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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pidana dan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman 
dengan senjata api ilegal dalam Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Rbi. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan 
perundang-undangan, konseptual dan kasus. Jenis bahan hukum yaitu bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu penafsiran 
(Interpretasi). Hasil penelitian yaitu, hukuman yang diberikan terlampau ringan, 
mengingat ancaman pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat 
Nomor 12 Tahun 1951. Hakim menerapkan pidana penjara selama 7 bulan. Hakim 
menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu telah terpenuhinya 
semua unsur dari pasal yang didakwakan dan pertimbangan non yuridis berupa 
hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan dan dapat 
membahayakan jiwa orang lain, serta yang meringankan yaitu terdakwa mengakui 
perbuatannya, belum pernah dihukum, sebagai tulang punggung keluarga, serta 
terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. 

Kata kunci : Penerapan Pidana, Pertimbangan Hakim, Senjata Api Ilegal 

THE IMPLEMENTATIONS OF CRIMINAL LAW TO OFFENDERS 
CRIMINAL THREATS WITH ILLEGAL GUNS 

(Analysis on the Court Decision Number 204/Pid.B/2014/PN.Rbi) 

ABSTRACT 
The purposed of this study is to find out and to explain the legal implementations 
and the judge’s legal considerations when they made decision concerning the 
offenders who committed criminal threats with illegal guns in the Court Decisions 
Number:  204/Pid.B/2014/PN.Rbi. This research is a normative legal research 
with using statute approach, conceptual approach, and cases approach. The legal 
materials on this research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. 
The research analysis is using an interpretation’s technique. The results of this 
study showed that the punishment from judge is too light, Judge gave the 
punishment for a criminal threat is 7 month. Judge gave the punishment based on 
a legal consideration, that is based on every element on the article in the 
indictment fulfilled and non-legal consideration such as aggravating thing for 
offender that is every acts or behaviors that made endanger another person.  The 
other things made he got a light punishment because he recognized what he did, 
never got punishment from courts before, he has family, he felt what he did 
wrong, and he regretted what he did. 

Keywords: Implementation Criminal Law, Judge’s Consideration, Illegal Guns 
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I. PENDAHULUAN 

Pengancaman dengan menggunakan senjata api merupakan perbuatan 

yang melanggar 2 (dua) aturan sekaligus, yaitu pengancaman yang diatur dalam 

Pasal 335 ayat (1) KUHP dan memiliki serta menggunakan senjata api secara 

ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 

12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.  

 Mesikupun telah diancam dengan pidana berat bahkan telah ada 

penjatuhan pidana terhadap perbuatan tersebut, kenyataannya sekarang 

pengancaman dengan menggunakan senjata api masih tetap ada dan seringkali 

terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu buktinya yaitu telah terjadi 

pengancaman dengan menggunakan senjata api ilegal yang telah dijatuhkan 

pidana oleh Hakim Pengadilan Raba Bima dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 

204/Pid.B/2014/PN.Rbi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak takut 

terhadap ancaman pidana yang ada dalam undang-undang maupun terhadap 

putusan-putusan yang telah Hakim jatuhkan kepada pelaku sebelumnya. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sorotan adalah apakah ancaman pidana yang tertuang 

di dalam undang-undang serta putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada 

pelaku mampu menimbulkan efek jera terhadap orang lain atau tidak. 

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun mengemukakan rumusan 

masalah, yaitu : 1) Bagaimanakah penerapan  pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pengancaman dengan senjata api ilegal dalam Putusan Nomor 

204/Pid.B/2014/PN.Rbi. 2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan senjata 
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api ilegal dalam Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Rbi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan senjata api ilegal 

dalam Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Rbi.  

Agar tidak menimbulkan penafsiran terlalu luas dan untuk lebih terarahnya 

dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup 

penelitian yang sesuai dengan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran serta 

perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian dalam penelitian ini. Maka 

ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada persoalan yang menyangkut tinjauan 

tentang dasar pertimbangan Hakim serta penerapan pidana terhadap pelaku 

pengancaman dengan senjata api ilegal dalam Putusan Nomor: 

204/Pid.B/2014/PN.Rbi. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Jenis bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. 

Artinya dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-

undangan, dokumen, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi 

penelitian. Seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan 

dianalisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

penafsiran (interpretasi).  
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II. PEMBAHASAN 

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan 

senjata api ilegal dalam putusan nomor 204/Pid.B/2014/PN.Rbi 

Pada hari Jum’at tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat 

di Kafe Pandaan yang beralamat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten 

Bima, Ikbal H. A. Bakar (Terdakwa) telah melakukan pengancaman terhadap 

Tami Dwi Rizki (Saksi korban) yang merupakan karyawan tetap yang bekerja di 

kafe tersebut. Pada waktu itu, Tami Dwi Rizki dan Diah Maharani (Saksi) baru 

saja pulang dari Bima. Setibanya di Kafe Pandaan, Tami Dwi Rizki dan Diah 

Maharani langsung memarkir kendaraan bermotor mereka di tempat parkir yang 

berada di depan pintu masuk kafe. 

Pada waktu yang hampir bersamaan terdakwa datang menghampiri korban 

dan menanyakan dengan suara yang lantang “kamu pegawai tetap atau tidak”, 

lantas korban menjawab “ya, saya pegawai tetap”. Tiba-tiba saja pelaku 

mengatakan “saya tembak kamu” berkali-kali ke arah korban. Setelah mengatakan 

hal tersebut pelaku langsung mengeluarkan senjata api dari perutnya dan 

memasukan peluru serta menodongkan senjata api rakitan berwarna hitam ke arah 

kepala korban yang berjarak 2 meter dari posisi terdakwa berdiri. Atas kejadian 

tersebut, korban mengalami gangguan psikis yang menyebabkan trauma yang 

sangat mendalam dan dirinya sangat merasa terancam. 

Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Hal tersebut membawa konsekuensi pemeriksaan, tuntutan pidana dan putusan 

Hakim haruslah berdasar kepada yang termuat dalam surat dakwaan. Pemeriksaan 
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di sidang pengadilan meliputi pemeriksaan para saksi, ahli, terdakwa, barang bukti 

dan pembuktian.
1
 Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan 

alternatif. Terdakwa dikenakan dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api. Dalam perkara ini sesungguhnya 

perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-

sendiri yakni membawa senjata api tanpa izin dan melakukan pengancaman 

dengan menggunakan senjata api.  

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pelaku telah melakukan perbuatan 

yang melanggar 2 (dua) aturan/norma sekaligus yaitu tindak pidana pengancaman 

yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dan membawa serta menggunakan 

senjata api secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin 

Pemakaian Senjata Api. Maka dari itu dalam kasus ini telah terjadi satu perbuatan, 

tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (eendaadsche 

semenloop/concursus idealis).  

Bertumpu pada pendapat tersebut, penyusun lebih sepakat jika bentuk 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif. Hal ini 

dimaksudkan agar pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berat atas 

perbuatannya sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan 

relatif. Tujuan pemidanaan relatif di antaranya yaitu untuk mencegah agar orang 

tidak melakukan kejahatan, baik pencegahan khusus kepada pelaku maupun 

                                                             
1 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6 
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pencegahan umum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang 

sama.
2
 

Berdasarkan analisis dari penyusun dalam tuntutan yang dibacakan oleh 

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, penyusun sepakat dan sependapat 

dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak pidana tanpa 

hak membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menguasai, 

menggunakan senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. 

Penyusun juga memiliki pendapat lain mengenai berat ringan sanksi 

pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Penyusun berpendapat bahwa 

seharusnya Jaksa Penuntut Umum agar menuntut terdakwa dengan pidana yang 

lebih berat, mengingat ancaman maksimal dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu paling lama 20 tahun penjara. 

Hal ini merupakan celah dan kesempatan agar pelaku tindak pidana 

pengancaman menggunakan senjata api dapat dituntut dan dijatuhkan pidana yang 

lebih berat agar tujuan pemidanaan relatif tercapai serta pututsan-putusan yang 

dijatuhkan oleh Hakim mampu memberi efek jera kepada pelaku maupun kepada 

masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Karena terdapat 

kekeliruan di dalam penyusunan surat dakwaan sebagaimana telah penyusun 

uraikan pada pembahasan mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka 

tuntutan pidana dalam kasus ini mestinya berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHP 

                                                             
2 Wirjono Projdodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

2014, hlm. 26 
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mestinya digabung antara ancaman Pidana Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api. 

Berdasarkan analisis penyusun dalam putusan Hakim Nomor 

204/Pid.B/2014/PN.Rbi pada point pertama Majelis Hakim menyatakan terdakwa 

Ikbal H. A. Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “membawa senjata api tanpa izin”(ilegal). Menurut penyusun, 

Hakim telah keliru dalam memutus perbuatan terdakwa. Sebagaimana telah 

diketahui kasus posisi serta fakta yang ditemukan dalam persidang bahwa ia 

terdakwa Ikbal H. A. Bakar tidak hanya membawa senjata api tanpa izin, akan 

tetapi telah menyalahgunakan senjata api tersebut untuk melakukan tindak pidana 

pengancaman terhadap saksi korban Tami Dwi Rizki dengan menodongkan 

senjata api jenis pistol berwarna hitam ke arah kepala saksi korban Tami Dwi 

Rizki sambil mengatakan “saya tembak kamu”. 

Hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak 

hanya membawa senjata api tersebut secara ilegal, melainkan senjata api tersebut 

telah disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, terdakwa 

Ikbal H. A. Bakar telah melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus yaitu tindak 

pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana serta membawa dan menggunakan senjata api secara 

ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 

12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api. 

Fakta sebagaimana telah penyusun sebutkan di atas cukup untuk menjadi dasar 
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serta acuan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terberat bagi terdakwa. Selain 

itu, Hakim dalam point pertama putusannya tidak menyebutkan secara jelas dasar 

hukum atau aturan mana yang telah dilanggar oleh terdakwa dengan 

perbuatannya.  

Pada point kedua, majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

Ikbal H. A. Bakar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh bulan). Menurut 

penyusun pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim terhadap tedakwa terlampau 

ringan mengingat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar 2 

dua aturan sekaligus. Selain itu, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Darurat Nomor 12 Tahum 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin 

Pemakaian Senjata Api yang menjadi dasar penjatuhan pidana dalam kasus ini 

telah memberikan peluang yang besar agar pelaku penyalahgunaan senjata api 

dapat dipidana dengan pidana yang berat yaitu ancaman pidana penjara seumur 

hidup, pidana mati atau pidana penjara maksimal selama 20 (dua puluh tahun). 

Hal ini seharusnya lebih diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku khususnya pelaku pengancaman menggunakan senjata api. 

Mengingat bahwa pengancaman menggunakan senjata api semakin marak terjadi 

di tengah-tengah masyarakat. Dengan dijatuhkannya pidana berat terhadap pelaku 

pengancaman dengan menggunakan senjata api, maka orang-orang akan lebih 

segan dan berpikir-pikir lagi untuk melakukan perbuatan yang sama sebab 

perbuatan tersebut telah diancam dan dijatuhkan pidana yang berat. 

Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk 

tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari  (prevensi). Selain itu Andi 
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Hamzah juga menegaskan adanya 2 (dua) macam prevensi yaitu prevensi general 

(umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana 

(kejahatan) sedangkan prevensi special (khusus) bertujuan untuk membuat pelaku 

tindak pidana menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya.
3

 Dengan 

dijatuhkannya pidana yang berat terhadap pelaku pengancaman menggunakan 

senjata api, maka tujuan dari pemidanaan berdasarkan teori relatif (teori tujuan) 

bisa tercapai yaitu untuk memperbaiki terdakwa serta memberi rasa takut terhadap 

masyarakat luas secara umum agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.  

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pengancaman dengan senjata api ilegal dalam putusan nomor 

204/Pid.B/2014/PN.Rbi 

Pertimbangan Hakim sangatlah penting dalam menentukan bersalah 

tidaknya terdakwa serta mengetahui berat ringannya hukuman yang didasarkan 

pada fakta dan keyakinan Hakim selama persidangan. Terkait dengan kesalahan 

terdakwa bahwa kesalahan itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan dan 

kealpaan, dan dalam kasus ini telah jelas bahwa terdakwa melakukan 

perbuatannya tersebut karena adanya unsur kesengajaan. 

Dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalan persidangan dapat diketahui 

mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari terdakwa bahwa 

terdakwa tidak cacat jiwa atau terganggu jiwanya karena penyakit (Pasal 44 

KUHP), terdakwa bukan orang yang berusia di bawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP), 

tidak berada di bawah pengaruh daya paksa (Pasal 47 KUHP), terdakwa tidak 

karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika 

                                                             
3
 Andi Hamzah, Asas-Asas hukum  pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27 



ix 
 

itu (Pasal 49 KUHP), terdakwa tidak melakukan tindak pidana karena ketentuan 

perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), dan dapat berkomunikasi dengan baik 

serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim sehinga dapat dikatakan 

terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

Penyusun berpendapat dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 

204/Pid.B/2014/PN.Rbi di Pengadilan Negeri Raba Bima adalah dasar 

pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan 

saksi, keterangan terdakwa, serta pertimbangan non-yuridis (sosiologis) berupa 

hal-hal yang meringankan serta memberatkan bagi terdakwa. Oleh karena itu 

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan perbutan sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 

Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api. 

Dalam pertimbangan Hakim mengenai perbuatan terdakwa yaitu 

sebagaiamana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 

Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, 

berdasarkan fakta hukum selama persidangan Hakim menimbang bahwa terdakwa 

telah memiliki dan menggunakan senjata api untuk menakuti saksi korban 

sedangkan terdakwa memiliki dan menggunakan senjata api tersebut tanpa seijin 

dari pihak yang berwenang (secara ilegal). 

Penyusun berpendapat bahwa dalam memberikan pidana, berdasarkan 

pertimbangan non yuridis Hakim telah kontradiktif. Karena bobot dari hal-hal 
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yang memberatkan itu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan hal-hal yang 

meringankan, tetapi putusannya jauh lebih ringan dari ancaman pidana dari pasal 

yang didakwakan. Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, dengan 

mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang membahayakan nyawa orang 

lain dan lebih luas lagi perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan keresahan di 

tengah-tengah masyarakat, seharusnya terdakwa dapat diberikan pidana yang 

terberat. Dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut cukup 

untuk dijadikan pertimbangan sehingga terdakwa dapat diberikan hukuman 

terberat. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik 

kesimpulan yakni sebagai berikut : 1) Hukuman yang diterapkan kepada pelaku 

terlampau ringan jika mengingat ancaman pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu maksimal pidana penjara paling 

lama 20 tahun. Hakim menerapkan hukuman kepada pelaku dengan pidana 

penjara selama 7 (tujuh) bulan yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana memiliki senjata api tanpa izin (ilegal). 2) 

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengancaman 

menggunakan senjata api ilegal berdasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu telah 

terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan  dan  pertimbangan non 

yuridis (sosiologis) yaitu berupa hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan 

terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat membahayakan 

jiwa orang lain, serta hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus 

terang perbuatannya dan bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum, 

terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta terdakwa merasa bersalah dan 

menyesali perbuatannya. 

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yaitu penyusun 

mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana 

agar lebih berat lagi agar para pelaku mendapatkan efek jera dan dapat berpikir 

untuk tidak melakukan tindak pidana. 
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