
 

     BAB IV 

                 PENUTUP 

4.1. Kesimpulan. 

 4.1.1. Perbuatan Anggota NII yang melakukan perekrutan Anggota baru untuk saat ini 

tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan makar, dikarenakan perbuatan Anggota NII ini 

sebatas hanya melakukan perbuatan pidana biasa yang mana hal ini dilakukan untuk melakukan 

perekrutan Anggota. Perbuatan makar ada tiga bentuk seperti diatur dalam Pasal 104 KUHP. 

Pertama, kejahatan kepada kepala negara dan wakil kepala negara berupa membunuh, merampas 

kemerdekaannya, atau membuat tidak mampu memerintah. Kedua, memisahkan sebagian 

wilayah RI. Ketiga, perbuatan mengganti atau menggulingkan pemerintahan. Jika dilihat dari 

organisasinya, NII masuk dalam kategori tindak pidana makar. Perbuatan organisasi NII bisa 

dikatakan makar karena sudah merupakan gerakan separatis yang ingin memisahkan dari 

wilayah negara dan organisasi NII telah memiliki struktur pemerintahan, undang-undang, paspor, 

atau bendera sendiri. 

       4.1.2.  Pelaku kasus Negara Islam Indonesia (NII) dapat dikenakan sanksi pidana karena 

memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Perlakuan anggota NII yang telah berhasil mencuci 

otak korban dengan berbagai macam iming-iming mengakibatkan korban menuruti semua 

perintah-perintah yang diberikan oleh kelompok NII untuk melakukan berbagai bentuk perbuatan 

pidana, seperti melakukan pencurian, penipuan dan berbagai macam cara lainnya yang menurut 

hukum perbuatan tersebut dilarang undang-undang dan norma kepatutan. 
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        4.2.1.  Sebaiknya Organisasi NII membubarkan diri dan tidak lagi melakukan perekrutan 

anggota baru yang mana Organisasi ini merupakan perbuatan makar, hal ini adalah berlawanan 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

        4.2.2. Aksi perekrutan Anggota NII terus berkembang dan modusnya semakin 

bervariasi. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan atas perbuatan yang dilakukan 

oleh anggota NII masyarakat juga harus aktif memantau dan selalu waspada terhadap orang yang 

belum dikenal disekitarnya. Sikap waspada masyarakat diperlukan agar pelaku perekrutan 

Anggota NII tidak berani berlindung di masyarakat. Masyarakat dan aparat keamanan negara 

agar bekerjasama untuk meminimalisir gerakan Anggota NII. Tanpa keterlibatan masyarakat 

gerakan Anggota NII sulit dijinakkan atau bahkan diberantas. 
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