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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Manusia dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

memerlukan sarana dan prasarana, misal kendaraan sebagai objek yang digunakan 

agar cepat sampai ke tujuan, alat tulis sebagai objek yang digunakan untuk 

menulis dalam kegiatan menulis, dan juga ada senjata ialah objek yang 

dipergunakan untuk mencapai  maksud atau tujuan seseorang menggunakan 

senjata tersebut. Dalam perkembangan penggunaan senjata dibagi menjadi dua 

jenis yaitu senjata api dan senjata tajam, senjata api adalah senjata yang umum 

digunakan untuk menembak suatu objek yang biasa dipergunakan oleh anggota 

TNI Indonesia, sedangkan senjata tajam ialah suatu alat yang dapat digunakan 

untuk menusuk, menikam, ataupun dapat dipergunakan lain.  

Pada jaman dahulu kebutuhan senjata tajam hanya diperuntukan untuk 

keperluan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pertanian, 

pekerjaan rumah tangga, pekerjaan memasak, dan juga sebagai alat pusaka yang 

diabadikan oleh orang yang ingin mengkoleksi. Seiring perkembangan jaman, 

banyak orang yang menggunakan senjata tajam sebagai alat pertahanan diri 

khusus pada orang yang ingin menaiki gunung, merupakan hal yang wajib dibawa 
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ketika ingin menaiki sebuah gunung  dan dalam hal ini fungsi senjata tajam sendiri 

ialah : 

a. Digunakan untuk menyerang, dalam konteks menyerang ini adalah dapat 

diartikan suatu penyerangan terhadap subjek  

b. Digunakan untuk memepertahankan diri, dalam konteks mempertahankan 

diri ini dapat diartikan sebagai suatu alat pertahanan terakhir yang digunakan 

seseorang ketika dalam suatu ancaman  

c. Digunakan untuk pertanian, dalam konteks ini pertanian adalah digunakan 

oleh petani untuk suatu  pekerjaan di sawah  

d. Digunakan untuk pekerjaan rumah tangga, dalam konteks ini pekerjaan 

rumah tangga adalah guna untuk pekerjaan rumah tangga seperti ibu-ibu 

yang memasak suatu masakan perlu menggunakan senjata tajam yaitu pisau  

e. Digunakan untuk pekerjaan yang sah, dalam konteks ini pekerjaan yang sah 

ialah seperti koki dalam memasak membutuhkan senjata tajam yaitu pisau 

untuk memotong suatu makanan, dan lain-lain.  

f. Digunakan untuk alat pusaka, dalam konteks ini alat pusaka ialah alat yang 

sengaja dikoleksi oleh sebagian orang karena sudah turun temurun contoh 

seperti keris, Mandau, dan lain-lain.  

 

Pada saat ini kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangat bebas, hal ini 

diakibatkan senjata tajam biasa diperjualbelikan dimana-mana. Kepemilikan 
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senjata tajam diatur dalam Undang-Undang No 12/Drt/1951 tentang mengubah 

“ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepal” yang selanjutnya dapat disebut 

Undang-Undang kepemilikan senjata tajam, dalam Pasal 2 yaitu :  

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya 

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 

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

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

tingginya sepuluh tahun.  

 

Maksud dan tujuan ketentuan Pasal 2 UU Kepemilikan senjata tajam larangan 

untuk mengendalikan pemanfaatan senjata tajam yang digunakan dalam 

melakukan kejahatan, perusakan lingkungan dan/atau kegiatan yang 

merugikan orang lain atau masyarakat. Dengan demikian penggunaan senjata 

tajam untuk keperluan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti, memasak, 

pertanian, dll diperbolehkan. terutama dalam hal memiliki adapun 

pengecualian kepemilikan senjata tajam terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang 

yaitu :  

(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 sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai 

barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ( merkwaardigheid)  
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Pelakasanaan ketentuan UU kepemilikan senjata tajam berbenturan dengan 

adat setempat yang mana masih memperjualbelikan alat tradisional, mereka 

bukan hanya semata ingin menjadikan senjata tajam tradisional sebagai koleksi, 

akan tetapi untuk melakukan ritual adat dimana mereka menggunakan senjata 

tajam itu guna meneruskan adat yang ada, adapun penjual senjata tajam di pasar 

yang sering kita jumpai tidak memfilter siapa yang membeli dan dengan tujuan 

apa, akan tetapi ketika ada pembayaran uang, maka  barang langsung diberikan 

oleh penjual. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab 

banyak penggunaan senjata tajam di berbagai tempat, terutama digunakan 

untuk hal yang negatif. Terlepas dari UU Kepemilikan Senjata Tajam dalam 

pembahasan ingin  menspesifikan pembahasan kepada kepemilikan senjata 

tajam pada ranah kehutanan yang mana di wilayah hutan wajib untuk membawa 

senjata tajam, namun dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 mengatakan bahwa ;  

“ membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.”  

 

Jika menurut Pasal  50 ayat (3) ini setiap orang dilarang  membawa alat yang 

lazim untuk menebang, memotong, atau membelah pohon maka diambil contoh 

senjata tajam golok yang termasuk dalam alat yang lazim digunakan untuk 

memotong pohon jika memang sengaja untuk memotong pohon. Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas dilarang membawa senjata 
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tajam menurut UU Kepemilikan Senjata Tajam hanya perkecualian yang telah 

disebutkan diatas . 

             Pada realita, zaman sekarang semakin banyak orang dari semua 

kalangan gemar menekuni hobi mendaki gunung dimana di dalam gunung 

terdapat hutan yang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No 41 Tahun 

1999 pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan ;  

“ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan  alam 

lingkungannya yang satu dengan  yang lainnya.tidak dapat dipisahkan . ”  

 

Secara Faktual banyak juga para pendaki gunung yang membawa senjata tajam 

yang diperjualbelikan secara bebas di toko-toko yang menjual keperluan untuk 

pendakian gunung. Sebuah contoh kasus datang dari Polisi Resort (selanjutnya 

disebut sebagai polres) Banyumas yang mengamankan tiga puluh lima (35) 

orang yang sedang berkemah di bukit cendana, dalam berita ini polisi 

mengamankan mereka berdasarkan laporan warga bahwa terdapat tiga puluh 

lima (35) orang yang sedang melakukan kegiatan di bukit cendana tersebut 

dengan membawa senjata tajam, masyarakat pun resah karena sifat dari pendaki 

bukit itu kurang baik kepada warga sekitar bukit cendana, polres pun bertindak 

cepat agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri oleh warga setempat. 

Setelah anggota kepolisian datang ke perkemahan, polisi langsung melakukan 

pengecekan, akan tetapi polisi tidak menemukan aktivitas apapun yang 

mengarah pada perbuatan melanggar hukum , tetapi polisi tetap membawa 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGENDALIAN KEPEMILIKAN DAN... HARYO HENDRO KUSUMO



6 
 

 

ketigapuluh lima orang tersebut ke polres Banyumas, kemudian ditemukan 

sejumlah senjata tajam adalah golok dan pisau belati yang dibawa oleh salah 

satu anggota perkemahan . Pada kasus ini masih menggantung apakah ketika 

membawa senjata tajam ke hutan yangmana hal ini memang dibutuhkan dalam 

keperluan pendakian apakah tetap dikategorikan sebagai perbuatan melanggar 

hukum.1 Dalam kasus ini menjadikan kekaburan penafsiran dalam UU 

Kepemilikan Senjata Tajam yang tidak mengecualikan orang yang mendaki 

gunung diberikan perkecualian yang menurut undang-undang tersebut sudah 

tidak relevan  karena menimbulkan kerugian bagi orang yang memang 

membawa senjata tajam.  

1.2 Rumusan Masalah  

1. Upaya perlindungan hutan sebagai bagian dalam pengelolaan hutan? 

2. Urgensi kepemilikan senjata tajam dalam upaya perlindungan hutan?   

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis upaya perlindungan hutan sebagai bagian dalam 

pengelolaan hutan . 

2. Untuk menganalisis urgensi kepemilikan senjata tajam dalam upaya 

perlindungan hutan. 

 

 

                                                             
1 Khoirul Muzakki,https://jateng.tribunnews.com/2017/09/21/”polisi-sita-senjata-tajam-milik-

kelompok-yang berkemah-di-baturraden-banyumas, dikunjungi pada 25 September 2019. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis , yaitu memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai 

upaya perlindungan hutan sebagai bagian dalam pengelolaan hutan  

2. Manfaat Praktis , yaitu untuk memberikan masukan kepada penegak hukum 

mengenai perlindungan bagi subjek yang membawa senjata tajam di wilayah 

kehutanan  

 

1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian ini menggunakan Doktrinal Research yang merupakan 

penjelasan yang sistematis dari aturan yang relevan mengenai objek penelitian 

hukum yaitu pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di 

wilayah kehutanan, menganalisis hubungan antar peraturan yang ada, dan 

menjelaskan mengenai 10 hambatan – hambatan seperti konsep yang kabur atau 

terbuka dalam peraturan.2 

1.5.2 Pendekatan Masalah  

 skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan masalah seperti :  

1. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) dengan maksud 

penelitian ini menelaah Peraturang Perundang – Undangan yang memiliki 

kaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.  

                                                             
2Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 

2016, h.41 
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2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan mengkaji 

pandangan dan doktrin yang melahirkan pengertian, konsep hukum, asas 

hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini 

dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan bergantung pada 

makna konsep.3 

1.5.3 Sumber Hukum 

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ada dua hal yaitu sumber hukum 

primer dan hukum sekunder yaitu sebagai berikut :  

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer 

sumber hukum ini diperoleh dari perundang – undangan yang berkaitan dan 

putusan yang inkracht yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu diantaranya 

meliputi : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Mengubah 

“Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 

17)  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 

(Lembar Negara Tahun 1951 Nomor 78)  

4. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  

                                                             
3 Ibid, h.133 
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5. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

6. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan 

7. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

8. Peraturan Pmeerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2009. 

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber hukum ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang berasal dari media 

cetak maupun media elektronik seperti buku – buku teks, jurnal hukum, pakar 

hukum, artikel, karya ilmiah, dan komentar atas putusan pengadilan yang 

terkait dengan topik penelitian 

 

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum  

 Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan 

mengumpulkan literatur yang terkait, mempelajari literatur atau buku - buku 

mengenai pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di wilayah 

kehutanan, lalu bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh tersebut 

dikumpulkan dan dikaji serta ditelaah secara sistematis dan diklasifikasikan 
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sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam skripsi ini. 

1.5.5 Analisis Bahan Hukum  

Bahan sesuai dengan kerangka yang dibahas dalam skripsi ini yaitu topik 

pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di wilayah kehutanan, 

sehingga nantinya akan mendapat suatu jawaban atas rumusan masalah serta 

solusi dan kesimpulan mengenai permasalahan yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika  

 Dalam penulisan skripsi ini sistematika yang digunakan yaitu bab 

pertama mengenai pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu memberikan gambaran 

secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, 

sumber bahan hukum, serta metode pengumpulan bahan hukum, analisa bahan 

hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.  

 Pada bab kedua akan menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama 

yaitu Urgensi pengaturan pengendalian penggunaan  senjata tajam di wilayah 

kehutanan . 

 Pada bab ketiga akan menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua 

yaitu perlindungan hukum terhadap pemilik senjata tajam di wilayah kehutanan  
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 Pada bab keempat ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran . Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan 

saran merupakan rekomendasi terhadap kesimpulan dan berupa sumbangan 

pemikiran untuk pemecahan masalah yang mungkin timbul atas isu hukum 

dalam penelitian ini. 
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