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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang terbentang 

luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan pulau yang kecil. Sebagai 

Negara yang mempunyai berbagai daerah, tentunya tiap-tiap daerah tersebut 

mempunyai kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda 

antara daerah yang satu dengan yang lain. Semenjak dilahirkan di dunia, manusia 

telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara 

teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan 

hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu 

dianggap teratur oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai 

makhluk sosial atau makluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, 

memerlukan norma atau kaidah agar tidak terjadi pertentangan kepentingan 

sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. 

Norma atau kaidah timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang 

dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala, 

norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia, sebagai suatu 

abstraksi dari perilaku berulang-ulang
1
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Norma atau kaidah tersebut, untuk selanjutnya mengatur diri pribadi 

manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma 

atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang 

beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia 

mempunyai hati nurani yang bersih. Disamping itu, maka norma atau kaidah 

mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-

bidang kesopanan dan hukum. norma atau kaidah hukum bertujuan agas tercapai 

kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu 

keserasian antara ketertiban dan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan 

dengan kebebasan
2
. 

Sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang demikian cepat, masalah-

masalah sosial yang baru disebabkan oleh revolusi industri, perkembangan 

teknologi, modernisasi hal ini menimbulkan suatu tatanan yang baru atau 

munculnya suatu gambaran sosial baru. Di samping faktor-faktor tersebut di atas, 

negara juga semakin banyak mencampuri urusan-urusan warga negaranya, hal 

yang semula tidak menjadi perhatiannya. Hal ini disebabkan dengan munculnya 

konsepsi negara kesejahteraan (welfare state)
3
. Hukum tidak sebatas berfungsi 

meneguhkan pola-pola yang sudah ada, tetapi juga melakukan perubahan  ke arah 

kebutuhan masa depan. Hal ini karena hukum bukanlah suatu hal yang statis tetapi 

hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini 
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merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan 

hukum itu sendiri di pengaruhi oleh berbagai faktor. 

Di era reformasi sekarang ini, diperlukan kaidah-kaidah hukum baru yang 

mampu mengikuti perkembangan zaman sebagai alat untuk mengatur dan 

menyelesaikan permasalahan hukum yang semakin kompleks. Untuk mengetahui 

bagaimana hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat 

Indonesia, perlu ditinjau sejenak alam pikiran Bangsa Indonesia yang sebagian 

besar masih tinggal dan hidup di pedesaan. Hukum sebagai sistem norma yang 

berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan dengan perubahan 

kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun 

politik bernegara. Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan 

untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Hal ini juga berarti apabila ada 

masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta 

bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum
4
. 

Dengan paradigma tersebut, maka apabila rakyat menghadapi atau didera oleh 

suatu persoalan, maka bukan rakyat disalahkan, melainkan harus berbuat sesuatu 

terhadap hukum yang ada, termasuk kembali meninjau asas, doktrin, substansi 

serta prosedur yang berlaku
5
. Pikiran bahwa hukum harus peka terhadap 

perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan atau 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat 

dalam alam pikiran manusia Indonesia. 
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Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran Pragmatic 

Legal Realism yang dipelopori antara lain oleh Roscou Pound memiliki keyakinan 

bahwa hukum adalah alat pembaharuan masyarakat. Sedangkan menurut Mochtar 

Kusuma atmadja adalah sarana perubahan masyarakat. 

Di samping hukum sebagai sarana perubahan, maka fungsi hukum bersifat 

larangan-larangannya pun harus ditegakkan mengingat masih terdapatnya 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau adat tradisi yang bertentangan dengan 

hukum misalnya masyarakat di Kabupaten Pasuruan khususnya di Kecamatan 

Lekok yang mayoritas  penduduknya adalah suku Madura, hal ini tidak terlepas 

dari kebudayaan suku Madura yang sejak zaman dahulu masyarakat madura telah 

dikenal sering merantau ke luar pulau Madura bahkan hampir di penjuru negeri 

dapat ditemui suku Madura yang hidup di daerah tersebut. Begitu pula dengan 

daerah kabupaten Pasuruan yang di dalam masyarakat penduduknya masih dihuni 

oleh tidak sedikit masyarakat suku Madura, mengenai kebudayaan, suku madura 

mempunyai kebiasaan membawa senjata tajam (sajam). Sajam  itu sendiri bukan 

merupakan sesuatu hal yang tabu melainkan sebagai kebiasaan yang biasa. 

Fenomena membawa senjata tajam dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Pasuruan tersebut. Selain membawa senjata tajam berupa arit untuk 

alat mata pencaharian mereka, juga sering ditemui bahwa kemana-mana 

masyarakat Pasuruan yang masih merupakan suku Madura tersebut membawa 

senjata tajam berupa celurit, belati, wedung (sejenis pedang) yang tujuannya 

bukan untuk sebagai alat mata pencaharian, melainkan mereka membawa senjata 

tajam tersebut untuk menjaga diri mereka apabila terjadi hal-hal yang tidak 
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diinginkan, dan kebiasaan membawa senjaata tajam seperti itu merupakan sesuatu 

yang lumrah di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kebiasaan membawa sajam 

ini mengingat keadaan sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan itu sendiri yang 

masih memelihara budaya nenek moyang, dimana masyarakat yang masih 

mempunyai keturunan suku madura kebanyakan mempunyai temperamen yang 

keras. Dilihat dari sifat nenek moyang mereka yakni masyarakat Madura yang 

terkenal keras, maka masyarakat Madura merasa perlu untuk membawa sajam 

untuk kepentingan diri sendiri (individu), dengan alasan untuk berjaga-jaga 

apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada dirinya, maka sajam itu dapat 

dipergunakan sebagai pelindung diri. Padahal dengan membawa sajam 

masyarakat tidak menyadari dampak negatif yang akan terjadi. Dampak yang akan 

terjadi jika masyarakat membawa sajam adalah masyarakat akan berurusan 

dengan aparat kepolisian jika ketahuan membawa senjata tajam, belum lagi yang 

awalnya senjata tajam hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada 

akhirnya senjata tajam digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk merampok, 

membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan. Dampak lain yang ditimbulkan oleh 

kebiasaan membawa senjata tajam ini adalah dapat menyebabkan terjadinya 

Eigenrichting (main sendiri) yakni bertindak sewenang-wenang terhadap orang-

orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Keadaan seperti 

ini menyebabkan hukum nasional yang telah dikodifikasi dan berlaku menjadi 

kurang dihormati dan dipatuhi karena masyarakat tersebut secara sepihak telah 

melakukan perbuatan main hakim sendiri. 
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Berdasarkan pengertiannya senjata tajam, yang termasuk senjata tajam 

(sajam) adalah pisau, celurit, belati, tombak. Yang tidak termasuk dalam kategori 

sajam adalah alat yang dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan 

rumah-tangga serta untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang 

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

barang kebudayaan. Contoh kasus pada saat adanya razia premanisme yang 

digelar oleh aparat Kepolisian Sektor Lekok di dapat seseorang yang bernama 

Mulyadi bin Miskahir tertangkap tangan telah membawa senjata tajam berbentuk 

wedung (sejenis pedang) tanpa ijin dan tidak dilengkapi dengan surat-surat 

kepemilikan senjata tajam yang sah
6
. Tersangka Mulyadi bin Miskahir 

menerangkan bahwa tujuan dirinya membawa senjata tajam tanpa ijin dan tidak 

dilengkapi surat-surat kepemilikan senjata tajam yang sah bukan kali ini saja, 

melainkan kalau bepergian jauh karena dirinya selain semata-mata menjaga diri 

karena sering terjadi perampasan sepeda motor, dirinya juga mempunyai musuh 

diluar
7
. 

Fenomena membawa senjata tajam di daerah Kecamatan Lekok ini 

mengakibatkan terjadinya pergesekan hukum antara hukum adat dan hukum 

nasional yang berlaku. Menurut living law yang ada di dalam masyarakat 

Kecamatan Lekok, kebiasaan membawa senjata tajam merupakan hal yang tidak 

bertentangan dengan nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut 

pandangan mereka membawa senjata tajam merupakan warisan dari nenek 

moyang mereka yang telah dilakukan secara turun-temurun kepada anak cucu 

                                                           
       

6
 BAP terlampir 

       
7
 Ibid  



7 

 

mereka. Sedangkan dalam hukum nasional hal tersebut telah melanggar dan 

bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 2 

Undang-undang No. 12/DRT/1951. Dalam hukum terdapat asas fictie hukum yang 

berarti setiap orang dianggap tahu dan mengerti hukum, hal ini juga berarti bahwa 

setiap warga masyarakat harus menghormati dan mentaati hukum yang berlaku 

khususnya dalam hal ini warga Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Dengan 

adanya fenomena masyarakat Kecamatan Lekok yang membawa senjata tajam 

tersebut, maka pihak penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian Sektor 

Lekok menjadi serba salah dan dilema, hal ini dikarenakan dalam ketentuan 

perundangan telah jelas dilarang setiap orang membawa senjata tajam tanpa ijin 

dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Sedangkan menurut adat 

budaya daerah tersebut merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari 

membawa senjata tajam. Meskipun demikian sah-sah juga apabila warga 

masyarakat mempunyai penilaian tersendiri terhadap peraturan tersebut. Adanya 

penilaian dari masyarakat ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat melepaskan 

diri dari struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu wajar apabila masyarakat 

mempunyai opini tersendiri terhadap hukum yang dipandang bertentangan dengan 

nilai-nilai keadilan hidup yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dari contoh 

kasus di atas dapat diketahui bahwa hal yang dilakukan oleh Mulyadi bin 

Miskahir dengan membawa senjata tajam adalah perbuatan melanggar hukum 

dalam perspektif undang-undang nasional atau yang tertulis, sedangkan apabila 

dipandang dalam perspektif kebudayaan atau kebiasaan yang hidup dalam 
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masyarakat, perbuatan Mulyadi bin Miskahir tersebut merupakan hal yang wajar 

dan tidak melanggar nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat tersebut. 

Di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan 

Senjata Tajam ini yang mengubah ordonnantie dari lembaran Negara No. 17 

Tahun 1948 dan Undang-undang RI Dahulu No 8 tahun 1948, Undang-undang ini 

memuat pasal-pasal tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Dalam penelitian ini 

lebih condong dan khusus membahas kebiasaan masyarakat Kecamatan Lekok 

membawa senjata tajam dipandang dari perspektif Pasal 2 Undang-undang No. 

12/DRT/1951. Di dalam pada pasal 2 ayat (1) disebutkan “bahwa barang siapa 

yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba 

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 

membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, 

mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari 

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk 

(slagsteek-of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

sepuluh tahun”. 

Atas dasar inilah maka penulis mengambil judul “Relevansi Penegakan 

Hukum Pasal 2 Undang-Undang No.12/DRT/1951 tentang Kepemilikan 

Senjata Tajam (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lekok 

Kabupaten Pasuruan)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana relevansi penegakan hukum Pasal 2 Undang-Undang 

No.12/DRT/1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam di Kec. Lekok Kab. 

Pasuruan? 

2. Adakah hambatan dalam penegakan hukum Pasal 2 Undang-Undang 

No.12/DRT/1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam di Kec. Lekok Kab. 

Pasuruan serta bagaimana upaya untuk mengatasinya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

dengan ini peneliti hendak menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan memahami relevansi penegakan hukum Pasal 2 

Undang-Undang No.12/DRT/1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam di 

Kec. Lekok Kab. Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penegakan hukum 

Pasal 2 Undang-Undang No.12/DRT/1951 Tentang Kepemilikan Senjata 

Tajam di Kec. Lekok Kab. Pasuruan serta upaya untuk mengatasinya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian 

ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut :  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan/referensi bagi 

peneliti berikutnya dalam meneliti permasalahan yang mempunyai 

kesamaan tema dengan penelitian ini, serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum Polri dan penegakan 

hukum serta dapat menambah wacana baru di bidang hukum pidana 

khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum oleh Polri terhadap 

pasal 2 Undang-undang No. 12/DRT/1951 tentang kepemilikan senjata 

tajam. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengambil 

kebijakan khususnya pada hukum pidana selain itu dengan penelitian ini 

juga diharapkan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk 

melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap kebijakan ketentuan 

pemberlakuan hukum pidana. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 5 (lima) bab dan dimana dalam 

setiap pokok permasalahan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematika 

penulisan yang disusun adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi gambaran tentang latar belakang 

masalah yang berisi uraian, perumusan masalah yang berisi poin-poin yang akan 

diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika 

pembahasan yang berisi gambaran umum atau susunan dari penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang membahas pengertian mengenai tinjauan umum dan 

kajian pustaka mengenai kajian umum tentang pasal 2 Undang-undang 

No.12/DRT/1951, kajian umum tentang kebiasaan/adat, kajian umum tentang 

senjata tajam, kajian umum tentang penegakan hukum, kajian umum tentang 

penegak hukum Polri serta kerangka pemikiran dan pendapat para ahli tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kepemilikan senjata tajam di dalam 

masyarakat. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Merupakan bab yang akan membahas metode penelitian yang berisi 

pendekatan dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan berisikan pemaparan hasil yang merupakan pembahasan atas 

permasalahan yang diangkat secara jelas dan sistematis kemudian menganalisanya 

dengan peraturan perundangan yang telah ada. Pembahasan ini meliputi relevansi 

penegakan hukum pasal 2 Undang-undang No.12/DRT/1951 tentang kepemilikan 

senjata tajam di Kec. Lekok Kab. Pasuruan, hambatan penegakan hukum pasal 2 

Undang-undang No.12/DRT/1951 tentang kepemilikan senjata tajam di Kec. 

Lekok Kab. Pasuruan serta upaya aparat penegak hukum untuk mengatasi 

hambatan tesebut. 

BAB V : PENUTUP  

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan hasil penelitian 

yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hal-hal yang 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. 

  


