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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELIT IAN, DAN ANALISIS 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Senjata Tajam 

a. Ketentuan Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Senjata Tajam  

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tidak memiliki 

kejelasan yang konkrit atas hukuman kepemilikan senjata tajam 

berdasarkan jenis yang dibawa oleh pelaku. Hukum ada dalam 

masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. 

Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum 

yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan 

patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas 

bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu 

berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum.  

Tindak pidana tanpa hak menggunakan senjata tajam di Indonesia 

diatur dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat 

(1) dan ayat (2) serta Undang-undang yang berkaitan dengannya. 

Terdapat dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 

2 yang berisi : 

(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 
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Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau 

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

dengan hukuman penjara setinggi-tinginya 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). 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Senjata 

Tajam 

Adapun unsur-unsur tindak pidana tanpa hak menggunakan 

senjata tajam yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat No.12 

Tahun 1951 Pasal 2 yaitu unsur subjektif, dan unsur objektif yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Unsur subjektif 

- Tanpa hak 

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam 

tindak pidana ini, tersirat suatu pengertian bahwa 

tindakan/perbuatan sipelaku/terdakwa adalah bersifat 

melawan hukum, walaupun didalam tindak pidana ini 

tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum”. 

Dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer 

materiil. 
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Namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan 

tindak pidana ini, sudah dipastikan bahwa tindakan 

seseorang. Dalam hal ini baik itu militer atau non militer 

sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, 

munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat 

yang berwenang untuk itu. 

Yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri 

seseorang (terdakwa/pelaku) tidak ada kekuasaan, 

kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Dengan 

demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, 

kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang 

(terdakwa/pelaku) setelah ada izin (sesuai undang-undang 

yang memperbolehkan itu). 

- Barang siapa 

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 
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“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 

person). 

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang 

siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk 

kepada perseorangan (naturalijk person). Apabila 

meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek 

hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam 

kontasi 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. 

2. Unsur objektif 

- 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. 

Yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia adalah 

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

(dari negara asing ke dalam wilayah negara Republik 

Indonesia. 

- Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata 

penusuk (slag, steek of stoot wapen). 

Yang dimaksud guna untuk pertanian atau pekerjaan 

rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan 

sah pekerjaan atau yang nyata mempunyai tujuan sebagai 

barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. 

 

2. Sanksi Pidana 

a. Pengertian Sanksi Pidana 

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok 

tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai 

kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi 

pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam 

menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah 

melakukan perbuatan pidana.12 

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk 

memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-

undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar 

KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan 

dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak 

 
12 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2015, hal 193. 
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mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Sanksi 

pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan 

kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan 

melakukan tindak pidana.13 

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah 

kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan 

mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari 

pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat 

nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku 

perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau 

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya 

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku 

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan 

sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.14 

b. Macam-macam Sanksi Pidana 

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat 

dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 

KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari: 

1. Pidana Pokok yang terdiri dari: 

a. Pidana Mati 

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi 

akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena 

 
13 Ibid.hal.194. 
14  Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung. 

Unila, 2009.  hal. 8. 
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perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum 

pidana (KUHP),merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila 

dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-

rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman 

pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-

perbuatan yang sangat serius dan berat. 

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem 

pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat 

dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan 

berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, 

disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak 

yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat 

menurut hukum positif di Indonesia.15 

b. Pidana Penjara 

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud 

pengurungan atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun 

demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan 

pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan 

penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan 

kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain 

yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali 

 
15 Qodariah Barkah, Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).Jilid I. Palembang. Jurnal Ilmu 

Syariah. 2016.hal. 35. 
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menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, 

bangsa dan Negara.16 

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:  

1. Sistem Pensylvania 

Dalam sistem pensylvania terpidana dimasukkan dalam sel-sel 

tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak 

boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah 

untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini 

pertama kali digunakan di Pensylvania, karena itu disebut Sistem 

Pensylvania.  

2. Sistem Auburn 

Disebut juga system silent, karena pada malam hari terpidana 

dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja 

sama dengan narapidana lain tetapi diarang berbicara antarsesama 

narapidana atau kepada orang lain. 

3. Sistem Progresif 

Sistem progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama 

selama tiga bulan, terpidana menggunakan cellular system, setelah ada 

kemajuan, si terpidana diperbolehkanmenerima tamu, berbincang-

bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. 

Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh 

menjalani pidananya di luar tembok penjara. 

c. Pidana Kurungan 

 
16 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta. Deepublish. 2017. hal. 95. 
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Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 

perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si 

terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu 

dimana sfatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan 

kemerdekaan orang.17 

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik 

karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari 

47Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 48Pasal 23 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 31 pada jenis pidana 

ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini 

karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak 

mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan 

bagi masyarakat luas.18 

d. Pidana Denda 

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan 

bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit 

dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana 

denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana 

penjara, mungkin setua pidana mati.19 

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus 

diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah 

minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) 

KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut: 

 
17 Niniek Suparni. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. 

Sinar Grafika. 2007. hal. 23. 
18 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung. Nusa Media. 2010.hal. 124. 
19 Andi Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta. Rineka Cipta  hal. 189. 
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a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan 

satu hari. 

b. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan 

kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih 

dari satu hari lamanya. 

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali 

dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara 

jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan 

tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu 

memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak 

memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.20 

e. Pidana Tuntupan 

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP 

terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik 

Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan 

bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang 

diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut 

dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak 

boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, 

sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada 

tempatnya.Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri 

dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh 

 
20 Teguh Prasetyo. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung. Nusa Media. 2010 hal. 130. 
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lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian 

sendiri, dan sebagainya. 

2. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara 

tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan 

sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal 

di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah: 

a. Pencabutan hak-hak tertentu  

Menurut Vos,21 pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di 

bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, 

pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal: 

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan 

hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu 

menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang 

dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, yaitu:  

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;  

b. Hak memasuki angkatan bersenjata;  

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum; 

d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum 

(gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, 

pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-

anak; 

 
21 Andi Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta. hal. 211. 
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e. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau 

pengampu atas anak sendiri; 

f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 

2. Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka 

waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak 

tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam 

dengan pidana pencabutan hakhak tertentu antara lain tindak pidana 

yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 

363, 365, 374, 375. 

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu 

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 

halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu 

pidana hanya diperkenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak 

diperkenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal 

perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat 

dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yakni: 

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 

kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 

kejahatan, dapat dirampas; 

2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 

dengan sengaja atau karena pelanggaran; 

3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 

diserahkan kepada pemerintah. 

c.  Pengumuman Putusan Hakim 
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Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan 

dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana 

pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra 

dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan 

pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh 

masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si 

terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang 

mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.22 

Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

 Bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan 

pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut 

dengan “hafd straf”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, 

misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana 

tambahan (bijkomende straf) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan 

disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 

barangbarang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan 

berupa perampasan atau pemusnaha dapat terdiri dari misalnya uang palsu, 

narkotika, senjata api atau bahan peledak. 

3. Pertimbangan Hakim 

a. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

 
22 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Gramedika. 2009. hal. 45. 
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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 berasal dari pertimbangan hakim 

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.23 

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.24 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut :  

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  

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

Pelajar, 2004), hal.140. 
24 Ibid,hal.141. 
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c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.25 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu 

pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi 

hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili 

dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan 

dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah 

mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi 

putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan 

hakim terdapat 3 (tiga) aspek yakni: 

1. Aspek Yuridis 

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan 

berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai 

aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang 

berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai 

apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan 

kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab 

salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. 

2. Aspek Filosofis 

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran 

dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangkan tata 

nilai budaya yang hidup dimasyarakat. 

 
25  Ibid,hal.142. 
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3. Aspek Sosiologis 

Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti 

perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman 

ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat 

diterima oleh masyarakat. 

b. Dasar Pertimbangan Hakim 

 Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan 

putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yurdis. Dalam 

prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan 

hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-

unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan 

perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak 

sama sekali.26 Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu 

akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul. Pertimbangan 

hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni: 

a.   Pertimbangan Yuridis  

1) Surat Dakwaan  

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang 

pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan 

terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan 

adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan 

tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan 

 
26  Lilik Mulyadi, 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 

Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang, hal. 129. 
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kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh 

tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum 

dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan. 

Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam 

putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum 

seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 

Januari 1989 .27 

2) Unsur-unsur pada pasal yang di dakwakan 

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur 

pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan 

ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa 

yang telah undang-undang jelaskan tekait dengan pasal yang di 

dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, 

pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang 

ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim 

dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbutan 

yang melanggar ketentuan pidana. 

 3) Tuntutan  

 
27  Ibid, hal.220. 
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  Tuntutan merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun 

oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan 

melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) 

KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau requisitoir diajukan setelah 

pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim . Dalam hal ini dokumen 

hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi fakta-fakta hukum, 

yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, 

unsur-unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan 

penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 

KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh 

jaksa. 

b.   Pertimbangan Non-Yuridis 

1) Fakta-fakta dalam Persidangan 

  Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul 

dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni: 

a) Keterangan Saksi 

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-

alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. 

Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana 

dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang 

dimasukan dalam putusannya. 

b) Keterangan Terdakwa 
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Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa 

yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 

yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John 

Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat 

suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.  

Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan 

dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam 

putusannya. 

c) Barang Bukti 

Dalam KUHAP barang bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan 

defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah 

barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan 

barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan 

delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik tetapi 

dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan penjelasan tekait dengan 

barang bukti. 

d) Hal yang memberatkan dan meringankan 

Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi 

pertimbangan hakim dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib 

mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam 

putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang 

terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat 

kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang 
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menguntungkan terdakwa, dan hal- hal yang memberatkan yakni seperti 

dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya. 

B. HASIL PENELITIAN 

A. Pemidanaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan 

Mempergunakan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-undang Darurat 

No.12 Tahun 1951 dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 

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

1. Posisi Kasus 

Bahwa terdakwa bernama Emanuris Pratama Yoga Bin Djarmono 

pada hari hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wib di 

Dusun Kembangarum, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun Kabupaten 

Blitar, bersama temannya bernama Topik baru selesai minum minuman 

keras di warung, datang mendatangi saksi Sugeng, saksi Agung, dan saksi 

Irfanto yang sedang bekerja disebuah rumah warga karena terdakwa 

dendam pada saksi Sugeng dimana terdakwa pernah dipukul dan pernah 

kena perkara tindak pidana ringan karena minum bersama saksi Sugeng, 

saksi Agung, dan saksi Irfanto.  

Terdakwa mendatangi ketiganya dan mengajak mereka berkelahi 

tetapi ketiga menolak sehingga kemudian terdakwa emosi dan terdakwa 

menanduk-nandukkan kepalanya kepada saksi Sugeng, saksi Agung, dan 

saksi Irfanto yang akibatnya mengenai bibir saksi Irfanto dan 

menyebabkan berdarah. Karena terdakwa ribut-ribut dengan saksi Sugeng, 

saksi Agung dan saksi Irfanto, menyebabkan warga disekitar tempat 

kejadian keluar menyaksikan apa yang terjadi antara terdakwa dengan 

saksi Sugeng, saksi Agung dan saksi Irfanto, sehingga melihat hal 

demikian terdakwa menelepon saksi Djarmono (bapaknya) yang pada saat 
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itu sedang bekerja dikebun menyetek pohon rambutan, dan mendengar 

telepon dari terdakwa, saksi Djarmono langsung menuju ketempat 

kejadian dengan menaiki sepeda motor dan parang yang digunakannya 

bekerja tersebut ditaruh dibawa jok sepeda motor yang dinaiki oleh saksi 

Djarmono.  

Terdakwa mengambil parang tersebut dan melepas sarungnya lalu 

menantang saksi Sugeng mengajak bacokan, tetapi saksi Sugeng tidak mau 

sehingga kemudian parang dibacokkan terdakwa ke dinding batako dan 

parang tersebut juga ditepuk-tepukkan oleh terdakwa di pipi saksi Sugeng. 

Terdakwa mengajak saksi Sugeng bacokan dan lagi menepuk-nepukkan 

parang tersebut ke pipi saksi Sugeng, karena tidak ada perlawanan dari 

saksi Sugeng  maka terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi 

meninggalkan saksi Sugeng. Selanjunya saksi Sugeng melaporkan 

kejadian tersebut ke Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. 

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.02/Pid.B/2016/PN.Blt, 

penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa EMANURIS PRATAMA YOGA Bin 

Djarmono bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak 

membawa senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 

tentang senjata tajam dalam surat dakwaan Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 

selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada 
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dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap 

ditahan; 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) buah lengkap dengan sarungnya warna hitam 

berukuran lebar 7 cm dan Panjang 53 cm; Dirampas untuk 

dimusnahkan; 

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

1.000,- (seribu rupiah). 

 

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar 

No.02/Pid.B/2016/PN.Blt terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan 

dakwaan tunggal yang diatur dalam dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang-

undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam yang dimana 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Unsur Barang siapa 

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 

menyimpan, mengangkut, menyembuntikan, mempergunakan 

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, 

senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot 

wapen). 
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4. Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang 

menetukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu 

didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, 

hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak 

mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat 

menjatuhkan wibawa pengadilan.28  

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 

menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”29  

Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-

pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain 

sebagainya.30  

Dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan diperoleh fakta-fakta 

sehingga melalui fakta-fakta tersebut Hakim memiliki pertimbangan-

pertimbangan. Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam menjatuhkan 

Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.02/Pid.B/2016/PN.Blt memiliki 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

 
28 Tri Andirisman. 2016. Hukum Acara Pidana. Lampung. Universitas Lampung. Hal. 68 

29  Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Cetakan 

Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 50. 
30 Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang 

Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, 2015 Jurnal Ilmu Hukum NO.66, Fakultas Hukum 

UNSYIAH, Banda Aceh, 2015. Hal.344. 
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1. Keterangan saksi-saksi 

a. Saksi Topik Angga Husada 

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 

Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wib di Dusun 

Kembangarum, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar 

-  Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa (satu buah 

senjata tajam jenis parang dengan ukuran Panjang 53 cm 

lengkap dengan sarungnya 

- Bahwa sepengetahuan saksi, awal kejadian pada saat itu 

mengajak saksi dengan mendendarai sepeda motor ke rumah 

saksi Sugeng tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motor dan 

mengajak saksi Sugeng untuk berkelahi 

- Bahwa pada saat itu saksi Sugeng keluar dari salah satu 

rumah warga yang sedang diperbaiki dinding rumahnya 

- Bahwa terdakwa mengajak saksi Sugeng berkelahi satu 

lawan satu dan menakuti-nakuti saksi Sugeng dengan 

mengancam dengan membawa sebilah parang. 

- Bahwa pada saat berangkat dari rumah terdakwa belum 

membawa parang tetapi pada saat Bapak terdakwa pulang 

kerja dengan membawa pang dimotornya, terdakwa 

mengambil parang dan menantang saksi Sugeng 

- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi baru habis minum 

minuman keras 
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- Bahwa permasalahan antara terdakwa dengan saksi 

Sugeng adalah masalah dendam lama yaitu pernah berantem 

karena mabuk 

- Bahwa setahu saksi, parang tersebut milik bapak terdakwa 

b. Saksi Djarmono 

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 

Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wib di Dusun 

Kembangarum, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar 

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa (satu) buah 

senjata tajam jenis parang dengan ukuran Panjang 53 cm 

lengkap dengan sarungnya 

- Bahwa sepengetahuan saksi, awal kejadian pada saat itu 

saksi dalam perjalanan pulang dari kerja ditelpon oleh 

terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi ke selatannya kantor 

desa Wonorejo 

- Bahwa kemudian saksi ke tempat yang dimaksud dan saat 

itu diatas sepeda motor saksi ada parang tersebut dan 

langsung diambil oleh terdakwa 

- Bahwa sepenegatahuan saksi antara terdakwa degan saksi 

Sugeng pernah berkelahi dan terdakwa dendam pada saksi 

Sugeng 

- Bahwa parang tersebut milik saksi yang dahulu dibeli 

saksi di Kalimantan Timur 
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- Bahwa parang tersebut biasanya dipergunakan saksi untuk 

bekerja di kebun guna menyetek-nyetek pohon rambutan 

- Bahwa parang tersebut tidak setiap saat saksi bawa kalua 

bekerja, tetapi pada saat itu kebetulan saksi membawanya 

dan saat datang ketempat kejadian parang tersebut saksi taruh 

di depan sepeda motor dan langsung diambil oleh terdakwa 

- Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) menit setelah parang 

tersebut, terdakwa mengembalikan lagi kesepeda motor saksi 

- Bahwa saksi tidak tahu jika parang tersebut dipergunakan 

untuk menakuti saksi Sugeng 

c. Saksi Sugeng Winarso 

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 

Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wib di Dusun 

Kembangarum, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar 

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa (satu) buah 

senjata tajam jenis parang denga  ukurang Panjang 53 cm 

lengkap dengan sarungnya 

- Bahwa awal kejadian itu saksi bersama dengan saksi 

Agung dan saksi Irfanto sedang didalam rumah warga yang 

sedang diperbaiki oleh saksi, kemudia terdakwa dayang 

bersama saksi Tofik dengan mengendarai sepeda motor, lalu 

terdakwa memanggil saksi minta tambah dana untuk 

membeli minuman, kemudian skais keluar dan setelah itu 

terdakwa mengajak saksi berkelahi dengan menanduk-
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nandukkan kepalanya ke saksi, saksi Agung dan saksi 

Irfanto, dan saat itu warga pada keluar melihat hal tersebut 

- Bahwa pada saat menanduk-nandukkan kepalanya 

tersebut, saksi Irfanto kena bibirnya 

- Bahwa saat ditantang oleh terdakwa untuk berkelahi, saksi 

tidak berani melawan, kemudian terdakwa menelepon 

bapaknya dan bapak terdakwa datang dengan menaiki sepeda 

motor dan di speda motronya ada parang yang ditaruh di 

bawah, lalu parang tersebut diambil oleh terdakwa dan 

sarungnya dilepas lalu menantang saksi mengajak bacokan, 

tetapi saksi tidak mau sehingga kemudian parang dibacokkan 

terdakwa ke dinding batako 

- Bahwa parang tersebut juga ditepuk-teppukkan oleh 

terdakwa di pipi saksi 

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah, 

tetapi saksi pernah ditangkap polisi karena minum minuman 

keras bersama terdakwa dan teman-teman 

- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan 

melerai adalah bapak terdakwa 

d. Saksi Martinus Agung 

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 

Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wib di Dusun 

Kembangarum, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar 
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- Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa (satu) buah 

senjata tajam jenis parang dengan ukuran 53 cm lengkap 

dengan sarungnya 

- Bahwa awla kejadian saat itu saksi sedang istirahat 

bersama dengan saksi Sugeng dan saksi Irfanto sedang di 

dalam rumah warga (mbak Harti) yang sedang diperbaiki 

oleh saksi bersama dengan saksi Sugeng dan Irfanto, 

kemudian terdakwa datang bersama saksi Tofik dengan 

mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi 

Sugeng minta tambah dana untuk membeli minuman, 

kemudian terdakw amengajak saksi, saksi Sugeng dan saksi 

Irfanto keluar dan mengajak berkelahi dengan menanduk-

nandukkan kepalanya ke saksi, saksi Sugeng dan saksi 

Irfanto, dan saat itu warga pada keluar melihat hal tersebut 

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang untuk mengajak 

minum minuman keras, tetapi saksi, saksi Sugeng dan saksi 

Irfanto tidak mau dan menolak karena sedang bekerja, tetapi 

terdakwa ngotot untuk mengajak sehingga akhirnya 

terdakwa mengajak saksi Sugeng berkelahi 

- Bahwa saat terdakwa menanduk-nandukkan kepalanya 

pada saksi bertiga, saksi Irfanto kena pada bagian bibirnya 

sehingga mengalami luka 

- Bahwa saat ditantang oleh terdakwa untuk berkelahi, saksi 

tidak berani melawan, kemudian terdakwa menelepon 

bapaknya dan bapak terdakwa datang dengan menaiki sepeda 
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motor dan di sepeda motornya ada parang yang ditaruh di 

bawah, lalu parang tersebut diambil oleh terdakwa dan 

ditepuk-tepukkan oleh terdakwa di pipi saksi Sugeng 

- Bahwa kemudia bapak terdakwa menarik tangan terdakwa 

dan kemudian terdakwa, bapak terdakwa dan Topik pulang 

e. Saksi Irfanto 

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 

Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wib di Dusun 

Kembangarum, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar 

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa (satu) buah 

senjata tajam jenis parang dengan ukuran 53 cm lengkap 

dengan sarungnya 

- Bahwa awal kejadian saat itu, saksi Sugeng dan saksi 

Agung sedang membantu mlamir rumah wara (mbak Harti), 

kemudian terdakwa datang bersama saksi Tofik dengan 

mengendarai sepeda motro, lalu terdakwa mengajak saksi, 

saksi Sugeng dan saksi Agung untuk minum minuman keras, 

tetapi karena tidak punya uang dan lagi kerja, saksi bertiga 

menolak ajakan terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa 

mengajak berantem dengan mendekat ke saksi Sugeng, saksi 

dan saksi Agun, terdakwa menanduk, saksi Sugeng dan saksi 

Agung kena dibagian muka sedangkan saksi kena bibir 

sampai berdarah 
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- Bahwa kemudian terdakwa menelepon bapaknya dan 

bapak terdakwa datang denagn menaiki sepeda motor dan di 

sepeda motornya ada parang yang ditaruh dibawah, lalu 

parang tersebut diambil oleh terdakwa 

- Bahwa saat itu wagra banyak yang menyaksikan tetapi 

mereka diam saja dan tidak ada yang melerai 

- Bahwa selanjutnya bapak terdakwa menarik tangan 

terdakwa dan kemudian terdakwa, bapak terdakwa dan Topik 

pulang 

f. Saksi Terdakwa 

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 

Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wib di Dusun 

Kembangarum, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar 

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa (satu) buah 

senjata tajam jenis parang 

- Bahwa awal kejadian saat itu terdakwa dan Topik baru 

dari warung minum minuman keras, habis minum lalu 

terdakwa bersama Topik mendatangi saksi Sugeng dan 

mengajak saksi Sugeng bersama temannya saksi Agung dan 

saksi Irfanto untuk minum minuman keras, tetapi saksi 

Sugeng dan temannya tidak mau, lalu terdakwa emosi dan 

terdakwa mengajak untuk berkelahi, tetapi ketiganya tidak 

mau 
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- Bahwa karena ketiganya tidak mau kemudian terdakwa 

mendekat ke saksi Sugeng dan menanduk saksi Sugeng tetapi 

tidak kena, kemudian terdakwa menanduk saksi Irfanto dan 

kena bibirnya 

- Bahwa pada saat itu orang ramai dan terdakwa takut 

dikeroyok, sehingga terdakwa menelepon bapak terdakwa 

dan bapak terdakwa datang dengan menaiki sepeda motor 

dan membawa parang yang ditaruh di bawah sepeda motor, 

lalu parang tersebut terdakwa ambil, terdakwa buka 

sarungnya lalu terdakwa mendekat ke saksi Sugeng untuk 

mengajak bacokan tetapi saksi Sugeng tidak berani, 

kemudian parang tersebut terdakwa tepuk-tepukkan ke pipi 

saksi Sugeng 

- Bahwa kemudian terdakwa ditarik oleh bapak terdakwa, 

lalu mengajak terdakwa pulang dan parang tersebut terdakwa 

taruh kembali di sepeda motor bapak terdakwa 

- Bahwa parang tersebut milik bapak terdakwa dan 

biasanya digunakan oleh bapak terdakwa untuk menyetek 

pohon saat bekerja, bila tidak digunaka biasanya disimpan 

dilemari dapur 

- Bahwa tujuan terdakwa membawa parang tersebut 

adalah agar kunci sepeda motor terdakwa diberikan, karena 

saat itu kunci motor terdakwa diambil oleh saksi Sugeng dan 

teman-temannya dan terdakwa takut dikeroyok 



 

 44 

- Bahwa masalahnya karena terdakwa dendam pada saksi 

Sugeng dimana terdakwa pernah dipukul dan pernah kena 

perkara tindak pidana ringan karena minum bersama saksi 

Sugeng, saksi Agung, dan saksi Irfanto 

- Bahwa antara bapak terdakwa dengan saksi Sugeng 

telah ada perdamaian 

2. Barang Bukti 

 Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 

(satu)buah parang legkap dengan sarungnya warna hitam 

berukuran lebar 7 cm dan Panjang 53 cm  

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan unsur-

unsur dari dakwaan Penuntut Hakim sebagai berikut : 

1. Unsur Barangsiapa 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 

barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi 

Subyek Hukum dan mampu bertanggungjawab, dalam 

kaitannya adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang 

terungkap dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab 

seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar 

dan ianya bernama EMANURIS PRATAMA YOGA Bin 

DJARMONO sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat 
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memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam 

kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan 

adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga 

terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas 

seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya. 

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, mengusai, 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 stoot wapen); 

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan 

syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari 

perbuatan yang dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan 

yang dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan 

dengan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Menimbang, bahwa terhadap perumusan perbuatan 

yang dimaksud dalam unsur ini bersifat pilihan, sehingga 

tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, 

cukup salah satu dari perbuatan tersebut. 
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Hakim dalam menjatuhkan kasus ini, terlebih dahulu Hakim akan 

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan 

sebagai berikut : 

1. Hal yang meringankan : 

- Terdakwa belum pernah dihukum; 

- Terdakwa sopan dalam siding dan mengakui terus terang 

serta menyesali perbuatannya. 

2. Hal yang memberatkan : 

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain. 

- Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap pembelaan 

terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya 

oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak 

ingin mengulanginya lagi.  

 

5. Pembelaan Terdakwa 

Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangangan Majelis Hakim 

tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang 

dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka 

sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut 

dengan menerima hukuman berupa pemidanaan. Dalam pembelaan 

terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya oleh karena 

terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin mengulanginya lagi. 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah 

memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban dan 
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keluarganya. Oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana 

sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya 

terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut 

sebagaimana tercantum dalam amar putusan. 

 

6. Putusan Hakim 

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang 

didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim 

menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 

yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta 

menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis 

yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, 

keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana 

dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan 

terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa 

melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam 

unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Pengambilan 

keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang 

akan dijatuhkan kepada terdakwa.   

Berdasarkan hal tersebut, adapun amar putusan yang dijatuhkan 

Majelis Hakim dalam perkara pidana biasa dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Blitar No. 02/Pid.B/2016/PN.Blt, diantaranya menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 
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1. Menyatakan terdakwa EMANURIS PRATAMA YOGA Bin 

Djarmono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak 

menguasai dan mempergunakan senjata pemukul, senjata 

penikam atau senjata penusuk”; 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

4. Memeritahkan terdakwa tetap ditahan; 

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya warna hitam 

berukuran lebar 7 cm dan Panjang 53 cm; 

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan 

lagi; 

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); 

C. Analisis Kasus Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan 

Mempergunakan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-undang Darurat 

No.12 Tahun 1951 dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 

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

 Untuk dapat menjelaskan bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan 

hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa tugas hakim. Tugas 

Hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara yang dihadapkan 
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kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari 

perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara 

imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim selalu mandiri dan 

bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu 

keputusan.31 

 Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah 

sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penutut 

Umum, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1. Pertimbangan Yuridis 

 Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan 

putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. 

Hakim secara yuridis, tidak boleh menjathkan pidana tersebut kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga 

hakim memperoleh keyakinan bahawa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang 

dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa peruatan 

terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

yang dilakukan. 

 
31 Wildan Suyuthi Mustofa, “Kode Etik Hakim, Edisi Kedua”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2013), hlm 74. 
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 Pada Perkara Nomor 02/Pid.B/2016/PN.Blt, maka terdakwa yang 

bernama Emanuris Pratama Yoga Bin Djarmono terbukti sah bersalah 

melukukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa 

di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat 

No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam menyatakan “Tanpa hak 

membawa senjata tajam”. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penutut Umum 

yang terbukti menurut hukum yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat 

Tahun 1951 tentang Senjata Tajam yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Unsur Barangsiapa 

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. 

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, 

terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan 

baik dan lancar dan terdakwa bernama Emanuris Pratama Yoga Bin 

Djarmono sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat 

melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan 

dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani 

serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar 

sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh 

perbuatan pidana yang dilakukannya . Majelis hakim Pengadilan 

Negeri Blitar menimbang bahwa terdakwa Emanuris Pratama Yoga 

merupakan subjek hukum yang dimana perbuatannya dapat 

menimbulkan akibat hukum, pada perkara ini terdakwa melakukan 
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tindak pidana tanpa hak menguasai dan mempergunakan senjata 

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang melanggar pasal 

2 ayat 1 Undang-undang Darurat 1951. Berdasarkan analisis di atas, 

penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut: 

a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang di temukan: 

Emanuris Pratama Yoga bin Djarmono melakukan tindak 

pidana tanpa hak menguasai dan mempergunakan senjata 

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dimana 

terdakwa melakukannya di Dusun Kembangarum, Desa 

Wonorejo, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Bahwa terdakwa 

Emanuris Yoga Pratama Bin Djarmono telah membenarkan 

dakwaan Penuntut umum. 

b. Alat bukti yang mendukung: 

Keterangan dari terdakwa Emanuris Yoga Pratama Bin 

Djarmono membenarkan identitas yang ada pada surat dakwaan. 

Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oeh Majelis Hakim. 

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

mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mena,menyembuntikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata 

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot 

wapen) 
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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. Dalam 

perumusan perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat pilihan, 

sehingga tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, 

cukup salah satu dari perbuatan tersebut. 

Berdasarkan analisis tentang unsur ini penulis akan memperhatikan 

pertimbangan putusan hakim, sebagai berikut: 

a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan: 

Menurut kesaksian terdakwa yang bernama Emanuris Yoga 

Pratama Bin Djarmono kejadian tersebut pada hari Jumat, 30 

Oktober 2015 sekitar jam 16.30 Wib di Dusun Kembangarum, 

Desa Wonorejo, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Kejadian 

tersebut berawal dari terdakwa datang bersama saksi Tofik 

dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya baru selesai 

minum minuman keras di warung, lalu terdakwa mendatangi 

saksi Sugeng bersama dengan saksi Agung dan saksi Irfanto 

berada didalam rumah warga yang sedang diperbaiki oleh ketiga 

saksi tersebut. Kemudian memanggil saksi Sugeng minta tambah 

dana untuk membeli minuman dan mengajak saksi Sugeng, saksi 

Agung, dan saksi Irfanto untuk minum minuman keras, namun 

ketiganya menolak karena tidak ada uang dan sedang bekerja 

lalu terdakwa mengajak ketiganya berkelahi dengan menanduk-

nandukkan kepalanya ke saksi Sugeng, saksi Agung, dan saksi 
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Irfanto, dan pada saat itu warga keluar melihat hal tersebut. 

Terdakwa lalu menelepon saksi Djarmono (bapaknya) dan saksi 

Djarmono datang dengan menaiki sepeda motor dan disepeda 

motor tersebut ada parang yang ditaruh dibawah jok. Parang 

tersebut biasa digunakan saksi Djarmono untuk bekerja 

menyetek-nyetek pohon rambutan di kebun. Parang tersebut 

diambil terdakwa dan menantang saksi Sugeng mengajak 

bacokan, tetapi saksi Sugeng tidak mau sehingga parang tersebut 

dibacokkan terdakwa ke dinding batako dan parang tersebut juga 

ditepuk-tepukkan oleh terdakwa di pipi saksi Sugeng.  

b. Alat bukti yang mendukung: 

- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya warna hitam 

berukuran lebar 7 cm dan Panjang 53 cm. 

 

2. Pertimbangan Sosiologis 

Yang dimaksud pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam 

menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan 

memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi 

masyarakat.32 Putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam 

masyarakat (kebiasaan masyarakat). Dalam putusan hakim perkara No. 

02/Pid.B/2016/PN.Blt, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai 

berikut: 

a. Hal-hal yang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain. 

 
32 Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67   
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b. Hal-hal yang meringankan: 

- Terdakwa belum pernah dihukum; 

- Terdakwa sopan dalam siding dan mengakui terus terang 

serta menyesali perbuatannya. 

Berdasarkan hal-hal diatas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa 

karena dasar yuridis Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 

1951 tentang senjata tajam, menyatakan bahwa Emanuris Pratama Yoga Bin 

Djarmono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “tanpa hak menguasai dan mempergunakan senjata pemukul, senjata 

penikam atau senjata penusuk”. Dengan mempertimbangkan pertimbangan 

yuridis dan sosiologis terdakwa, maka hakim Pengadilan Negeri Blitar 

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) bulan. Pidana terhadap terdakwa sebelumnya 

berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa 

tetap ditahan.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa, hakim benar-benar 

mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis terdakwa. Tujuan hakim 

menjatuhkan pidana ialah agar terdakwa menyesali perbuatannya itu dan 

tidak ingin mengulanginya lagi. 

3. Pertimbangan Filosofis 

Yang dimaksud dengan pertimbangan filosofis adalah hakim 

mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa 

merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses 

pemidanaan. Pertimbangan ini menitik beratkan kepada nilai keadilan 
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terdakwa dan korban.33 Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan 

atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah , tidak 

memihak yang benar. 

Dalam putusan No.02/Pid.B/2016/PN.Blt dilihat dari hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang 

mengakibatkan putusan pemidanaan ditahukan hukumannya terdakwa 4 

(empat) bulan penjara dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa. 

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah 

memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban dan 

keluarganya. 

Menurut penulis hakim pengadilan negeri Blitar dalam menjatuhkan 

pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosilogis dan 

filosofis maka penjatuhan pidana selama 4 (empat) bulan sudah sesuai. 

Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan 

keadilan terhadap korban terdakwa dengan berupa pemberian sanksi pidana 

penjara selama 4 (empat) bulan sehingga putusannya mewujudkan rasa 

keadilan terhadap saksi korban dan keluarganya. Dalam pemeriksaan 

dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar 

maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum 

dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutunya terdakwa 

bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman 

berupa pemidanaan. 

 
33 M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20   


