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Kata Pengantar 

 

Dalam Rancangan KUHP, tindak pidana makar dirumuskan dalam Pasal 
222 hingga Pasal 227. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa 
tindak pidana makar dikelompokkan sebagai berikut: Makar terhadap 
Presiden dan Wakil Presiden, Makar terhadap Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Makar terhadap Pemerintah yang Sah, Selain tindak 
pidana makar sebagaimana tersebut di atas, dalam RKUHP juga 
disatukan dengan tindak pidana makar adalah pemberontakan, 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 RKUHP: “..melawan 
pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; atau dengan  maksud 
untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau 
menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang 
sah dengan mengangkat senjata.” 
 
Pertanyaan mendasar, apakah yang disebut dengan makar ? Penjelasan 
Pasal 222 RKUHP menyatakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan 
“makar”, lihat Pasal 191. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk 
terjadinya makar harus sudah ada permulaan pelaksanaan, 
sehingga apabila hanya berupa niat tidak termasuk pengertian 
makar. Demikian pula, apabila pembuat tindak pidana telah 
melakukan perbuatan pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri 
secara sukarela tetap dikatakan melakukan makar. Penjelasan ini 
tidak cukup akurat.  
 
Oleh karena itu maka R KUHP dalam merumuskan tindak pidana makar 
harus lebih memperhatikan pengertian yang pasti (certanty) terhadap 
setiap delik. Delik makar, seharusnya hanya terkait dengan tindakan 
yang bersifat menyerang/attack. Tanpa adanya perbuatan menyerang/ 
attack, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana 
makar. Ketentuan yang bersifat pasti (certanty) sangat diperlukan 
sehingga terhindar dari penafsiran yang berbeda serta terhindar dari 
penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.  
 
Penyalahgunaan tindak pidana makar sangat mungkin terjadi karena 
yang dituju dalam tindak pidana ini adalah penguasa. Hal ini penting 
dilakukan mengingat Hukum pidana, tidak hanya melindungi individu 
sebagai warga masyarakat dari tindakan individu lain tetapi juga 
melindungi negara, pemerintah beserta aparatnya dalam melaksanakan 
tugas-tugas kenegaraan 

 
Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)  
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1. Pendahuluan 

 
Perubahan KUHP yang dianggap sebagai peninggalan penjajah harus 
mengacu pada pengalaman penerapan hukum yang sering kali dianggap 
tidak adil, karena ketidakjelasan materi yang diatur dalam KUHP. 
Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan arti dan arah 
terhadap isi/substansi KUHP menujukkan bahwa perubahan KUHP harus 
mengacu pada pengalaman penerapan hukum. Dalam hal ini kejelasan 
rumusan menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. 
 

 Dalam Nasakah Akademik tentang perubahan KUHP, antara lain 
dijelaskan sebagai berikut Secara keseluruhan perbedaan yang 
mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan 
Belanda (Wetboek van Strafrecht) dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Baru adalah filosofi yang mendasarinya. KUHP Warisan 
Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik 
(Classical School) yang berkembang pada Abad ke-18 yang 
memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak 
pidana (Daad-Strafrecht). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru 
mendasarkan diri pada pemikiran Aliran Neo-Klasik (Neo-Classical 
School) yang menjaga keseimbangan antara factor obyektif 
(perbuatan/lahiriah) dan factor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). 
Aliran ini berkembang pada  Abad ke- 19 yang memusatkan 
perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang 
terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual sipelaku tindak 
pidana (Daad–dader Strafrecht). Pemikiran mendasar lain yang 
mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Baru adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban 
kejahatan (victimology) yang berkembang setelah Perang Dunia II, 
yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap 
korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik falsafah 
“Daad-dader Strafrecht” maupun viktimologi akan mempengaruhi 
perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu 
perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung 
jawaban pidana atau kesalahan dan sanksi (pidana dan tindakan) yang 
dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya. 

 

 Karakter “Daad–dader Strafrecht” yang lebih manusiawi tersebut 
secara sistemik mewarnai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, 
yang antara lain juga tersurat dan tersirat dari adanya pelbagai 
pengaturan yang berusaha menjaga kesimbangan antara unsur/ factor 
obyektif (perbuatan/lahiriah) dan unsur/factor subyektif (manusia/ 
batiniah/sikap batin). Hal ini antara lain tercermin dari pelbagai 
pengaturan tentang Tujuan Pemidanaan, Syarat Pemidanaan, 
pasangan Sanksi berupa Pidana dan Tindakan, pengembangan 
Alternatif Pidana Kemerdekaan jangka pendek, Pedoman atau Aturan 
Pemidanaan, Pidana Mati Bersyarat, dan pengaturan Batas Minimum 
Umum Pertanggung jawaban Pidana, Pidana serta Tindakan Bagi Anak. 
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Perubahan KUHP merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, yang 
ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Bertitik tolak pada tujuan 
“perlindungan masyarakat” (socialdefence), maka tujuan penegakan 
hukum pidana dapat dibedakan menjadi:1 

1. perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan 
dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah 
mencegah dan menanggulangi kejahatan. 

2. perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka 
tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau 
berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar 
kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik 
dan berguna. 

3. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari 
penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan 
pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau 
tindakan sewenang-wenang di luar hukum. 

4. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau 
keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya 
kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat 
menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula 
secara khusus perlindungan korban kejahatan (victim of crime), yang 
setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini 
mencakup pulakorban “abuse of power”, yang harus memperoleh 
perlindungan berupa “access to justice and fair treatment, restitution, 
compensation and assistance”.   

Kembali pada perbuatan atau tindak pidana, yang penting untuk 
diperhatikan adalah bahwa perumusan tindak pidana haruslah 
didasarkan pada asas lex certa dan asas lex scipta. Lex scripta adalah 
bagaimana menuliskan atau merumuskan tindak pidana tersebut dalam 
suatu norma. Sedangkan lex certa adalah kejelasan/ketepatan dari arti 
kata yang dirumuskan tersebut. Kedua asas tersebut dimaksudkan agar 
norma hukum pidana tidak bersifat multi purpose act, sehingga tidak 
ditafsirkan dengan berbagai pengertian. 

Indonesia memiliki pengalaman yang cukup panjang dengan 
diberlakukannya UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan 
Kegiatan Subversi, yang memiliki pengertian multi purpose act, sehingga 
penerapan UU Subversi tersebut tidak memiliki prinsip lex certa. Hal 
inilah sering dikaitkan dengan pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM). 
Hak asasi yang paling penting, menurut Warren Christopher adalah (1) 
hak untuk bebas dari pelanggaran pemerintah terhadap pelanggaran 
individu; (2) hak untuk dipenuhi kebutuhan vital seperti pangan, papan, 
perawatan kesehatan dan pendidikan; (3) dan hak untuk menikmati 

                                                           
1
Naskah Akademik RUU tentang KUHAP, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan HAMRepublik Indonesia, hal 163. 
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kebebasan kebebasan berfikir, beragama, berserikat, berbicara, 
kebebasan pers, kebebassan bergerak baik di dalam maupun di luar 
negeri sendiri; kebebasan ikut serta dalam pemerintahan.2 

2.  Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana 

Asas legalitas merupakan salah satu prasyarat dalam suatu negara 
hukum sebagaimana dikemukakan oleh yang mengedepankan ciri 
khusus yang terdapat dalam konsepsi negara hukum, yaitu: (1) 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, yang mengandung 
perlakuan yang sama di bidang-bidang politik, hukum, social ekonomis, 
budaya dan pendidikan; (2) legalitas dalam arti hukum dalam segala 
bentuknya; (3) peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari 
segala pengaruh kekuasaan lain.3 Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa asas legalitas merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam 
konsep negara hukum. Dengan adanya asas legalitas, segala tindakan 
Negara atau institusi-institusi Negara harus didasarkan pada aturan 
hukum yang berlaku. 

Secara historis asas legalitas (principle of legality) berasal dari Bill of 
Rights Virginia tahun 1776 Amerika Serikat. Dalam Bill of Rights ini hanya 
ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap 
selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-
undang.4 Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan 
penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dari penguasa 
terhadap seseorang. Semangat dari Bill of Rights ini kemudian dibawa 
oleh Jenderal Lafayette ke Perancis yang kemudian dituangkan melalui 
Pasal 8 Declaration Des Droits De L’Homme Et Du Citoyen tahun 1789 
yang berbunyi “Tidak ada orang dapat dipidana selain atas kekuatan 
undang-undang yang sudah ada sebelumnya” dan dimasukkan ke dalam 
Pasal 4 Code Penal Perancis di bawah pemerintahan Napoleon.5 
Pengaruh asas legalitas ini sebenarnya adalah untuk melakukan antisi 
patif terhadap tindakan-tindakan represi dari kekuasaan absolut raja-
raja atau penguasa saat itu. Kejahatan-kejahatan yang dinamakan 
crimina extra ordinaria (kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam 
undang-undang tertulis) telah diterima oleh raja-raja sehingga dengan 
adanya kejahatan yang dinamakan crimina extra ordinaria, maka 
penguasa ataupun para raja telah menggunakan hukum pidana secara 
sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.  

                                                           
2
 Warren Christopher,  “Tantangannya Luar Biasa”, Titian, N0. 27, hal. 26-27. 

3
Indriyanto SenoAdji, Pengadilan HAM, Masalah & Perspektifnya, Jurnal Keadilan Vo 2, 

No.2 Tahun 2002, hal. 6. 
4
Gudmundur Alfredsson dan Asbjorn Eide (Editor), The Universal Declaration of Human 

Rights, A Common Standard of Achievement, Martinus Nijhoff Publiser, USA, 1999,  hal. 
240. Lihat juga: P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1997, hal. 126 – 135. 
5
Lobby Loqman, Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, 

Makalah, Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang 26-27 April, 
2004.  
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Pengaruh legalitas Perancis inilah yang diadopsi oleh Belanda          
melalui wetboek van straftrechts dan kemudian diberlakukan secara 
konkordansi melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia. Asas legalitas ini 
merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai 
hukum sebagai supremasi (supremacy of law), selain adanya pengakuan 
perlindungan dan penghargaan HAM serta akseptabilitas terhadap 
independensi peradilan. 

Kejahatan-kejahatan yang dinamakan crimina extra ordinaria inilah yang 
dipergunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana secara 
sewenang-wenang antara lain dengan memanfaatkan implementasi asas 
retroaktif untuk memenuhi kebutuhan politisnya, sebaliknya pengakuan 
adanya asas legalitas sebagai sumber primaritas dari setiap negara yang 
menghendaki hukum sebagai suatu supremasi adalah untuk melakukan 
suatu sikap preventif terhadap pembatasan tindakan-tindakan penguasa 
yang berlebihan dan sewenang-wenang (abuse of power).6 

Salah satu asas yang terdapat dalam asas legalitas adalah apa yang 
disebut sebagai lex certa. Lex certa, merupakan istilah bahasa Latin yang 
dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai ”undang-undang yang 
pasti”. Pengertian aspek lex certa dari asas legalitas dijelaskan oleh 
Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius bahwa tidak boleh ada perumusan 
delik yang kurang jelas. Syarat lex certa berarti bahwa undang-undang 
harus cukup jelas sehingga; (a) merupakan pegangan bagi warga 
masyarakat dalam memilih tingkah lakunya dan (b) untuk memberikan 
kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.7 

Uraian di atas menunjukkan bahwa negara dalam kapasitas sebagai 
penguasa sangat potensial untuk bertindak melampaui batas 
kewenangannya dan melakukan kriminalisasi terhadap warga 
negaranya, yang dianggap mengganggu kehidupan berbangsa dan 
bernegara, melalui hukum pidana yang memenuhi asas lex certa. 

3. Tindak Pidana Makar 
 
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah yang dimaksud 
dengan makar? Atau apa definisi/pengertian dari makar ? Makar berasal 
dari kata “aanslag” (belanda) yang berarti serangan atau “aanval” yang 
berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (Misdadige 
Aanranding). 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum Andi 
Hamzah, makar yaitu:Akal busuk; tipu muslihat; Perbuatan (usaha) 
dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang. Perbuatan 

                                                           
6
Indriyanto Seno Adji, Pengadilan HAM, Masalah & Perspektifnya, Jurnal Keadilan Vol.2 

No. 2, Tahun 2002, hal. 6. 
7
D. Schaffmesiter, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 

1995, h. 11-12. 
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(usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Dalam KUHP tidak ada 
definisi dari apa itu makar. Ketentuan dalam KUHP, Pasal 104, 106, 107, 
139a, 139b,  langsung menyebut makar. Tetapi apa pengertian makar 
itu, tidak dirumuskan dalam KUHP. Situs krupukkulit.com mengkaji 
pengertian makar. Disebutkan bahwa dalam beberapa kamus bahasa 
belanda, aanslag diartikan sebagai gewelddadige aanval,  yang dalam 
bahasa inggris artinya violent attack. Aanslag memiliki arti yang sama 
dengan onslaught dalam bahasa inggris yang artinya juga violent attack, 
fierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat (vigorious).8 

Makar dalam KUHP adalah tindakan melakukan penyerangan dengan 
maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan 
tidak cakap memerintah atas diri presiden atau wakil presiden, diancam 
dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau pula penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun. 

Makar secara umum dipahami sebagai perbuatan jahat atau 
persekongkolan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau 
rahasia untuk membahayakan atau mencelakakan orang lain. Dengan 
demikian perbuatan makar yaitu perbuatan jahat atau persengkokolan 
jahat dengan maksud hendak membunuh, perlawanan terhadap 
presiden dan wakil presiden, menjatuhkan pemerintah yang sah dengan 
maksud menyerang atau menjatuhkan dan melakukan perlawanan.  

Bentuk makar dalam KUHP dapat digolongkan dalam 3 bentuk yaitu : 
1. Makar Terhadap Kepala Negara (Pasal 104 KUHP) 

a.  Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh Kepala 

Negara 

b.  Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengalahkan  

kemerdekaan   kepala negara 

c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala 
negara tidak dapatmenjalankan pemerintahan 

2. Makar Untuk Memasukkan Indonesia Dalam Penguasaan Asing 
(Pasal 106) 
a. Berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau 

sebahagian menjadi jajahan negara lain 
b. Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi 

suatu negara  yang mardeka atau berdaulat terlepas dari NKRI. 
 

3. Makar Untuk Menggulingkan Pemerintahan (Pasal 107 KUHP) 

M. Sudradjat Bassar, dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana 
Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan 
bahwa makar diartikan sebagai “serangan”. Penafsiran makar secara 

                                                           
8
https://krupukulit.com/2015/12/23/tentang-makar, diakses tanggal 29 Mei 2016, pkl. 

11.07 WIB.Lihatjuga “MeninjauUlangPenggunaan Kata MakarDalam KUHP (dan RKUHP), 
paper disampaikandalam FGD MelihatKembaliTindakPidanaMakarDalam R-KUHP yang 
diselenggarakan ELSAM pada 18 Mei 2016 di Jakarta 

https://krupukulit.com/2015/12/23/tentang-makar
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khusus termuat dalam Pasal 87 KUHP, yang menyatakan bahwa makar 
untuk suatu perbuatan sudah ada, apabila kehendak si pelaku sudah 
nampak berupa permulaan pelaksaanaan dalam arti yang dimaksudkan 
dalam Pasal 53 KUHP. Perbuatan-perbuatan persiapan tidak masuk 
dalam pengertian makar. Jadi yang masuk dalam perbuatan makar 
hanyalah perbuatan pelaksanaan.9 Pemahaman ini, menurut Saya, masih 
belum memberikan pengertian tentang apa itu makar. 

 
Dalam Rancangan KUHP, tindak pidana makar dirumuskan dalam Pasal 
222 hingga Pasal 227. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa 
tindak pidana makar dikelompokkan sebagai berikut: 

 
1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang dinyatakan : 

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau 
merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau 
menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan 
pemerintahan; 

2. Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
dinyatakan: Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud 
supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan 
asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah 
negara. 

3. Makar terhadap Pemerintah yang Sah, yang dinyatakan: Setiap orang 
yang melakukan makar dengan maksudmenggulingkan pemerintah 
yang sah. 

  
Selain tindak pidana makar sebagaimana tersebut di atas, dalam RKUHP 
juga disatukan dengan tindak pidana makar adalah pemberontakan, 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 RKUHP: 
 

“..melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; 
ataudengan  maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak 
bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang 
melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata.” 

 
Pertanyaan mendasar, apakah yang disebut dengan makar ? Penjelasan 
Pasal 222 RKUHP menyatakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan 
“makar”, lihat Pasal 191. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk 
terjadinya makar harus sudah ada permulaan pelaksanaan, 
sehingga apabila hanya berupa niat tidak termasuk pengertian 
makar. Demikian pula, apabila pembuat tindak pidana telah 
melakukan perbuatan pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri 
secara sukarela tetap dikatakan melakukan makar.  
 
Yang hendak dilindungi dari  tindak pidana dalam pasal ini adalah 
Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu,  pembuat tindak 

                                                           
9
M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 1984. hal. 210. 
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pidana tindak pidana harus mengetahui atau setidak-tidaknya 
mengetahui bahwa yang menjadi sasaran dalam melakukan 
tindak pidana ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya 
adalah untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau 
membuat mereka tidak mampu memerintah. 
 
Selanjutnya, Pasal 191 RKUHP menyatakan “makar adalah niat untuk 
melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya 
permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut”. 
 
Pengertian yang tercantum dalam Pasal 191 RKUHP ini justru tidak 
memberikan pemahaman yang utuh tentang apa itu makar. Demikian 
juga, bila Pasal 191 RKUHP tersebut disandingkan dengan Pasal 18 yang 
menyatakan: 
 
(1)  Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah 

mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang 
dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai 
hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena 
semata-mata atas kehendaknya sendiri. 

 (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terjadi jika: 
a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk 

terjadinya tindak pidana; 
b. perbuatan yang dilakukan langsung mendekati atau berpotensi 

menimbulkan tindak pidana yang dituju; dan 
c. pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

 
Untuk lebih jelasnya, perlu dikemukakan beberapa hal terkait dengan 
percobaan (poging) dalam hukum pidana. Dari ketentuan Pasal 53 ayat 
(1) KUHP dapat diketahui bahwa unsur-unsur percobaan adalah sebagai 
berikut: 

1. ada niat; 
2. ada permulaan pelaksanaan; 
3. pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena 

kehendaknya sendiri. 
 
Unsur niat (voornemen) menurut MvT (Memorie van Toelichting) adalah 
niat untuk melakukan perbuatan yang oleh undang-undang diberi label 
kejahatan. Terkait dengan unsur niat, Moeljatno berpendapat sebagai 
berikut10: 
 
1. niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi secara potensiil 

bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi 
perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan 
untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak 
timbul (percobaan selesai) disitu niat 100% menjadi kesengajaan. 

                                                           
10

Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, 1980, hal. 9 
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2. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat 

masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada 
perbuatan, yaitu subjectief onrechtselement. 

3. Oleh karena niat tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan 
kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya 
kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk ini perlu pembuktian 
tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat 
belum ditunaikan jadi perbuatan. 

 
Selanjutnya, terkait dengan permulaan pelaksanaan (begin van 
uitvoering), menurut van Hamel11, dikatakan ada perbuatan pelaksanaan 
apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata 
adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Simon12 
berpendapat, dalam delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila 
telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik. Sedangkan 
pada delik materiil, perbuatan pelaksnaan ada apabila telah/dilakukan 
perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat 
yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain. 
Duynstee13 sebagai penganut teori percobaan obyektif formil 
berpendapat ada perbuatan pelaksanaan jika apa yang dilakukan 
termasuk dalam salah satu kelakuan yang merupakan rangkaian 
kelakuan seperti yang dilarang dalam rumusan delik. 
 
Pemahaman yang lebih jelas dikemukakan oleh Jan Remmelink, yang 
mempertanyakan apakah tindakan awal itu harus tertuju pada 
perwujudan niatan atau pada perwujudan kejahatan ? Keduanya 
memiliki perbedaan yang hakiki. Lebih lanjut dijelaskan oleh Jan 
Remmelink sebagai berikut14: 
 
Jika seseorang berencana membunuh orang lain, kita bisa memandang 
rangkaian tindakan: dibelinya senjata atau racun; mengikuti gerak-gerik 
korban; dan berangkat menuju tempat tindakan akan dilakukan, sebagai 
satu wujud pelaksanaan. Betul bahwa rangkaian tindakan tersebut 
merupakan manifestasi niat pelaku – semuanya memang bersumber 
dari niat tersebut—namun semua itu belum dapat dipandang sebagai 
awal mula perwujudan kejahatan. 

4. Praktik Putusan Pengadilan Makar 
 
Tindak pidana makar yang terjadi di Indonesia, cukup menarik untuk 
dikaji. Contoh kasus yang cukup menarik adalah ketika Presiden Republik 

                                                           
11

Ibid., hal. 18. Lihat jugaNyoman Serikat Putrajaya, Percobaan, Penyertaan Dan 
Perbarengan Dalam Hukum Pidana, Makalah, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 
UGM, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hal. 6. 
12

Ibid. 
13

Ibid. 
14

 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 289. 
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Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri peringatan Hari 
Keluarga Nasional di Ambon, segerombolan penari Cakalele tiba-tiba 
memasuki halaman upacara sampai pada jarak yang membahayakan 
presiden SBY. Rombongan penari yang tidak diacarakan itu hendak 
membentangkan bendera RMS dihadapan presiden dan rombongan 
pada saat Gubernur Maluku Albert Ralahalu menyampaikan laporannya. 
Peristiwa ini membuat kaget banyak orang. Aparat Kepolisian Resort 
Pulau Buru, Maluku, Jumat 29 Maret 2013, kembali menangkap 17 
warga yang kedapatan mengibarkan bendera separatis Republik Maluku 
Selatan di areal tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku. 
 
Dalam peristiwa lainnya, seorang lelaki ditangkap karena turut serta 
dalam acara peringatan HUT proklamasi kemerdekaan Negara Republik 
Melanesia Barat atau Papua Barat. Dalam upacara tersebut dilakukan 
pengibaran bendera Bintang 14, bendera negara Papua Barat. Lelaki 
tersebut kemudian diputus bersalah oleh Mahkamah Agung ditingkat 
kasasi karena “turut serta melakukan makar”, majelis kasasi yang 
dipimpin oleh seorang hakim agung berlatar belakang hakim militer 
menjatuhi penjara 5 tahun15. 
 
Dua contoh kasus tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang  
mendasar. Pertama, adalah peristiwa tersebut, belum dapat 
dikualifikasikan sebagai perbuatan/tindak pidana makar. Sebagaimana 
telah diuraikan sebelumnya, bahwa unsur perbuatan makar adalah 
“serangan” atau “attack”. Dua contoh kasus tersebut di atas tidak ada 
unsur serangan/attack; Kedua, tidak jelas apa dan bagaimana batasan 
suatu perbuatan sehingga suatu perbuatan tertentu dikatakan sebagai 
perbuatan makar. Ketiga, putusan terhadap kedua kasus tersebut 
sangat berbahaya bagi perkembangan hukum karena tidak memiliki 
kejelasan (syarat lex certa)  khususnya dalam pembaruan KUHP. 
 
Beranjak pada 2 (dua) kasus tersebut, RKUHP dalam merumuskan tindak 
pidana makar harus lebih memperhatikan pengertian yang pasti 
(certanty) terhadap setiap delik. Delik makar, seharusnya hanya terkait 
dengan tindakan yang bersifat menyerang/attack. Tanpa adanya 
perbuatan menyerang/attack, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana makar.Ketentuan yang bersifat pasti (certanty) 
sangat diperlukan sehingga terhindar dari penafsiran yang berbeda serta 
terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat 
penegak hukum. Penyalahgunaan tindak pidana makar sangat mungkin 
terjadi karena yang dituju dalam tindak pidana ini adalah penguasa. Hal 
ini penting dilakukan mengingat Hukum pidana, tidak hanya melindungi 
individu sebagai warga masyarakat dari tindakan individu lain tetapi juga 
melindungi negara, pemerintah beserta aparatnya dalam melaksanakan 
tugas-tugas kenegaraan.  

 

                                                           
15

https://krupukulit.com/2015/12/23/tentang-makar, diakses tanggal 29 Mei 2016, pkl. 
11.07 WIB. 

https://krupukulit.com/2015/12/23/tentang-makar
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5. Penutup 
 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa 
kesimpulan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 
 
Pertama, Rancangan KUHP tidak berbeda dengan KUHP peninggalan 
kolonial, khusus terkait dengan tindak pidana makar, R KUHP masih 
tidak mampu memberikan pengertian/definisi terhadap tindak pidana 
makar. 
 
Kedua, Rumusan tindak pidana makar yang tidak jelas ini, dikawatirkan 
akan bersifat multi purpose act, serta rawan disalahgunakan oleh 
penegak hukum demi kepentingan sesaat penguasa. Hal ini akan 
menumpulkan hukum pidana yang dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan terhadap masyarakat. 
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Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh 

organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, 

untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang 

dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana 

dan Hak Asasi Manusia. 

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk 

mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. 

Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) 

mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang 

berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam 

proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan 

pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. 

Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan 

delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi 

manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan 

anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan 

dan sumber daya alam dan kebebasan beragama. 

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi 

Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional 

dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi 

KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, 

sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di 

Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP. 

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh 

Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik 

untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di 

Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) 

Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja 

tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan 

berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi 

seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas 

Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain 

yang berkaitan dengan RKUHP. 
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Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. 

Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah 

memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. 

Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalah dalam RUU KUHP yang 

saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dan DPR. Aliansi akan 

terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk 

memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka 

bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia. 

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah Elsam, 

ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, 

HuMA, Wahid Institute,  LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, 

YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, 

ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT. 

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, PasarMinggu 

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 

Phone/Fax. (+62 21) 7945455 

Email: infoicjr@icjr.or.id   

http://icjr.or.id | @icjrid 

 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu 

Jakarta Selatan, Indonesia, 12510 

Phome/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519 

Email: office@elsam.or.id 

Laman: www.elsam.or.id  
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Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 

 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy 
Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi 
advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak 
Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam 
usaha menumbuh kembangkan, memajukan dan melindungi hak-
hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – 
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak 
awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan 
politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat 
sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM). 

 KEGIATAN UTAMA: 

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi 
manusia; 

2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan 
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia 

 PROGRAM KERJA: 

1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan dan 
Hukum Negara 

2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan 
tentang Operasi Korporasi yang berhubungan dengan 
Masyarakat Lokal  

3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan HAM 

Alamat: 

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu,  
Jakarta 12510 Indonesia 
Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564 
Telefax.: (+62 21) 7919 2519 
Email: office@elsam.or.id 
Website: www.elsam.or.id 

Media Sosial: 

Linimasa di Twitter: @elsamnews, @elsamlibrary 
Kunjungi kami di Facebook: @perkumpulanelsam, @elsamjkt 

 

mailto:%20office@elsam.or.id
http://elsam.or.id/www.elsam.or.id
https://twitter.com/elsamnews
https://twitter.com/elsamlibrary
https://www.facebook.com/perkumpulanelsam
https://www.facebook.com/elsamjkt
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