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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dimana 

Negara Indonesia secara de facto terdiri dari 34 provinsi, 13.487 pulau besar dan 

kecil dan sensus penduduk terakhir pada tahun 2006 mencapai kurang lebih 222 

juta jiwa, yang dimana Negara Indonesia ini berlandaskan ideologi Pancasila 

sebagai pemersatu dari berbagai macam agama, suku dan etnis yang berbeda-

beda, sebagaimana isi dari Pancasila tersebut adalah :  

a. Ketuhanan Yang Maha Esa; 

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;  

c. Persatuan Indonesia dan; 

d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan; 

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1
 

Pancasila sebagai ideologi Negara adalah suatu nilai-nilai yang terkandung 

didalam pancasila dan menjadi cita-cita normatif di dalam 

penyelenggaraannegara. Secara luas pengertian pancasila sebagai ideologi Negara 

Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi 

ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaaran akan kesatuan, berkerakyatan serta 

menjunjung tinggi nilai keadilan,
2
 maka haruslah diberikan perlindungan hukum. 

Hukum pidana nasional, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada 

orang-perorangan, masyarakat dan Negara. Perlindungan hukum pidana nasional 

                                                           
1
 Indonesia, Undang-undang dasar 1945, Pembukaan, alinea ke-4.  

2
 Winarno, Paradigma Baru,  pendidikan kewarganegaraan, bumi aksara, Jakarta, 2007, 

h. 21. 
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yang terkait dengan engara adalah memberikan perlindungan terhadap keamanan 

Negara. Dengan demikian, hukum pidana nasional, khususnya KUHP sejak awal 

terbentuk belum memberikan perlindunga n hukum terhadap ideologi Negara. 

Barulah pada tahun 1999 diundangkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan 

keamanan Negara dalam hal yang kerkaitan dengan melindungi ideology Negara.   

Jika kita melihat dari kacamata dunia banyak sekali berbagai macam ideologi 

yang terdapat didunia, salah satunya adalah faham Komunisme. Komunisme 

secara singkat adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai 

komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunis internasional merupakan racikan 

ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-

Leninisme". 

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis 

sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan 

akumulasi modal pada individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan 

sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai 

oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme 

memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh 

elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi 

pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis, karenanya dalam 

paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada 

paham liberalisme. 

Secara umum komunisme berlandasan pada teori Materialisme Dialektika dan 

Materialisme Historis oleh karenanya tidak bersandarkan pada kepercayaan mitos, 

takhayul dan agama dengan demikian tidak ada pemberian doktrin pada 

rakyatnya, dengan prinsip bahwa "agama dianggap candu" yang membuat orang 

berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena 

dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).
3
 

                                                           
3
 https://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme, dilihat pada hari kamis 19 mei 2016 pukul 

21:00. 
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Jika sekarang tahun 2016 maka Negara Indonesia ini sudah merdeka selama 

71 tahun, Jika dilihat dari berbagai macam perbedaan pola pikir para penduduk 

Negara Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, bangsa dan bahasa, 

namun seperti yang penulis jelaskan diawal lahirlah Ideologi pancasila sebagai 

pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun pasti tidak semulus 

sebagaimana yang dibayangkan, tentu terdapat Pro dan kontra dalam menyatukan 

pola pikir masyarakat dengan mencanangkan ideologi pancasila sebagai ideologi 

Negara Indonesia. 

Komunis atau ajaran Karl Marx merupakan salah satu ideologi yang terdapat 

di Indonesia yang ada sejak zaman Hindia Belanda yaitu sebelum kemerdekaan 

Negara Indonesia, komunisme ini dapat dikatakan sebagai ideologi yang kontra 

terhadap Pancasila dimana para simpatisan komunis ini menginginkan Negara 

Indonesia ini sebagai Negara yang berfaham Komunis, sebagaimana yang kita 

ketahui pemberontakan para Komunis yang terjadi pada tahun 1926-1927, 1948 

dan 1965. Katakan saja PKI yaitu (Partai Komunis Indonesia) yaitu partai para 

simpatisan Komunis yang sudah ada sejak tahun 1926. 

Pada tahun 1965 merupakan pemberontakan terakhir dan sangatlah menyayat 

hati para Masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh PKI, dimana menelan 

korban para jendral dan perwira tinggi TNI angkatan darat. Setelah 

pemberontakan yang disebut dengan G 30 S PKI telah ditumpas oleh pihak militer 

Indonesia maka setelah kejadian tersebut Aliran/ideologi yang memiliki unsur 

komunisme atau marxisme/leninsme dinyatakan ditolak dan tidak diperbolehkan 

masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lagi. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk melakukan 

upaya preventif (pencegahan) terhadap masuknya lagi aliran Komunisme atau 

marxisme/leninsme salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 

tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berkaitan Dengan 

Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.   

Berdasarkan uraian yang penulis sudah paparkan diatas maka penulis tertarik 

untuk meneliti mengenai kejahatan terhadap Ideologi negara yang terdapat di 
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Indonesia dan nantinya penulis akan menuliskannya dalam skripsi yang diberi 

judul “TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP IDEOLOGI 

NEGARA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA”. 

I.2 Perumusan Masalah 

a. Apakah undang-undang yang sudah ada di Indonesia sudah memadai 

untuk menjangkau perbuatan yang mengarah pada penyebaran ajaran 

yang bertentangan dengan ideologi negara? 

b. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai 

penyebaran ajaran yang bertentangan dengan ideologi negara? 

I.3 Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup dalam batasan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah 

mengenai kejahatan terhadap Ideologi negara sebagai kejahatan terhadap 

keamanan Negara. 

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui dan memahami undang-undang yang sudah ada di 

Indonesia sudah memadai untuk menjangkau perbuatan yang 

mengarah pada penyebaran ajaran yang bertentangan dengan 

ideologi negara. 

2) Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang dikualifikasikan 

sebagai penyebaran ajaran yang bertentangan dengan ideologi 

negara. 

 

b. Manfaat Penelitian 

1) Hasil dari penelitian ini semoga bermanfaat untuk meningkatkan 

perkembangan ilmu hukum, baik dari pihak masyarakat yang sadar 

akan pentingnya idelogi negara sebagai pemersatu bangsa indonesia. 
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2) Untuk mengetahui dan memahami peraturan serta unsur-unsur yang 

terdapat dalam kejahatan terhadap ideologi negara sebagai kejahatan 

terhadap keamanan negara.  

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Penelitian dibidang hukum tidak mungkin luput dari teori dari para ahli 

hukum, maka dari itu penulis merasa perlu menguraikan teori dasar 

untuk memecahkan masalah yang terdapat didalam penelitian ini Teori 

Pertanggungjawaban Pidana. 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap 

tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang 

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang 

dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana 

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. 

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu 

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 

pelanggaran atas „kesepakatan menolak‟ suatu perbuatan tertentu.
4
 

Menurut Van Hamel menyatakan: (pertanggungjawaban adalah suatu 

keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam 

kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat 

sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;2) mampu untuk 

menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan 

ketertiban masyarakat;3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat). 

                                                           
        

4
 Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada’ Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Cet. III, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2008, 

h. 70. 
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Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan 

van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara 

kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari 

pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, 

indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak 

bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan 

kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada 

kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada 

pemidanaan. 

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya 

kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak 

dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. 

Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya 

kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang 

melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawaban atas 

perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru 

menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. 

Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk 

ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti pendritaan.  

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya 

dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan 

sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum 

pidana. 

Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh 

Simons sebagai sudut keadaan psikis, sehingga penerapan suatu 

ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut 

Masih menurut Simons, dasar adanya tanggung jawab dalam hukum 

pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan 

perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan 
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perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu 

dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.
5
 

Per definisi  pertanggungjawaban pidana, berikut dasar adanya tanggung 

jawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana 

adalah 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) hubungan antara 

keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam kosa kata 

Belanda, pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis 

diterjemahkan menjadi toerekeningsvatbaarheid atau dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan 

dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang 

dilakukan, diterjemahkan, menjadi toerekeningsvatbaarheid atau 

pertanggungjawaban.
6
 

b. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan cara berfikir penulis dalam melakukan 

penelitian yang lebih nyata yang dibandingkan kerangka teori, yang 

membahas mengenai bagaimana proses penelitian yang dilakukan oleh 

penulis mengenai pengumpulan, menganalisa dan menyimpulkan kasus 

dan data. Sesuai judul yang penulis buat yaitu mengenai Tinjauan 

Yuridis Kejahatan Terhadap Keamanan Negara ditinjau dari KUHP dan 

KUHPM, jadi penulis cukup untuk menyampaikan beberapa istilah yang 

berada dalam pemikiran penulis terkait dengan kejahatan terhadap 

keamanan Negara yang dilakukan oleh Masyarakat sipil dan anggota 

militer, Yaitu: 

 

 

 

                                                           
5
  Eddy Q.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan V, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, 2014, h.121. 

      
6
 Ibid. 
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1) Hukum  

Keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang 

bermasyarakat wajib untuk mentaatinya, system peraturan yang 

menguasai masyarakat atau bangsa, undang undang, peraturan yang 

ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam Undang-

undang
7
. 

2) Tindak pidana  

Suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman dan diancam 

hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut 

langsung dalah KUHP maupun peraturan perundang-undangan 

lainnya
8
. 

3)   Negara Hukum 

Negara yang segala tindakannya didasarkan atas hukum yang secara 

formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan
9
.  

4) Kedaulatan Negara 

Suatu bentuk kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi dalam batas 

wilayah Negara ada pada pemerintah Negara, baik dalam arti 

territorial maupun personal.
10

 

5) Kejahatan 

                                                           
        

7
 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (dictionary of law complete edition), Cetakan 

I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 258. 

      
8
 Ibid., h. 608. 

        
9
 Ibid., h. 450 

        
10

 Ibid., h. 336. 
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Suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih 

berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk 

menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau 

masyarakat.
11

 

6) Keamanan Negara 

Keamanan adalah ketentraman; ketentraman hukum yang terdapat 

didalam suatu Negara.
12

 

7) Ideologi Negara 

Ideologi merupakan seperangkat nilai, dimana nilai nilai itu menjadi 

cita cita dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai nilai nilai 

ideology tersebut.
13

 

8) Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 

Kejahatan terhadap keamanan Negara adalah kejahatan yang 

bertujuan untuk menghapuskan, menghilangkan, mengganggu 

melumpuhkan suatu sistem jalannya pemerintahan.
14

 

I.6  Metode Penelitian dan Tahap Penelitian 

Selama Penulis melakukan penelitan dalam tulisan ini tentunya penulis 

memiliki metode untuk meneliti yang bertujuan untuk mendapatkan apa yang 

                                                           
        

11
 Ibid, h. 339. 

  
12

 B.N Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Cet. II, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2009, 

h. 140. 

13
Nurul Azizah, et, Al, Pancasila Sebagai Dasar Ideology Nasional, jurnal, Universitas 

Negeri Padang, 2014, h.3.  

14
 B.N Marbun, Loc.Cit, h. 351. 
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akan dibahas dan akan mencari solusi dari sebuah permasalahan dalam penulisan 

ini. Bahwa penulis akan menggunakan metode yaitu: 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu 

pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan 

masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, 

kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau 

fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau 

fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan 

hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum 

tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang 

ditempuh adalah langkah normatif.
15

 

 

b. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan teoritis (hukum materiil), dengan pendekatan 

ini maka dapat ditemukan sejauh mana kejahatan ideologi pancasila 

sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara dan dapat juga dapat 

memperlihatkan juga kepada masyarakat mengenai bagaimana sejarah 

Negara Indonesia yang berubungan antara Pancasila dan Komunisme. 

 

c. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

premier, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini dikarenakan 

menunjau mengenai Undang-undang nomor 27 tahun 1999 tentang 

perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan 

Dengan Kejahatan Terhadap Kemaanan Negara, maka penulis 

                                                           
        

15
 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 

2008, h. 87. 
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berpendapat bahwa sumber data diambil dari Undang-undang nomor 27 

tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemaanan Negar, yang 

memiliki penjelasan yang ditafsirkan undang undang tersebut untuk 

menjadi pengertian, dan data sekunder mengenai buku buku yang 

berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara. Penjelasan 

mengenai data premier dan sumber bahan tersier mengenai kamus 

berbahasa,ensiklopedi dan lain sebagainya, penjelasan lebih dalam 

mengenai sumber data tersebut dapat penulis jelaskan yaitu: 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

Berupa bahan penelitian yang terdiri atas peraturan perundang-

undangan dan bahan yang disahkan oleh pemerintah dan mempunyai 

kekuatan yang mengikat yaitu: Undang-undang nomor 27 tahun 

1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemaanan Negara, Putusan 

Mahkamah Militer Luar Biasa  (PTS-03/MB II/U/1996). 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan penelitian hukum diluar daripada sumber bahan 

hukum primer yang terdiri atas bahan-bahan yang membahas 

mengenai sumber hukum primer yang berupa buku, jurnal hukum, 

majalah hukum, pendapat para ahli dan berbagai macam referensi 

yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan terhadap ideology 

Pancasila sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan 

informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang 

berbentuk kamus hukum, literatur-literatur, media internet, buku 

petunjuk, serta ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang 

sering dipergunakan dan lain yang berkaitan dengan bidang hukum. 

d. Tahap Penelitian 

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
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Penelitian ini berguna untuk mengumpulkan data dari sumber hukum 

sekunder, pencarian buku-buku yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dibuat oleh penulis. 

2) Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara: 

a) Studi Dokumen 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-

buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan 

ini. 

b) Analisa Data 

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi 

atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
16

 

c) Teknik Penulisan Data 

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian 

komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta. 

I.7  Sistematika Penulisan 

Seperti yang penulis telah dikemukakan, bahwa yang penelitian permasalahan 

dalam skripsi ini adalah “TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP 

IDEOLOGI NEGARA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP 

KEAMANAN NEGARA”. Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan 

skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari lima Bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

                                                           
       

16
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan IV, Sinar Grafika, Palu, 2009, h. 87. 
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN 

TERHADAP IDEOLOGI NEGARA SEBAGAI 

KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA 

Dalam Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang 

Sejarah Ideologi Negara Indonesia, pengertian Ideologi Negara 

Indonesia, Sejarah faham komunis berada di Indonesia.  

BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA TERHADAP 

IDEOLOGI NEGARA DALAM HUKUM NASIONAL 

Dalam Bab ini menguraikan mengenai analisis kasus G 30 S PKI 

yang melakukan pemberontakan di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia pada 30 September 1965, PUTUSAN TINDAK 

PIDANA MAKAR Nomor:  (PTS-03/MB II/U/1996), Upaya 

Pemerintah Penumpasan Lahirnya Kembali Faham komunis 

Setelah Peristiwa G 30 S/PKI, Teori dalang dibalik terjadinya 

kejadian G 30 S/PKI;  

BAB IV ANALISA YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP 

IDEOLOGI NEGARA SEBAGAI KEJAHATAN 

TERHADAP KEAMANAN NEGARA 

   Bab ini menguraikan analisis mengenai undang-undang yang 

sudah ada di Indonesia sudahkah memadai untuk menjangkau 

perbuatan yang mengarah pada penyebaran ajaran yang 

bertentangan dengan ideology pancasila serta, unsur-unsur tindak 

pidana yang dikualifikasikan sebagai penyebaran ajaran yang 

bertentangan dengan ideology pancasila; 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis 

berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada 

bab-bab terdahulu. Lalu, penulis akan mencoba memberikan 
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saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai 

pihak yang berkepen 
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