
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  adalah Negara hukum.  Oleh karena itu semua warga negara 

wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di 

hadapan hukum.  Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua 

warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum.  Dengan 

demikian setiap warga Negara yang melakukan tindak pidana harus berhadapan 

dengan hokum. 

Namun jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru 

sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditermukan.  Maraknya tindak 

pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan 

tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-

norma yang wajar, sehingga terdapat dorongan yang kuat untuk memenuhi keinginan 

dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana.
1
   

Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana 

membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam.  Penguasan 

atau membawa senjata penikam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering 

menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh 

pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi sejata tajam atau untuk 
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mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik.  Disamping itu, 

penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya 

menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk 

digolongkan sebagai tindak kriminal. 

Bicara tentang senjata penikam, lazimnya gambaran tentang benda atau yang 

digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat 

yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan 

pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. 

Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun 

kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/golok tersebut 

berubah sebutan menjadi senjata tajam.  Begitupun dengan pedang dan samurai 

adalah senjata tajam atau penikam, karena dibuat untuk keperluan menyerang. Jadi, 

alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh 

penggunanya, inilah yang disebut sebagai senjata penikam. 

Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik 

yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari 

sejata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang 

untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang 

lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan 

senjata penikam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang 

lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata penikam yang 

melekat di badan seseorang. 
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Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam UU Darurat  No. 12 Tahun 

1951.  Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan:  

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, 

senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum 

dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.  

 

Setiap orang yang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat di 

kenakan ancaman pidana, oleh sebab itu jika tidak untuk keperluan pekerjaan, 

ataupun tugas jabatan lebih baik tidak usah membawa senjata tajam ketika bepergian 

adapun alas untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagaia alasan pembenaran apabila 

suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam, dengan demikian kiranya setiap 

orang dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata 

tajam tanpa hak. 

Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata 

tajam di luar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan undang-undang tersebut 

tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat.  Walaupun senjata 

penikam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan 

atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman 

tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana. 

 Berdasarkan  uraian  di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

dan menguraikannya  dalam skripsi dengan judul:  Analisis Putusan Hakim 

terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata 



4 

 

 

Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 

538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan 

Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 

538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah adalah untuk mengetahui 

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Tindak 

Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk 

(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran usaha 

untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, 

sekalian sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi 

kepustakaan di bidang ilmu hukum. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini secara praktis ialah dapat 

memberikan masukan-masukan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim dalam 

hal memahami perihal tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara 

berkelanjutan. 

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan 

memahami tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata 

Penikam atau Senjata Penusuk. 

3. Manfaat bagi diri sendiri 

 Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai syarat 

untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP 

Nommensen, Medan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 

1.  Pengertian Tindak Pidana 

 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam 

KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. 

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin 

yakni kata delictum. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak 

pidana).”
 2

 

  Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas 

tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan 

sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan.
3 

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian 

strafbaarfeit menurut pakar antara lain:  

Menurut Lamintang bahwa: “Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”
 4
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3
  Ibid, hal. 128. 

4
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Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa 

pengertian dari “Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.
5
 

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa 

“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan 

yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
6
 Menurut 

Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Andi Hamzah 

berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap 

apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan 

yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.
7
 

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, 

dikarenakan alasan sebagai berikut:  

 

                                                           
5
  Bambang Poernomo, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 99. 

6
  Abdul Djamali, 1993, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 38. 

7
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a)  Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;  

b)  Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus 

yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;  

c)  Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana 

juga menggunakan delik;  

d)  Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan 

oleh koorporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi 

Indonesia;  

e)  Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan 

peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).
8
 

 

 Menurut Jonkers dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa rumusan Simons 

merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:  

a)  Diancam dengan pidana oleh hukum;  

b)  Bertentangan dengan hukum;  

c)  Dilakukan oleh orang yang bersalah;  

d)  Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.
9
 

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) memuat 

beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:  

a)  Suatu perbuatan manusia; 

b)  Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;  

c)  Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
10

 

 

2.  Unsur-unsur Tindak Pidana 

Pengertian Strafbaarfeit dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan 

sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut 

                                                           
8
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merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya 

suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam 

bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur 

subyektif; Unsur obyektif.
11

  

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak 

pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si 

pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam 

hatinya.
12

 Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :  

a.  Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa)  

b.  Maksud pada suatu percobaan  

c.  Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–

kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.  

d.  Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.
13

  

 

  Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada 

hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu 

perbuatan telah dilakukan”.
14

 

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :  

a.  Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.  

b.  Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.  

c.  Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

sesuatu kenyataan akibat.
15

 

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke 

dalam beberapa unsur antara lain :  

                                                           
11

  Leden Marpaung, 2005, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8. 
12

 Ibid,  hal. 8. 
13

 Ibid, hal. 9. 
14

  Hambali Thalib, 2005, Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,  hal. 23. 
15

  Ibid,  hal. 24. 
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a.  Kecaman dan akibat (perbuatan).  

b.  Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.  

c.  Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.  

d.  Unsur melawan hukum.yang obyektif.  

e.  Unsur melawan hukum yang subyektif.
16

  

 

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, 

mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa 

pidana ialah: 

 a.  Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, 

kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh 

orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.  

b.  Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan 

hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat 

memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, 

pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan 

terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari 

perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan 

bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap 

pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak 

dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa 

orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain 

yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat.  

c.  Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 

disalahkan oleh ketentuan hukum.  

d.  Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang 

berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata 

bertentangan dengan aturan hukum.
17

 

 

Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang 

mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat 

dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung 

                                                           
16

  Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana,  Rineka Cipta, Jakarta, hal. 135. 
17

  J.B. Daliyo, 2001, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, hal. 14. 
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jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak 

adanya alasan pembenaran dan pemaaf. 

 

B. Tinjauan Umum Mengenai Senjata Tajam 

1.  Pengertian Senjata Tajam dan Jenis-jenis Senjata Tajam 

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau 

menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun 

untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun 

yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat 

dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti 

peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan 

langsung untuk melukai tubuh lawan. 

Di dalam Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian 

senjata tajam.  

Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah 

senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak 

termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, 

untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang 

sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.  

 

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis 

budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai 

secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau 

tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa 
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lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi 

perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia 

yaitu:
18

 

a. Badik  

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga 

berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga 

sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat 

Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti 

kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipingganya. 

b. Keris 

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai 

barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk 

melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang 

tertentu daja pada waktu tertentu, misalnya : 

1). Upacara perkawinan 

2). Upacara pelantikan raja 

3). Pada waktu pengambilan sumpah 

c.  Tombak 

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan 

tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan 

suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun 

sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.  

d. Celurit 

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian 

permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula perfungsi sebagai alat 

untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang cerulit ini 

digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di 

beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit 

ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa  

Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan 

berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit. 

e. Kapak 

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya 

terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari 

kayu. 

f. Parang 

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya 

relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat 

potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.  

                                                           
18

  Latief Wiyata, 2002, Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura, LKIS 

Aksara Pelangi, Yogyakarta, hal. 38. 
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g. Pedang 

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang 

ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa 

kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki 

ketajaman paling tinggi.pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti 

besi atau baja. 

h. Busur  

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan 

menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur popular  dikalangan 

masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang 

cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa 

mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan 

sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang. 

i. Samurai atau katana 

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana 

terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua 

pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. 

Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak 

seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang 

mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke 

atas. 

 

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951: 

Yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan 

senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyatanyata dimasukkan 

untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah 

tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang 

nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau 

barang ajaib (merkwaardigheid).
19

 

 

2. Ketentuan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa     Senjata 

Tajam 

 Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 

(ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,  dinyatakan sebagai 

berikut: 

                                                           
19

 Andi Hamzah, 1978, Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1, Pradnya 
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(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 

sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, 

steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-

tingginya sepuluh tahun. 

(2)  Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk 

dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata 

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah 

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka 

atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). 

 

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada 

kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya 

bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-

undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita 

tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas 

kepemilikan senjata tajam.  

Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin 

merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-undang, 

disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan 

senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 

Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda 

pusaka. 

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat 

dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang-undang ini. 
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Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga 

atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani 

yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan 

ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata 

tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.  

  

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa     

Senjata Tajam 

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 

Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau 

sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat 

di uraikan unsur-unsurnya : 

Unsur subjektifnya terdiri dari: 

1. Barangsiapa; 

2. Tanpa hak; 

 Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari: 

1.  Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, 

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, 

menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; 

2.  Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of 

stoot wapen). 
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Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1.  Barang siapa 

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, 

unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan 

dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka 

memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban 

pidana dalam upaya pembuktian. 

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata 

“barang siapa…”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap 

orang…”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai 

konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya 

langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau 

dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk 

persoon). 

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak 

serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (naturalijk persoon). Apabila 

meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang 

dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi 

biologis yang alami (naturlijkee person). Selain itu, KUHPidana juga masih 

menganut asas “sociates delinquere non potest” dimana badan hukum atau korporasi 

dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. 
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2.  Tanpa hak 

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu 

pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan 

hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan 

hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). 

Namun dari kata-kata ”Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah 

dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang 

menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin 

dari pejabat yang berwenang untuk itu. 

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si 

Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas 

sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa 

kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si 

Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk 

itu). 

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba 

memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, 

membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, 

menyimpan, mengankut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan 

dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. 
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Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, 

mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar 

wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI. 

4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam 

pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata. 

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah 

tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-

nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka  atau barang kuno atau barang ajaib. 

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan 

undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk 

pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara 

sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di 

sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, 

karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan 

si petani tersebut. 

 

C.  Tinjauan Umum Mengenai Pemidanaan 

1.   Pengertian Pemidanaan 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan 

sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada 

seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Beberapa 

pengertian pidana oleh pakar seperti berikut ini: 
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a. Menurut Suparni bahwa “Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud 

suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”.
20

  

b. Menurut Waluyadi bahwa “Hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai primum 

remedium, yaitu sebagai upaya antisipasi preventif agar manusia mengetahui 

akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar hak-hak orang 

lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sedini 

mungkin”.
21

 

c. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif 

membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal 

dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan 

untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin 

dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi 

yang berkaitan dengan hukum pidana.
22

  

 Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang 

dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan 

sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda 

terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Hukuman (pidana) itu 

bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan 

kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-

undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim 

                                                           
20

 Ninik Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem 

Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 72. 
21

 Waluyadi, 2003, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 30. 
22

 Muladi dan Nawawi Arif, 2005, Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hal. 72. 
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dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau 

penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang 

hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang 

dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.  

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi 

terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict)  maupun 

pelanggaran (wetsdelict).  Pernyataan ini terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 

bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya 

pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 

terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar 

terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :  

a.  Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;  

b.  Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  

c.  Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 

 

2.  Tujuan Pemidanaan 

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan 

pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam 

tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP 

Nasional tahun 2004 telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu 

Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. 
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Tujuan pemidanaan menurut Prodjodikoro, yaitu:  

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik 

secara menakut-nakuti orang banyak (generals  preventif) maupun 

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar 

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau  

b.  Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 

kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat.
23

 

 

 Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan 

masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta 

aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. 

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat manusia.  

Lamintang menyatakan:  

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin 

dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:  

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,  

b.  Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-

kejahatan, dan  

c.  Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan 

cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
24

  

 

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan 

pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan   

besar,   yaitu   teori   absolut   atau   teori   pembalasan   (vergeldings theorien), teori  
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24
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relatif  atau teori  tujuan  (doel theorien),   dan teori  menggabungkan (verenigings 

theorien).
25

 

Menurut   teori   ini   pidana   dijatuhkan   karena   orang   telah   melakukan  

kejahatan.   Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 

kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan.  Jadi  dasar  pembenarannya  terletak  

pada adanya  kejahatan  itu  sendiri. Seperti  dikemukakan Johanes  Andenaes  bahwa 

tujuan  primer  dari  pidana  menurut  teori  absolut  ialah  untuk  memuaskan  

tuntutan keadilan.   Sedang   pengaruh   yang   menguntungkan   adalah   sekunder.      

Tuntutan keadilan  yang  sifatnya  absolut  ini  terlihat  dari  pendapat  Imanuel  Kant    

dalam bukunya Filosophy of Law,  bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-

mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku 

itu sendiri  maupun  bagi  masyarakat.  Tapi  dalam  semua  hal  harus  dikenakan  

hanya karena  orang  yang  bersangkutan  telah  melakukan  suatu  kejahatan.  Setiap  

orang seharusnya  menerima  ganjaran  seperti  perbuatannya  dan  perasaan  balas  

dendam tidak  boleh  tetap  ada  pada  anggota  masyarkat.
26

 

Andi   Hamzah   mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa 

pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti  memperbaiki  penjahat.    

Kejahatan  itu  sendirilah  yang  mengandung unsur-unsur   untuk   dijatuhkan   

pidana,   pidana   secara mutlak   ada,   karena dilakukan  suatu  kejahatan.  Tidaklah  

perlu  memikirkan  manfaat  penjatuhan pidana.
27
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Teori  pembalasan  atau  absolut  ini  terbagi  atas  pembalasan  subjektif  dan 

pembalasan  objektif.  Pembalasan  subjektif  ialah  pembalasan  terhadap  kesalahan 

pelaku.  Pembalasan  objektif  ialah  pembalasan  terhadap  apa  yang  telah  

diciptakan pelaku di dunia luar.
28

 

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan Oleh  karena  

itu,  apabila  pidana  itu  dijatuhkan  dengan  tujuan  semata-mata  hanya untuk  

membalas  dan  menakutkan,  maka  belum  pasti  tujuan  ini  akan  tercapai, karena  

dalam  diri  si  terdakwa  belum  tentu  ditimbulkan  rasa  bersalah  atau menyesal, 

mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.
29

 

Teori  relatif  atau  teori  tujuan  juga  disebut  teori utilitarian,  lahir  sebagai 

reaksi  terhadap  teori  absolut. Secara  garis  besar,  tujuan  pidana  menurut  teori 

relatif  bukanlah  sekedar  pembalasan,  akan  tetapi  untuk  mewujudkan  ketertiban  

di dalam masyarakat.
30

    

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan 

penjahat  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat,  dengan  mewujudkan 

ketertiban.  Teori  ini  menggunakan  kedua  teori  tersebut  di  atas  (teori  absolut  

dan teori  relatif)  sebagai  dasar  pemidanaan,  dengan  pertimbangan  bahwa  kedua  

teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:  

a. Kelemahan  teori  absolut  adalah  menimbulkan  ketidakadilan  karena  

dalam penjatuhan  hukuman  perlu  mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  
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ada  dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang 

melaksanakan.  

b. Kelemahan  teori   relatif   yaitu   dapat  menimbulkan  ketidakadilan   

karena pelaku   tindak   pidana   ringan   dapat   dijatuhi   hukum   berat;   

kepuasan masyarakat  diabaikan  jika  tujuannya  untuk  memperbaiki  

masyarakat;  dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit 

dilaksanakan.
31

 

 

Walaupun   terdapat   perbedaan   pendapat   di   kalangan   sarjana   mengenai 

tujuan  pidana  itu,  namun  ada  satu  hal  yang  tidak  dapat  dibantah,  yaitu  bahwa 

pidana   itu   merupakan   salah   satu   sarana   untuk   mencegah   kejahatan   serta 

memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan 

sarana  untuk  memperbaiki  narapidana  agar  menjadi  manusia  yang  berguna  di 

masyarakat.
32

 

 

D.  Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

 Hakim yang menangani perkara pidana penyalahgunaan senjata tajam sedapat 

mungkin mengambil tindakan adil dalam menjatuhkan. Hakim seyogyanya benar-

benar teliti dan mengetahui segala latar belakang terdakwa. Dengan demikian 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terdiri dari pertimbangan 

yuridis dan sosiologis. 

1.  Pertimbangan Yuridis 

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:  

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya” 

 

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan 

atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke 

pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: 

“Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan 

agar segara mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan” 

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan 

Terdakwa.
33

 Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut: 

a.   Keterangan Saksi 

 Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh 

Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan 

Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi 

saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu: 

1)  Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai 

derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa. 

2)  Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu 

atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan 

anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 
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3)  Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai 

terdakwa. 

b.   Keterangan Ahli 

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 

memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas 

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa 

keterangan lisan dan dapat juga berupa surat. 

c.  Surat 

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang 

menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat 

adalah:  

1)  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum 

yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan 

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 

sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 

2)  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 

menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal 

atau sesuatu keadaan. 

3)  Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 

resmi dari padanya  
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4)  Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 

pembuktian yang lain. 

d.  Petunjuk 

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian 

atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, 

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, 

surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti 

tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari 

keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah 

melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. 

Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara 

yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 

bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), 

Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP diketahui bahwa KUHAP 

hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat  bukti 

tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan 

kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, 

khususnya yang terkait dengan penggunan alat pendeteksi kebohongan (lie detector) 

sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang 

merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku 
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positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi 

kebohongan (lie detector) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan 

pidana. 

Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim tidak hanya sebatas pada 

peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

melainkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunan 

sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup 

berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil penggunan sistem 

elektronik, khususnya mengenai hasil tes penggujian alat pendeteksi kebohongan (lie 

detector) sebagai alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk. Berdasarkan 

penjelasan Pasal 177 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU 

KUHAP), bukti elektronik merupakan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, 

termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang 

tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara 

elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, 

atau perforasi yang memiliki makna.  
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e.  Keterangan Terdakwa 

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah 

apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang 

dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa 

memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan 

dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia 

memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, 

tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya 

sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.  

 Beberapa dasar pertimbangan yuridis sebagai berikut: 

a.  Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum 

dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah 

dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak 

pidana yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana maupun tindak pidana 

yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Chazawi bahwa 

”Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana 

tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain”.
34

   

a)  Dasar pemberatan pidana umum 

-  Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan  karena jabatan diatur dalam 

Pasal 52 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut : 
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“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu 

kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana 

memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya 

karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga” 

 

-  Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. 

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera 

kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan 

Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah 

sepertiga.” 

 

-  Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. Menurut Pasal 486, Pasal 487, 

dan Pasal 488 KUHPidana, pemberatan pidana adalah dapat ditambah 

sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara (menurut Pasal 486, Pasal 

487 dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada 

kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain 

di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga Pasal 

ini juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimun, 

tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan menambah 

lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan 

(Pasal 492 ayat (2)), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti 

dengan kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat (2)). 

b)  Dasar pemberatan pidana khusus 

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah pada 

si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimun pada tindak 
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pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana 

tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana  

tertentu yang dicamtumkannya alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana 

yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang 

dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365, pada tindak pidana penggelapan 

bentuk pemberatannya  diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375. 

c)  Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus. Disebagian tindak pidana 

tertentu, ada dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus 

terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak belaku umum untuk 

segala macam tindak pidana. Misalnya : tindak pidana pencurian ringan yang 

diatur dalam pasal 364 KUHP. 

Menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. 

Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 

ketahui sendiri atau dialami sendiri.  Dalam praktik keterangan terdakwa sering 

dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun 

keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan 

oleh para aksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas 

pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat 

hukum. Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah 

keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa dapat meliputi keterangan yang 

berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang 

didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan 
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dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, 

boleh juga dinilai sebagai alat bukti. 

 

2.  Pertimbangan Sosiologis 

Pasal 5 ayat 1 Rancangan KUHPidana Nasional Tahun 1999-2000, 

menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan : 

a.  Kesalahan terdakwa 

b.  Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 

c.  Cara melakukan tindak pidana 

d.  Sikap batin membuat tindak pidana 

e.  Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku 

f.  Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 

g.  Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 

h.  Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga. 

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan 

keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang 

sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh hakim. Selain alasan-alasan yang tersebut di 

atas terdapat pula alasan-alasan subjek pelaku yang merupakan hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 

Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana adalah: 

a.  Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 

b.  Terdakwa menyesali perbuatannya 

c.  Terdakwa belum pernah dihukum 
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d.  Terdakwa masih muda dan masih banyak baginya kesempatan untuk 

memperbaiki kesalahannya 

f.  Tindakan terdakwa dilatar belakangi pegaruh dari keadaan lingkungannya dan 

kurangnya perhatian keluarga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar 

tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah 

Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada 

Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau 

Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). 

 

B.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis 

normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan 

menelaah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan 

memahami hukum sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  

dalam  sistem  perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan   manusia. 

 

C.  Sumber Bahan Hukum 

 Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan 

adalah bahan hukum sekunder.  Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum 

yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. 

 Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu : 

a. Data primer (primary law material) 
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b. Data sekunder (secondary law material) 

c. Data tersier (tertiary law material).
35

 

Data primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara umum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan putusan hakim Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). Data sekunder yaitu 

bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-

buku teks yang berkaitan dengan hukum pidana, media cetak atau elektronik. Data 

tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum. 

 

D.  Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah secara preskriptif. Bahan 

hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa 

demikian analisis secara preskriptif. Menurut Soekanto bahwa “Penelitian preskriptif 

merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah 

tertentu”.
36
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