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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang Lahirnya Pembatasan Faham Atau Ajaran 

Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia 

Pembatasan ajaran atau faham Komunis/Marxisme-Leninisme dapat 

dilihat dari beberapa faktor; 

1. Ajaran atau faham Komunis/Marxisme-Leninisme berbeda dengan 

praktek Demokrasi 

Komunisme dalam penerapannya merupakan suatu pandangan, 

suatu ideologi yang sangat menentang kapitalisme atas dasar penindasan 

kaum pemilik modal terhadap kelas pekerja. Komunisme mencoba 

mengahapuskan segala bentuk penindasan, segala bentuk kelas sosial.
91

 

Berdasarkan anggapan bahwa masa depan itu akan menyerupai 

masa silam, orang-orang komunis seperti dikatakan oleh Manifesto 

Komunis, “dengan terus terang menyatakan bahwa tujuan mereka hanya 

dapat tercapai dengan merombak segala kondisi-kondisi sosial yang ada 

dengan jalan kekerasan.” Ini merupakan suatu prinsip yang paling jelas 

dan tegas sehingga membedakannya dari Demokrasi.
92

 

Marx sendiri sadar bahwa implikasi Komunisme melahirkan 

perdebatan kopseptual dan banyak kerugian. Negara-negara dengan 

budaya, dengan sistem Demokratis, akan memilih penyelesaian dengan 
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jalan damai. Namun, melakukan cara-cara demikian adalah merupakan 

suatu kegagalan Komunis. Perubahan dasar dibidang sosial dan ekonomi 

tidaklah mungkin kecuali dengan peperangan kelas, kekerasan, dan 

revolusi.
 93

 Pengakuan terhadap faktor-faktor kultural dan politik dalam 

menyeimbangakan perubahan sosial sesungguhnya berarti akan 

melepaskan pusat tempat pijakan Komunisme. Sejarah, adalah sejarah 

peperangan kelas, dan kelas-kelas yang berkuasa selalau 

mempertahankan kedudukan mereka sampai titik penghabisan yang pahit 

sekalipun. 
94

 Hal ini sudah merupakan prinsip dasar Komunis. 

Secara komprehensif, Komunisme merupakan suatu ideologi, suatu 

gagasan yang coba diterapkan di awal berdirinya Indonesia, sehingga 

tahapan Komunisme pada masanya kiranya dapat diterima secara 

konseptual maupun implikasinya. Sayangnya arah politik Indonesia 

melahirkan suatu konsensus dengan tidak mengakui eksistensi 

Komunisme sebagai bagian dari bangsa Indonesia. 

Fenomena Pancasila sebagai sebuah ideologi dan sumber dari 

segala hukum jelas menimbulkan kontroversi.  Status pancasila, apakah 

merupakan ideologi atau bukan, masih menimbulkan tanggapan berbeda 

dikalangan ilmuwan. Onghokham berpendapat, Pancasila jelas 

merupakan dokumen politik bukan falsafah atau ideologi, dan harus 

dilihat sebagai kontrak sosial, yaitu kompromi atau persetujuan sesama 

warga negara tentang assa-asas negara baru yang dapat disamakan 
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dengan dokumen-dokumen penting negara lain seperti Magna Charta di 

Inggris, Bill of Rights di Amerika Serikat dan Droit del’homme di 

Perancis.
95

 

Kemudian pada masa pemerintahan Soeharto dilakukan upaya-

upaya yang mendeligitimasi seluruh tafsir Pancasila versi Soekarno. 

Melalui “Simposium Kebangkitan Semangat 66: Mendjelajah Tracee 

Baru” yang diselenggarakan Universitas Indonesia pada tanggal 6-9 mei 

1966 yang menyimpulkan sebagai berikut:
96

 

“Bahwa Komunisme tidak dapat mungkin disesuakikan dalam 

falsafah pantjasila. Oleh karena Marxisme adalah suatu bentuk 

materialism yang mengarah terutama pada diktatur golongan (kelas 

proletar), maka apapun dalilnya Marxisme anti spritualisme dan anti-

theisme serta anti Demokrasi. Dengan demikian Marxisme tidak bisa 

tampung dalam falsafah Pantjasila. Sekalipun degan argumen di atas 

maka symposium berkesimpulan bahwa ide NASAKOM adalah gagal, 

dan demikian maka djuga, Panitia Adjimat Revolusi (dimana  tercakup 

ide NASAKOM) perlu ditinjau lebih sistematis dan lebih kritis” 

 

Atas pemikiran-pemikiran ini kemudian lahirlah suatu bentuk 

pemahaman bahwa Pancasila adalah merupakan suatu konstruksi gagasan 

yang utuh dan berfungsi sebagai ideologi negara yang resmi dan mutlak 

serta memiliki kebenaran tunggal sehingga pola pikir, gagasan akan 

terjabak pada dimensi monointerpretasi.
97

 

Kemudian lahirlah bentuk pelarangan Komunis dalam TAP MPRS 

Nomor XXV/MPRS/1966, yang dengan ini juga mengakhiri segala 
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bentuk penerapan, pengekspresian, aktualisasi ajaran atau faham 

Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia. 

2. Kegagalan  NASAKOM sebagai desain berdirinya Negara Indonesia oleh 

Soekarno 

Ketika Soekarno muda pada 1926 menulis tentang “Nasionalis, 

Islamisme, dan Marxisme”, orang menganggapnya wajar-wajar saja. 

Pada tahun 20-an pemikiran Marx, lebih-lebih kritiknya yang tajam 

terhadap Kapitalisme, berpengaruh luas dikalangan terbatas kaum 

intelektual muda pergerakan nasional Indonesia.
98

 

Namun, ketika 35 tahun kemudian Presiden Sukarno memodifikasi 

trias itu  menjadi NASAKOM (nasionalisme, agama, komunisme), beliau 

telah meloncat ke dimensi yang lain, loncatan yang akhirnya 

mendaratkan bangsa Indonesia ke dalam malapetaka nasional, yaitu 

Gerakan 30 September 1965 dengan segala akibatnya.
99

 

Sebenarnya, sebagaimana dikatakan Ruth McVey, tulisan Soekarno 

mengenai “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme,” ditujukan kepada 

rekan-rekan sesama pemimpin di dalam gerakan kemerdekaan. Dalam 

hal ini, tidak berbicara kepada penduduk desa yang frustasi maupun 

kaum proletar radikal yang sempat melancarkan pemberontakan PKI 

setahun sebelumnya.
100
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Ia juga tidak berbicara pada santri pembela Islam, ataupun kepada 

orang-orang biasa yang tinggal di dalam kota atau di dekat kota yang 

bergabung ke Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam pencarian atas 

sebuah orientasi di dunia yang sedang mengalami modernisasi. Soekarno 

melihat bahwa kelompok-kelompok aliran tersebut memang ada, tetapi ia 

memandang mereka hanya sebagai pengikut ataupun calon pengikut 

kelompok elite  metropolitan yang menjadi sasarannya.
101

 

Bagi Soekarno dan orang-orang seganerasinya, persatuan menjadi 

lebih dari sekedar kunci menuju efektifitas politik. Dimata mereka, 

perasaan frustasi akibat konflik tiada henti dikalangan mereka sendiri 

ditambah dengan konsep politik tradisional dan ide-ide yang dipinjam 

dari Sosialisme memberikan tafsiran tersendiri bagi kata „persatuan‟. 

Kata „persatuan‟ meperoleh nilai yang hampir-hampir magis, hanya 

melaui persatuanlah kekuatan politik bisa tercapai tetapi begitu Rakyat 

bersatu, tidak ada yang bisa mereka atasi.
102

 

Yang dimaksud dengan „Rakyat‟ adalah seluruh masyarakat 

Indonesia, suatu perwujudan spiritual dari seluruh bangsa. Soekarno dan 

rekan-rekannya menolak ketidakpercayaan kaum intelektual terhadap 

rakyat biasa yang dianggap sebagai musuh dari pencerahan dan justru 

berargumen bahwa rakyat memiliki keinginan progresif yang akan 

merespon siapa saja yang memanggil mereka atas nama kebebasan dan 

masa depan. Istilah „rakyat‟ menjadi sejajar dengan istilah „proletar‟ di 
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mata Karl Marx, mereka memang terbuang dan tidak berdaya sekarang, 

tetapi tidak ditakdirkan untuk mengubah dunia ketika dimobilisasi di 

dalam sebuah revolusi.
103

 

Akan tetapi tidak seperti proletar yang didefinisikan berdasarkan 

kelas, Rakyat mempresentasikan massa, ia tidak dibedakan dari kaum 

penguasa dan di saat yang bersamaan terbagi berdasarkan kelompok-

kelompok bahasa, agama, budaya dan ekonomi yang bersatu dalam 

bermacam-macam identifikasi ideologi. 
104

 

Dari alam cita-citanya ini, beliau meloncat ke dalam alam keras 

perebutan kekuasaan politik. Beliau tidak cukup memperhatikan, bahwa 

Komunisme bukan sekedar aktualisasi Marxisme dan bahwa PKI sebuah 

partai Komunis tulen, dengan ideologi Marxisme-Leninisme tulen. 

Kekhasan partai itu, berbeda dengan partai-partai berbasis nasionalis dan 

agama, adalah bahwa ideologinya, Marxisme-Leninisme menolak 

pluralitas Demokratis.
105

 

Namun tetap saja konsepsi Soekarno tentang NASAKOM perlu 

dipahami merupakan rangkaian ide-ide beliau tentang persatuan dan 

kesatuan bangsa yang memandang negara sebagai satu keluarga yang 

integral, sehingga seluruh elemen kekuatan bangsa harus dilibatkan 

dalam pemerintahan.
106
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3. Kesiapan Indonesia jika terdapat legalitas atas ajaran atau faham 

Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia 

Menurut Friedmann
107

 mengemukakan bahwa sebuah sistem 

hukum, pertama mempunyai struktur. Kedua memiliki substansi, 

meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada didalam 

sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua 

produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh 

orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum 

meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur dapat 

diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau 

dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah apa saja 

atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan 

mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan. 

Dari teori ini, jika disinkronkan dengan dicabutnya pelarangan 

Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia maka hal tersebut harus 

dilihat sebagai suatu hukum yang benar-benar memiliki kesesuaian 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Menurut Friedman
108

 bahwa subtansi ialah sebagai sistem 

subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 

Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada 
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dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, 

aturan baru yang mereka susun. 

Dalam pasal 28I ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 khususnya tentang 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebagai hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, kemudian pencabutan TAP 

MPRS tentang Komunisme sebagaimana dimaksud ialah adanya legalitas 

terhadap Komunisme di Indonesia, maka negara sebagai pembuat hukum 

harus memiliki jaminan bahwa hak-hak warga negara sebagaimana 

dalam TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, agar 

diberikan kembali dan mendapat perlidungan dalam pemenuhan haknya. 

Hak-hak sebagaimana dimaksud ialah; 

a. Hak untuk mendirikan Partai Komunis Indonesia 

b. Hak untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran  

Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan 

manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta 

media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran 

tersebut 

c. Hak mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada 

Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme, 

menjadi bagian dari hak-hak asasi manusia lainnya sebagaimana 

dijabarkan dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, khususnya 

tentang hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan.
109

 

 

Lanjut Fiedman
110

 bahwa dalam hal ini struktur sebagai yang 

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. 

Kemudian struktur oleh friedman disebutkan sebagai aparatur negara, 

yaitu lembaga penegak hukum yang kewenangannya dijamin oleh 
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undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan 

tangggungjawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 

pengaruh-pengaruh lain. 

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila bagusnya suatu 

peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat 

penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya 

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegak hukum tidak 

berjalan sebgaimana mestinya. Banyak faktor  yang mempengaruhi 

lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya pemahaman 

agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain 

sebagainya.  Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum 

memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.
111

 

Ketiga ialah kultur hukum, dimana sikap manusia terhadap hukum 

dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. 

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang 

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan.
112

 

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat 
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kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum.
113

 

Ketiga hal di atas kiranya merupakan suatu langkah prefentif yang 

perlu dikaji, dipertimbangkan, sehingga jika memungkinkan melahirkan 

suatu kebijakan hukum yang akhirnya memberi leglitas terhadap 

Komunisme sebagaimana dijabarkan sebelumnya, hal ini mampu 

melahirkan suatu tatanan sosial yang ideal, sebagaimana dijabarkan 

dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu; 

Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 

B. Korelasi Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 Khususnya Tenatng Hak 

Kemerdekaan Pikiran dan Hati Nurani Sebagai Hak Yang Tidak Dapat 

Dikurangi Dalam Keadaan Apapun Terhadap TAP MPR Sementara 

Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai 

Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh 

Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan 

Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan 

Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme 

 

Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami beberapa peristiwa 

konstitusional apakah perumusan Hak Asasi Manusia akan dimasukan kedalam 

Konstitusi sebagai jaminan negara terhadap hak-hak warga negara atau tidak. 
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Menurut Soekarno
114

 Indonesia harus dibangun sebagai negara kekeluargaan, 

hal ini jelas dinyatakan dalam pidatonya dihadapan Sidang Kedua BPUPK, 

pagi 15 Juli 1945. 

Buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukan 

dalam Undang-undang Dasar kita yang dinamakan ‘rights of the citizens’ 

sebagai yang diajurkan oleh Republik Perancis itu adanya... Tuan-tuan yang 

terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa Grondwet menuliskan 

bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, mengadakan 

persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada sosial rechtvaardigheid 

yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu 

kalau ia tak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet 

yang berisi droit de’l homme et du citoyen itu, tidak bisa menghilangkan 

kelaparannya orang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, 

jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham 

kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan 

sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan 

liberalisme dari padanya. 

 

Pendapat Soekarno didukung Soepomo
115

 (darinya kita mengenal negara 

kekeluargaan) yang juga berpendapat tidak perlu memasukan pengaturan 

mengenai HAM dalam Undang-undang Dasar. 

UUD yang kami rancangkan, berdasarkan atas paham kekeluargaan, 

tidak berdasar atas paham perseorangan, yang telah kita tolak. Pernyataan 

berkumpul dan berserikat di dalam UUD adalah sistematik dari paham 

perseorangan oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat 

di dalam UUD kita akan menantang sistematik paham kekeluargaan. 

 

Soepomo
116

 dengan sadar membenturkan paham kekeluargan dan hak-

hak warga negara yang disebut Soekarno sebagai paham liberal dan individual. 

Akibatnya, dengan sendirinya hak-hak tersebut termasuk ke dalam ranah 

paham individualisme dan liberalisme. Lebih lanjut Soepomo menambahkan 

bahwa; 
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Dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu 

bertanya: apakah hak-hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah 

kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini. 

Bagaimakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah (familie) dan 

sebagai anggota kekeluargaan daerah, misalnya sebagai anggota desa, daerah, 

negara, Asia Timur Raya dan Dunia itu? Inilah pikiran yang harus senantiasa 

diinsyafkan oleh kita semua. 

 

Pandangan dan pendapat Soekarno
117

 dan Soepomo ditentang oleh M. 

Hatta dan M. Yamin yang menginginkan agar hak-hak manusia diatur dalam 

UUD. Kekhawatiran Hatta adalah bahwa tidak adanya jaminan atas hak 

tersebut dalam UUD akan menjadikan Negara yang baru dibentuk menjadi 

negara kekuasaan. Hatta mengatakan secara tegas dalam Sidang BPUPK 

mengenai kekwatirannya. 

Memang kita harus menentang individualisme... Kita mendirikan negara 

baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama. Tetapi suau hal yang 

saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada 

rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara... Hendaklah 

kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan 

menjadi Negara Kekuasaan. 

 

Pendapat Hatta
118

 diperkuat M. Yamin dalam sidang BPUPK sehingga 

menimbulkan dua kutub pemikiran, yang terdiri atas paham kekeluargaan dan 

paham pencantuman hak asasi. Dalam pendapatnya Yamin menyatakan; 

Supaya aturan kemerdekaan warga negeri dimasukan ke dalam UUD 

dengan seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan yang dimajukan untuk 

tidak memasukannya... Saya hanya minta perhatian betul-betul, karena yang 

kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, 

ada kekhilafan daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan undang-

undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak 

daripada republik; misalnya mengenai yang tertuju kepada warga negara yang 

akan mendapat hak, juga penduduk akan diperlindungi oleh republik ini. 
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Akhirnya, pada 16 Juli 1945 perdebatan dalam BPUPK menghasilkan 

kompromi sehingga diterima beberapa ketentuan dalam UUD. Pasca-

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI segera menggelar sidang pertama 

pada 18 Agustus 1945 dan dalam keputusan mengesahkan UUD yang telah 

dirancang oleh BPUPK dengan beberapa perubahan dan tambahan.
119

 

Pada mulanya kemerdekaan pikiran dan hati nurani menjadi satu dalam 

rumusan HAM pasal 28 UUD NRI Tahun 1945; Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang, dengan penjelasan bahwa; 

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang 

mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk 

membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak 

mentyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. 

 

Kemudian pada perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 Hak 

Kemerdekaan Pikiran dan Hati Nurani masih tetap dipertahankan dengan 

rumusan yang ada. Setelah perubahan kedua barulah rumusan HAM demikian 

juga Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani menjadi seperti yang diketahui 

sekarang. Yaitu mendapat penjabaran yang lebih banyak dari sebelumnya 

namun tidak memiliki penjelasan, defenisi terhadap pasal-pasalnya. 

Demikian hal ini akan menjadi suatu problematik bagaimana jika dalam 

suatu peristiwa hukum, beberapa penjabaran Hak Asasi Manusia tidak disertai 

defenisi yang membatasinya. Dalam hal ini, kebijakan sebelumnya melahirkan 

pembatasan lebih lanjut tentang Hak Asasi Manusia lahirlah Hak yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non-derogable Rights). 
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Mengacu pada konsep negara hukum yang dijabarkan Sthal, kiranya 

dapat dipahami bahwa suatu negara hukum memiliki perhatian terhadap 

jaminan konstitusional pada; 

1. Hak-hak manusia 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia 

3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan peradilan administrasi 

dalam perselisihan 

Pembatasan HAM jika mengacu pada pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa; 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 

siapapun. 

Kemudian, yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk 

keadaan perang , sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud 

dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat, 

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut dapat 

dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang 

digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Dalam Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik pasal 4, bahwa dalam keadaan 

darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah 

diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil 

langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan 

kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, 

sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-
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kewajiban lainnya berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama 

atau asal-usul sosial. 

Oleh Osgar S. Matompo bahwa selama rumusan pasal 28I ayat 1 UUD 

NRI Tahun 1945 itu menyebutkan bahwa yang digolongkan dalam jenis non-

derogable rights tidak bisa dikurangi pemberlakuannya dalam keadaan apapu, 

maka selama itu pula kita tidak dapt menghindar dari penafsiran bahwa Hak 

untuk hidup, Hak untun tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai 

pribadi di hadapan hukum, dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut bersifat mutlak.
120

 

TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang 

Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi 

Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi {artai Komunis 

Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau 

Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme lahir 

dalam instabilitas nasional, dimana negara dalam keadaan yang tidak aman. 

Namun, apakah hukum dapat dengan tegas menyentuh obyek yang abstrak, hal 

inilah yang tetap menjadi sebuah diskursus pemerhati Komunisme dalam 

lingkup normatif. 
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Diskursus-diskursus yang ada dapat dipahami mengarah pada 

pengembalian hak Komunisme sebagai suatu isme yang dapat dipelajari dan 

diyakini, bukan untuk dibatasi ataupun dilarang. Pembatasan terhadap upaya 

mengenal maupun mengembangkan Komunisme seperti secara eksplisit 

tertuang dalam TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tahu 1966, 

yakni; dalam pasal 2 TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 

1966, yang menerangkan bahwa dilarangnya kegiatan-kegiatan berupa; 

1. Menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme 

dalam segala bentuk manifestasi 

2. Mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme 

dalam segala bentuk manifestasi 

3. Penggunaan segala macam aparatur serta Media bagi Penyebaran faham 

atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme 

4. Penggunaan segala macam aparatur serta Media bagi Pengembangan 

faham ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme 

Bahwa dalam pasal 3 TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 

Tahun 1966, menegaskan bahwa; 

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada 

Universitas-universitas, faham Komunis/Marxisme-Leninisme dalam 

rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, 

dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR, diharuskan 

mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. 

Dalam pasal 2 TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 

1966 secara eksplisit menjelaskan bahwa perbuatan menyebarkan sebaimana 

dimaksud dalam TAP tersebut adalah dilarang. Dengan dasar pertimbangan 

bahwa faham atau ajaran Kmunisme/Marxisme-Leninisme pada inti 

hakekatnya bertentangan dengan Pancasila. Dilematis ini kemudian menuju 

pada bagaimana Pancasila itu lahir. 
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Pancasila yang oleh beberapa sarjana, dipahami hanya merupakan 

dokumen politik sehingga Pancasila tidak berada pada tataran yang sama 

dengan Ideologi. Pancasila lahir pada tahun 1945, kemudian pelarangan 

Komunisme sendiripada tahun 1966 dengan adanya TAP MPR Sementara 

Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966. Jika Komunisme tidak sejalan dengan 

Pancasila, perlu dipahami bahwa Pancasila yang kita kenal sekarang tidak akan 

ada. Karena secara logis, kesepakatan, konsensus yang ada akan langsung 

membatasi ataupun meniadakan Komunisme. Namun secara historis, Pancasila 

lahir dengan berbagai kontradiksi konseptual saat itu yang akhirnya melahirkan 

suatu gagasan, suatu kontrak sosial yang dikenal dengan nama Pancasila. 

Dari pendiskripsian tadi diketahui bahwa secara historis Pancasila tidak 

bertentangan dengan Komunisme, karena akan menjadi rancu, bilamana 

eksistensi Komunisme dianggap Komunisme dianggap bertentangan namun 

Pancasila itu sendiri lahir dengan perdebatan gagasan yang juga diikuti 

Komunisme. Kenapa diikuti Komunisme, karena saati itu Komunisme bukan 

sebuah larangan, namun bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga hak setiap 

bangsa, dengan beragam latarbelakang yang berbeda kemudian diperjuangkan 

hingga mencapai suatu gagasan negara ideal Indonesia, yaitu negara Indonesia 

yang ber-Pancasila. Dengan demikian, maka sebuah falase jika muncul suatu 

dasar pertimbangan hukum yang menempatkan Komunisme bertentangan 

dengan Pancasila. 
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Merujuk pada pasal 2 TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 

Tahun 1966 kembali, bahwa apakah perbuatan menyebarkan sebagaimana 

dimaksud, memiliki kontradiksi dengan Hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani. Jika dipahami bahwa Komunisme pada hakekatnya adalah tidak 

bertentangan dengan Pancasila, maka akan berimplikasi dan memiliki 

kesinambungan bahwa perbuatan menyebarkan faham atau ajaran 

Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan 

Pancasila. 

Korelasi atau keselarasan perbuatan menyebarkan faham atau ajaran 

Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan Hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, perlu dipahami adalah merupakan dua hal yang pada 

prinsipnya memiliki objek kajian yang berbeda. Pada kalimat sebelumnya 

untuk membatasi biasnya penafsiran, menyebarkan disatukan dengan 

perbuatan. Oleh KBBI
121

 sendiri perbuatan diartikan sebgai sesuatu yang 

diperbuat (dilakukan), kemudian menyebarkan oleh KBBI berasal dari kata 

sebar, berserak, menghamburkan. Sehingga defenisi menyebarkan tidak berdiri 

sendiri karena memiliki unsur buat, lakukan, atau mudahnya merupakan suatu 

kata kerja. Seperti halnya mempelajari, mengambil, memberi, adalah 

merupakan kata kerja. Kata yang didalamnya terkandung unsur melakukan 

sesuatu, berbuat sesuatu. Dari penafsiran sebelumnya, melahirkan suatu 

korelasi bahwa menyebarkan dan mengembangkan, memiliki kesamaan, 

keduanya merupakan kata kerja. 
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Dalam memahami pendefenisian terhadap Hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, perlu diingat bahwa Hak ini tidak berdiri sendiri. Sebagaimana 

dijabarkan dalam konstitusi bahwa Hak yang tidak dapat kurangi dalam 

keadaan apapaun terdiri atas Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak 

diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan Hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 

Bahwa hak-hak yang tergolong sebagai hak yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun ini, secara prinsip memiliki perbedaan dengan hak-hak 

lainnya. Secara konprehensif, akan didapati bahwa hak-hak ini dalam 

pemenuhannya adalah merupakan hak yang tidak berhubungan langsung 

dengan individu, dengan manusia lainnya. Hak-hak yang tergolong dalam Hak 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ini, merupakan hak individu 

sebagai manusia dalam wilayah privatnya sebagai manusia. Untuk 

mempermudah pemahaman, defenisi terhadap masalah ini, hipotesa yang harus 

dibangun ialah melihat hak-hak ini terlebih dahulu dan tidak dengan hak-hak 

lainnya. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ini tadi 

dikatakan ialah Hak individu dalam wilayah privatnya, sehingga ketika 

seseorang sebagai dirinya sendiri, hukum yang menjangkau dirinya hanyalah 

kebiasaan, ataupun dalam hal ini adalah hukum yang dibuat oleh dan untuk 

dirinya sendiri.  Kenapa demikian, karena individu tersebut tidak dalam ruang 

masyarakat. Hak-hak manusia ketika berada dalam ruang, dalanm wilayah 
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privatnya inilah yang secara hakikat merupakan dasar perbedaannya dengan 

hak-hak lain. 

Kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebagai Hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun, kemudian dikorelasikan dengan perbuatan 

menyebarkan dan atau mengembangkan faham atau ajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka akan didapati bahwa menyebarkan 

mengandung makna teraktualisasikannya perbuatan. Dalam artian, perbuatan 

menyebarkan dapat dipahami akan memiliki korelasi dengan individu lain, 

sehingga  ada hukum disana yang membatasi suatu perbuatan menyebarkan itu. 

Menyebarkan pikiran dan hati nurani, menyebarkan faham atau ajaran 

Komunis/Marxisme-Leninisme, adalah suatu bentuk perbuatan yang 

berimplikasi pada terjadi interaksi terhadap eksistensi, hal-hal lain diluar dari 

diri individu itu sendiri. Eksistensi Hak kemerdekaan pikran dan hati nurani 

tidak akan berada pada posisinya, karena telah ditempatkan diluar dari ruang, 

dari wilayahnya, yaitu alam pikiran itu sendiri. Kebenaran (isme) akan tetap 

utuh secara subyektif jika tidak diposisikan dalam ranah publik. Namun ketika 

kebenaran tersebut diposisikan dalam ruang masyarakat, diaktualisasikan, 

maka tiap individu akan melakukan proses pembenaran, kebenran subyektif 

beralih pada tahapan objektif, sehingga melahirkan kebenran obyektif. Inilah 

hukum. 

Batasan menyebarkan maka akan diketahui ialah pada proses 

menyebarkan itu sendiri. Kemerdekaan pikiran dan hati nurani tidak akan 
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menyertai perbuatan menyebarkan. Dikatakan demikian karena, kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani berada pada ruang privat, sedangkan menyebarkan 

berada pada ruang publik. 

Korelasi slenjutnya ialah mengembangkan faham atau ajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan Hak kemerdekaan pikiran dan Hati 

nurani. Telah dijabarkan sebelumnya bahwa mengembangkan mengandung 

unsur perbuatan, perbuatan berimplikasi pada adanya korelasi ruang privat 

terhadap ruang publik. Sehingga mengembangkan faham atau ajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak selaras dengan Hak kemerdekaan 

pikiran dati nurani. Namun dalam beberapa kasus, tidak selamanya 

mengembangkan memiliki hubungan dengan ruang publik. 

Ketika Plato
122

 mengkonsepsikan realitas, Plato menghadirkan idea

sebagai bentuk idela dari realitas. Pada kasusu ini, suatu pengetahuan, hasil 

penangkapan indera manusia, hanya merupakan penggambaran kembali dari 

dunia dunia idea. Segala sesuatu telah ada pada ruang privat manusia. 

Idealisme Plato memberi penjelasan bahwa individu mengembangkan apa yang 

ditangkap oleh inderanya (pengetahuan), dengan kontemplasinya individu akan 

memahami realitas. Hal inilah kenapa manusia dengan naluriahnya sebagai 

manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian akan ditemukan 

bagaimana hak-hak yang tidak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun memiliki kedudukanyang berbeda dengan hak-hak lainnya. Karena 

mengembangkan terjadi pada ranah privat,  sehinga akan menjadi tidak dapat 

122
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dikurangi dalam keadaan apapun jika mengembangkan itu tidak bersentuhan 

dengan ruang publik. Tetap dalam batasan dirinya sendiri. 

Pada subtansi selanjutnya dari TAP MPR Sementara Nomor 

XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, akan didapati dua kata yang memiliki unsur 

kata kerja sehingga berimplikasi pada adanya korelasi dengan ruang publik, 

yaitu penyebaran dan pengembangan terhadap penggunaan segala macam 

aparatur serta media atas faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. 

Penyebaran maupun segala kata yang mengandung unsur kata kerja, 

kiranya akan berimplikasi pada munculnya aktualisasi, dan akan berbenturan 

dengan hukum yang ada. Dalam hal ini khususnya, penyebaran tidak memiliki 

keselarasan dengan kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Kembali bahwa 

keduanya berada pada ruangnya masing-masing. Kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani pada ranah privat sedangkan penyebaran pada ranah publik. Begitu juga 

pengembangan, jika yang dimaksud adalah pengembangan individu dengan 

tanpa bersentuhan dengan individu lain, maka pengembangan memiliki makna 

yang selaras dengan kemerdekaan pikiran dan hati nurani, namun jika yang 

dimaksud adalah pengguaan segala macam aparatur serta media bagi 

pengembangan faham atau ajaran Komunis/Marxsme-Leninisme memiliki 

hubungan dengan individu lainnya maka hal tersebut adalah tidak selaras. 

Sebelum melanjutkan pada pasal selanjutnya, menyebarkan, 

mengembangkan, penyebaran dan pengembangan telah dideskripsikan 

memiliki korelasi langsung maupun tidak sama sekali dengan Hak 
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kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Juga bagaimana faham atau ajaran 

Komunis/Marxisme-Leninisme berada dalam tataran, berada ranah yang sama 

dengan Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani itu sendiri. Keduanya berada 

dalam ranah privat sehingga, Hak berpaham atau berajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah merupakan hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun. 

Bahwa dalam pasal 3 TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 

Tahun 1966, akan ditemukan kandungan pasal yang sangat diskriminatif. 

Bagaimana faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dipilah, dipisah 

dari murni obyek pengetahuan. Kata pengamanan oleh KBBI
123

 diartikan 

sebagai proses, cara, perbuatan mengamankan. Kemudian aman oleh KBBI
124

 

adalah bebas dari bahaya, bebas dari dari gangguan. Kandungan pasal ini, 

memiliki makna bahwa faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme 

adalah tidak aman bagi Indonesia. Sehingga perlu dilakukan pengamanan 

dalam mempelajarinya secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas. 

Bentuk diskriminasi di atas, akan menghadirkan kembali pada pengkajian 

apakah isme, faham atau ajaran merupakan obyek dari hukum. Maka konsepsi 

ini akan mengarah pada, hasil, aktualisasi dari isme tersebut. Jika isme yang 

dimaksud, misalnya isme yang dimiliki individu hanya berada pada ranah, pada 

cakupan dia dalam beridelisme, berpaham, tanpa ada hubungan dengan orang 

lain, maka isme akan tetap murni dalam pikirannya dan merupakan suatu 
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kesatuan dengan Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Namun akan 

menjadi obyek hukum jika, isme tersebut diterapkan sehingga melahirkan suatu 

perbuatan. Dalam kasusu ini misalnya praktek Komunisme, jika individu yang 

berbeda berpaham non-Komunisme, (berpedoman pada Hak kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani), keduanya haruslah menghormati kedudukan masing-

masing individu, maka hukum hanya akan menjangkau perbuatan yang lahir 

dari berbeda terapan isme tadi. Batasan baik buruk terapan isme akan dinilai 

dengan hukum. 

Kembali pada gagasan bahwa pengamanan dilakukan pada kegiatan 

mempelajari faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme  adalah 

sebenarnya bukan merupakan suatu hukum yang memiliki substansi yang ideal. 

Telah diketahui bahwa Komunisme adalah Pancasila, jika dalam mempelajari 

Komunisme terdapat pengamanan maka badan legislatif saat itu melakukan 

suatu upaya mengobyektifitaskan isme sebagai obyek hukum. Pada 

perbuatanlah obyek hukum, dan bukan isme sebagai obyek hukum. 

Dengan demikian maka apakah benar-benar isme tidak terjangkau oleh 

hukum, adalah tidak sepenuhnya benar juga. Obyek hukum adalah perbuatan, 

kemudian maka setiap orang boleh beridealisme dengan segala idealisme 

mereka. Namun bagaimana pembatasan terhadap suatu isme, terhadap suatu 

pikiran. Darisinilah moralitas, etika, norma masyarakat menjadi pedoman. 

Karena meskipun setiap orang memliki Hak yang tidak dapat dikurangi dalam 
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keadaan apapun, hak privat tersebut akan melahirkan hukum yang membatasi 

individu itu sendiri. 

Korelasi pasal 3 TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 

1966 dengan Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani pada hakekatnya ialah 

melindungi kegiatan mempelajari faham atau ajaran Komunis/Marxisme-

Leninisme. Kembali pada prinsip sebelumnya, jika mempelajari dimaksudkan 

adalah upaya meningkatkan pengetahuan manusia, individu, maka unsur 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah selaras dengan hal tersebut. 

Karena mempelajari adalah suatu perbuatan yang bisa dipahami memiliki 

makna tidak adanya korelasi dengan individu lainnya. Sehingga manusia 

dikatakan bebas mempelajari suatu pengetahuan dengan tanpa dikuranginya 

mempelajari itu dalam keadaan apapun. 

Namun seseorang akan mendapati pembatsan mempelajari pengetahuan 

jika obyek mempelajari tadi memiliki korelasi dengan ruang publik. 

Mempelajari akan terikat pada etika, moral, hukum. Karena tidak selamanya 

obyek mempelajari adalah baik oleh hukum, misalnya orang mempelajari 

sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun hukum 

tidak menjangkau itu, kemudian perbuatan mempelajari juga telah memasuki 

ranah publik maka moralitas, etika, norma susial yang membatasinya. 

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut 
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PERPU No. 2 Tahun 2017, penegasan mengenai perlindungan Hak Asasi 

Manusia dan kewajiban asasi manusia telah dicantumkan didalam pasal 28J 

UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi; 

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. 

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta perhormatan atas 

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Dengan disimpulkan tidak bersifat absolut atau relatif. Hal ini sejalan dengan 

ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok Declaration on Human 

Rights 1993. 

Bahwa deklarasi HAM Universal dalam konteks ASEAN harus 

mempertimbangkan kekhususan yang bersifat regional dan nasional dan 

berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran 

Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan secara 

bertentangan dengan ketiga latar belakang dimaksud. 

Dalam pasal 59 ayat 4 huruf C PERPU No. 12 Tahun 2017, menjelaskan 

bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran 

atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian dalam Penjelasan 

pasal 59 ayat 4 huruf C PERPU No. 12 Tahun 2017 yang dimaksud dengan 

“ajaran atau faham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran 

ateisme, Komunis/Marxisme-Leninisme, atau faham lain yang bertujuan 

mengganti/mengubah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 
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Tambahan kata menganut mengarah pada segala bentuk penerapan faham 

atau ajaran. Menganut dalam KBBI ditafsirkan sebagai mengikuti, menurut 

haluan politik, aliran memeluk agama, sehingga jika segala penerapan, bentuk 

perbuatan, tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka 

hal tersebut adalah dilarang. 




