan musuh politiknya? Dalam 
bukunya Hukum Pidana Politik, 
Dr Andi Harnzah menunjuk pa
sal satu Bab Penjelasan PNPS 
itu. Isinya memesan dengan te
gas bahwa penggunaan PNPS 
itu harus superteliti, wasp ada, 
dan hati-hati agar "tiada terjadi 
penyalah-gunaan wewenang 
atau ekses-ekses". 

Tapi mungkin ada sebab lain. 
Berbeda dari corak pemerintah
an Orde Baru, pemerintah De
mokrasi Terpimpin gemar me
menjarakan warganegara tanpa 
pengadilan. Bukan tidak ada 
orang dipenjara tanpa diadili 
sesudah runtuhnya Demokrasi 
Terpimpin, tetapi memang ada 
perbedaan politik hukum di an
tara kedua pemerintahan. Sam
pai kini masih sangat samar ba
gi praktisi dan pengamat hukum 
Orde Baru, sejauh mana PNPS 
11/1963 dulu pemah digunakan 
oleh rezim Demokrasi Terpim
pin. 

**. 
SEPERTI diakui banyak pi

hak, termasuk Jaksa Agung 
Singgih, UU itu kini telah mera
jalela ke mana-mana. Ia tak 
hanya mengena pejabat tinggi 
Orde Lama. Tak hanya mengin
car petinggi negara, tetapi juga 

petani-petani pedesaan yang 
lugu dalam kasus "Usroh", dan 
tak lupa intelektual muda Indo
nesia yang masih berkuliah. 

Tabel 1 menunjukkan per
luasan bidang yang dicakup UU 
tentang subversi. Tabel 2 
menggambarkan naik-turunnya 
jumlah per tahun pengadilan 
dengan rnenggunakanundang
undang ini dari tahun 1980 
hingga 1991. Tabel-tabel ini 
'tidak sepenuhnya menggambar
kan tindakan aparat keamanan. 
Di sini tidak termasuk mereka 
yang ditahan dengan tuduhan 
subversif tetapi kemudian dile
pas atau belum diadili. 

Tabel 3 menggambarkan dis
tribusi hampir 500 narapidana 
subversi pada tahun 1989. Dua 
kategori yang biasa digunakan 
pihak keamana,n adalah eks
trem kiri (EKI), ekstrem kanan 
(EKA). Sejumlah narapidana 
subversi lain dikategorikan 
pemberontak dan gerakan sepa
ratis yang tidak berdasarkan 
agama (EKA). Sisanya datang 
dari kasus-kasus ekonomi atau 
yang kurang jelas datanya. 

Sekali lagi perlu ditekankan 
di sini bahwa Tabel 3 tidak se
lengkapnya menggambarkan 
luas dan lingkup korban UU 
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tentang Subversi. MisaJnya 
jumlah ekstrem kiri cuma 51, 
karena di sini tidak termasuk 
ratusan ribu warganegara yang 
dituduh "terlibat langsung atau 
tidak langsung dengan G-30-
SjPKI". Marzuki Darusman 
memperkirakan jumlah mereka 
di tahun 1970-an mencapai 1,43 
juta. Mereka ditahan sekitar se
puluh tahunan tanpa diadili, se
belum "dibebaskan" akhir 
1970-an dan awal1980-an. Me
reka yang "dibebaskan" ini ma
sih kehilangan berbagai hak si
pil dan mengalami hukuman se
cara berkala, yang resmi mau
pun tidak resmi. 

*** 
Rekomendasi Korunas HAM 

. terbilang istimewa. Bukan kare
na ini yang pertama, tetapi ini 
datang dari badan hukum yang 
dibentuk pemerintah dan di
angkat Presiden. Gugatan ter
hadap undang undang ini ham
pir tak pernah henti dilontarkan 
berbagai kalangan dengan ber
bagai alasan, entah itu yuridis, 
politis, maupun etis. 

Tapi pengadilan Xanana Gus
mao menyentakkan keprihaLn
an baru. Berbeda dari dugaan 
banyak pihak, Xanana diadili 
pada tahun 1993 tidak dengan 
pasal undang-undang inL Dia 
hanya dikenai pasal-pasal 
KUHP. Apakah itu karena UU 
Subversi dianggap "tidak sesuai 
dengan zaman" seperti speku-

lasi sebagian pihak? Tampaknya 
bukan itu sebabnya. 

Nyatanya hingga hari ini un
dang-undang masih dimanfaat
kan untuk menghadapi 5 orang 
tersangka ekstrem kanan dari 

• Purwokerto. Konon hanya digu
nakan bila tidak ada cukup buk
ti yang sah untuk menghukum 

. seorang pembangkang politik. 
Pada kasus Xatfana, bukti-buk
ti yang memberatkan dianggap 
sudah lebih dari cukup. 

Betapapun kelabu sejarah UU 
tentang Subversi, tulisan ini 
akan diakhiri dengan sepercik 
optimIsme. Dekade 1990-an me
rupakan fajar perbaikan hak
hak asasi di Indonesia. Walau 
masih ada mendung di sana-si
ni, UU Subversi semakin jarang 
digunakan. 

Dekade 1990-an menyaksi
kan dibentuknya Korunas HAM. 
Kita bergembira menyaksikan 
pembebasan sejumlah narapi
dana politik terkemuka ekstrem 
kanandi tahun 1990-1993. HUT, 
emas Kemerdekaan RI 1995 di
rayakan dengan pembebasan 
beberapa tokoh ekstrem kiri. 
Kode ET dihapuskan dari KTP 
mereka yang pernah dikatakan 
"tidak bersih". 

Semoga fajar yang merekah 
ini, dan kokok ayam Korunas 
HAM, tidak segera diserbu 
arakan awan mendung kelabu. 

* Ariel Heryanto, dosen UKSW, 
Salatiga. 
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