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BAB I PENDAHULUAN  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Secara umum, salah satu fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga 

ketertiban umum dalam rangka melindungi kepentingan individu (hak asasi 

manusia).1 Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat 

belum tentu  merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-

undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Untuk menentukan perbuatan 

mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 

Pidana dikenal “Asas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya 

berbunyi sebagai berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” 

yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan 

terlebih dahulu oleh undang-undang. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah “Suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat 

dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.2 

Perbuatan pidana berasal dari istilah Belanda “Strafbaar feit”. Simons 

menerangka bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.3  

 
1 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, 

hlm.35. 
2 R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang 

Penting, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27. 
3 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, Bina 

Aksara, Jakarta, 1983, hal.56. 
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Di jaman yang semakin canggih ini berbagai macam tindak pidana 

semakin meningkat terutama tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa dan 

terhadap tubuh manusia contohnya penganiayaan yang juga diatur dalam Pasal 

351 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Banyak jenis tindak pidana 

penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dibentuknya pengaturan 

tentang kejahatan tentang tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan 

kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan 

atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, 

bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan 

kematian.4 

Tindak pidana diakibatkan oleh minuman keras cukup sering terjadi di 

Indonesia. Masalah minuman keras atau minuman beralkohol banyak 

meresahkan kehidupan sosial di masyarakat. Minuman beralkohol menjadi 

salah satu faktor tindak seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan. 

Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol harus berurusan 

dengan pihak kepolisian karena tidak dapat mengendalikan pikirannya. 

Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan juga 

dapat membuat menjadi mabuk/teler yang pada akhirnya melakukan tindakan-

tindakan pidana salah satunya tindak pidana tanpa hak menggunakan senjata 

tajam. Minuman beralkohol diyakini tidak saja membahayakan pemakainya 

akan tetapi juga dapat membahayakan dan membawa damak buruk bagi 

lingkungan sekitar pemakainya. 

 
4 Ismu Gunadi, Hukum Pidana, Kencana  Prenadamedia Group, Jakarta, 2015 hal.100. 
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Faktor meminum minuman keras biasanya menjadi salah satu faktor 

pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan tetapi bukan berarti semua yang 

meminum minuman keras melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak 

menggunaka senjata tajam. Karena biasanya setelah mengonsumsi minuman 

keras atau minuman beralkohol seseorang bisa mengalami kehilangan 

kesadarannya. Sehingga seseorang atau kelompok yang sudah mabuk atau 

kehilangan kesadaran biasanya tidak mengetahui tindakan yang dilakukannya 

salah atau benar, karena tindakan tersebut diluar pemikirannya, dikarenakan 

masih dalam pengaruh minuman keras atau beralkohol, seseorang yang 

dipengaruhi alkohol akan membuat ia mudah tersinggung, perhatiannya 

terhadap lingkungannya jadi terganggu, dan membuat pengendalian diri yang 

bersangkutan menjadi agresif dan berani, sehingga seseorang dengan 

mudahnya dapat melakukan tindak pidana tersebut.  

Faktor pengaruh minuman keras ini merupakan faktor yang sangatlah 

berpengaruh terhadap tindak pidana penganiayaan. Karena biasanya orang 

yang sudah mabuk dan tidak sadarkan diri sehingga terdorong untuk 

melakukan hal-hal yang negatif, salah satunya adalah tindak pidana 

penganiayaan. Sehingga orang yang melakukan tindak pidana  tersebut harus 

beruurusan dengan aparat penegak hukum karen melakukan tindak pidana 

penganiayaan. 

Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa diperlukan 

putusan dari hakim. Putusan hakim merupakan suatu hal yang sudah mengikat 

serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sebelum sebuah perkara 

itu diputuskan, hakim harus mengkaji kasus tersebut secara multisektoral, 
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artinya harus berdasarkan “kemanusiaan”, baik fisik, mental hidup maupun 

kehidupan manusia.  

Jadi putusan hakim harus dilihat secara utuh, tidak hanya undang-

undang saja, tetapi juga dari segi ekonomi, budaya, sosial dan keamanan. 

Putusan yang diberikan oleh hakim harus dapat mencerminkan rasa keadilan 

dan memuaskan para pihak yang berperkara. Hakim dalam menjalankan 

tugasnya harus bersifat bebas dan mandiri. Dengan maksud untuk memberikan 

perlindungan hukum pada masyarakat, menjamin bagi para pihak yang 

berperkara dan untuk memperoleh kepastian hukum. 

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang 

diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem 

pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau 

peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat 

bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi 

dengan integritas moral yang baik.5 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu 

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 

 
5 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), hal.103. 
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berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung.6 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-

benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim 

tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 

sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.7 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX 

Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. 

Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman 

yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam 

penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

 
6 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2004), hal.140. 
7 Ibid, hal.141. 
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berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 

1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.8 

Dalam kaitannya dengan hal diatas, penulis mengambil contoh kasus 

pada Putusan Nomor 2/Pid.B/ 2016/PN Blt yang dilakukan oleh seorang 

pemuda bernama Emanuris Pratama Yoga yang berusia 30 tahun yang 

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang tanpa hak 

menggunakan senjata tajam yang dipengaruhi oleh minuman keras. Bahwa 

awal kejadian tersebut Terdakwa bersama temannya yang bernama Topik baru 

dari warung untuk minum minuman keras, setelah minum Terdakwa bersama 

Topik mendatangi saksi Sugeng bersama temannya saksi Agung, dan saksi 

Irfanto untuk mengajak minum minuman keras.  

Akan tetapi saksi Sugeng dan temannya tidak mau, lalu Terdakwa emosi 

dan mengajak ketiganya berkelahi tetapi ketiganya tidak mau sehingga 

Terdakwa menanduk saksi Sugeng tetapi tidak kena. Terdakwa juga menanduk 

saksi Irfanto sehingga kena bibirnya. Bahwa pada saat itu orang ramai sehingga 

Terdakwa takut dikeroyok, lalu Terdakwa menelepon bapak Terdakwa untuk 

datang. Bapak Terdakwa akhirnya datang dan membawa parang yang biasa 

digunakan oleh Bapak Terdakwa untuk menyetek pohon yang ditaruh dibawah 

sepeda motor Bapak Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil parang tersebut, lalu 

mendekat ke saksi Sugeng untuk bacokan akan tetapi saksi Sugeng tidak 

berani, kemudian parang tersebut ditepukkan ke pipi saksi Sugeng. Lalu Bapak 

Terdakwa menarik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pulang.  

 
8 Ibid, hal 142. 
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Tujuan Terdakwa membawa parang tersebut agar kunci motor 

Terdakwa diberikan yang sebelumnya diambil oleh saksi Sugeng dan takut 

dikeroyok. Terdakwa punya dendam dengan saksi Sugeng dimana Terdakwa 

pernah dipukul dan pernah kena tindak pidana ringan karena minum bersama 

saksi Sugeng, saksi Agung dan saksi Irfanto.  

Kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Blitar. Dalam 

persidangan hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah dengan 

dakwaan tunggal terkait tanpa hak menguasai dan mempergunakan senjata 

pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni berdasarkan Undang-

undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam yaitu “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” dengan unsur-unsur dakwaan 

penutut hukum Pengadilan Negeri Blitar adalah sebagai berikut: 

1. Unsur barangsiapa 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah 

siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu 

bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu 

tindak pidana. 

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, 

mencoba, memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, 
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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 stoot wapen). 

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap 

ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang 

berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila 

dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Berdasarkan uraian kasus tersebut secara sederhana ditemukan bahwa 

adanya pengaruh lingkungan sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya 

tindak pidana, hal yang dimaksudkan adalah mengkonsumsi minuman keras 

sebagai suatu kebiasaan di masyarakat. Akibat kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras ini, sehingga terjadinya tindak pidana, bukan karena semata-

mata akibat mengkonsumsi minuman keras, melainkan mengkonsumsi 

minuman keras menjadi faktor seseorang berani untuk melakukan tindak 

pidana. 

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila 

ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah 

Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian 

dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus 

perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada 

KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana 

salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakum yang 
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didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.9 

Berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didukung 

dengan minimal dua alat bukti yang sahm dan keyakinan hakim. Alat bukti 

yang sah tersbut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 

diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. 

Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam 

perundang-undangan maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam 

perundang-undangan, misalnya pertimbangan non yuridis. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki, untuk menemukan ratio decidendi dalam suatu putusan 

biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada 

salahsatu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu ratio 

decidendi. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio 

decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok 

Perkara”. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan 

putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta 

materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang 

menentukan adalah ratio decidendi putusan itu.10 

Menurut Lilik Mulyadi “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan 

yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.Selain itu, majelis hakim haruslah 

 
9 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika : 

Jakarta.2003. Hal.280. 
10 Peter, Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2009.hal.94. 
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menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus 

posisi yang sedang ditangani.”11 

 Meskipun dalam putusannya hakim tetap menjatuhkan pidana penjara 

selama 6 (enam) bulan, itu karena hakim melihat berat dari tindak pidana yang 

telah dilakukan terdakwa yaitu penggunaan senjata tajam sehingga dapat 

membahayakan oranglain yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman 

keras, maka dari itu barang bukti haruslah dimusnahkan dengan cara 

dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi. 

 Jadi ada hal menarik dalam putusan ini, perlu adanya suatu kajian 

apakah tindak pidana penggunaan senjata tajam tersebut menjadi faktor 

pemberat atau faktor meringankan mengingat pelaku dalam kondisi mabuk. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim. Oleh karena itu penulis 

membuat Skripsi yang berjudul: PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK 

PIDANA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN 

SENJATA TAJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT 

NO.12 TAHUN 1951 (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN.Blt). 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Bagaimana pemidanaan yang dilakukan hakim terhadap tindak pidana dalam 

kasus tanpa hak menguasai dan mempergunakan senjata pemukul, senjata 

penikam atau senjata penusuk? 

 
11 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2007, hal 193-194. 
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C.  TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 

dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap kasus tindak pidana tanpa hak menguasai dan mempergunakan 

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (Studi Kasus Putusan 

Nomor 02/Pid.B/2016/PN.Blt). 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi 

penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis 

diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana Undang-

undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

wawasan bagi penulis dan masyarakat tentang pertimbangan hakim tentang 

tindak pidana tanpa hak menguasai dan mempergunakan senjata pemukul, 

senjata penikam atau senjata penusuk. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang 

bertujuan untuk memuat, menemukan dan mempelajari apa yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana tanpa hak 

menguasai dan mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau 

senjata penusuk. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
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pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang 

menitikberatkan kepada penggunaan konsep bagaimana hakim melakukan 

pertimbangan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni meneliti 

efektivitas suatu peraturan dan mencari korelasi dengan fakta yang terjadi 

di masyarakat. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud sebagai 

berikut : 

a. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang 

Darurat No.12 Tahun 1951, Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Blitar 

No.02/Pid.B/2016/PN.Blt. 

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal hukum, 

dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk memberi penjelasan 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang 

terdiri dari : kamus besar bahasa Indonesia, literatur-literatur 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 


