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ABSTRAK 
 

Makar merupakan salah satu ancaman serius terhadap keamanan negara. 
Makar merupakan kejahatan terhadap keamanan negara ( misdrijven tegen 
veiligheid van de staat ) yang diatur di dalam Buku Kedua Bab I Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan dengan diaturnya dalam Bab I 
dapat terlihat bahwa makar bukan kejahatan yang biasa. Makar tersebut dapat 
dilatarbelakangi oleh motif tertentu seperti motif politik. Makar merupakan 
kejahatan yang patut ditangani secara serius karena mengancam keamanan 
terhadap negara dan simbol-simbol negara. 

Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) merupakan bagian dari masyarakat 
umum yang dipersiapkan secara khusus dalam bidang kemiliteran untuk 
melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Tentara Nasional Indonesia 
juga mempunyai andil dalam pengamanan terhadap adanya kejahatan makar 
tersebut mengingat tugas dari Tentara Nasional Indonesia salah satunya adalah 
menjaga keamanan negara. 

Salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan 
TNI adalah tindak pidana desersi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa 
seorang prajurit melakukan tindak pidana makar yang merupakan kejahatan 
terhadap keamanan dan keselamatan negara. Para prajurit yang seharusnya 
bertugas untuk pembelaan dan pengamanan terhadap keamanan dan 
keselamatan negara justru bertindak sebaliknya dengan perbuatan makar. 

Bentuk dari upaya serius pemerintah dalam rangka memberantas makar 
terlihat dengan diaturnya mengenai Pasal-pasal makar yang terdapat di dalam 
Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( 
KUHP ). Dibentuknya pengaturan mengenai kejahatan ini adalah ditujukan 
untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara 
dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu, dan merusak 
kepentingan hukum negara tersebut. Namun, kendala dalam penegakan hukum 
tersebut terbentur oleh belum diaturnya pengaturan mengenai makar yang 
dilakukan oleh anggota TNI di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Militer ( KUHPM ). Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 
hal pemidanaan anggota TNI yang terkait dengan tindak pidana makar. 
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