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ABSTRAK 
 
 

HENDRIK KRISTIAN, 2008. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM 
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA 
TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL. Fakultas Hukum UNS. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menjawab dan mengetahui penerapan 
sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam pemeriksaan perkara 
tindak pidana Metrologi Legal dan hambatan  yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan 
Negeri Boyolali dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
Metrologi Legal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum, khususnya 
Hukum Acara Pidana dan sebagai bahan informasi pada instansi yang terkait dan 
pihak-pihak yang ingin mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam tindak 
pidana Metrologi Legal. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung 
dari sumber data, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang akurat dari 
obyek yang diteliti. Selain itu juga menggunakan data sekunder yang berupa 
keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung melalui studi 
kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. 
Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan, yaitu menggunakan teknik 
observasi dan teknik wawancara. Selain itu, pengumpulan data juga menggunakan 
penelitian kepustakaan. Teknik analisis datanya adalah teknik analisis data kualitatif 
dengan menggunakan metode interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana oleh Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Metrologi 
Legal, mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali dalam menerapkan sanksi pidana dalam tindak pidana 
Metrologi Legal dalam hal ini adalah kepemilikan timbangan yang bertanda tera akhir 
Tahun 2004, yang di gunakan terdakwa untuk berjualan. Perbuatan terdakwa telah 
merugikan masyarakat konsumen khususnya pembeli barang dari terdakwa, terdakwa 
mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa 
berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak 
pidana atau belum pernah di hukum, serta uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang 
dikemukakan Penuntut Umum setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan 
terdakwa di persidangan. Hambatan-hambatan penerapan sanksi pidana oleh hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali dalam tindak pidana metrologi legal meliputi hambatan 
internal dan hambatan eksternal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hal-hal yang berkaitan dengan  metrologi diatur dengan Undang-undang 

Republik Indonesia No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Undang–undang 

ini mengatur hal-hal mengenai pembuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian dan 

pemeriksaan alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Di bawah UU 

NO. 2 TAHUN 1981, ada Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 1989 Tentang 

Standar Nasional untuk Satuan Ukuran yang menjabarkan perihal penetapan, 

pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional untuk Satuan Ukuran 

(SNSU) sebagai acuan tertinggi pengukuran yang berlaku di Indonesia. 

Ketentuan kaidah hukum dalam kegiatan berdagang  mempergunakan 

Ukuran, takaran, timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) selanjutnya 

dipergunakan istilah “timbangan” telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1981 tentang Metrologi Legal . 

 UU NO. 2 TAHUN 1981 telah menentukan larangan  penggunaan 

timbangan seperti pada   Pasal 25 dan Pasal 28 Pasal 25 huruf b UU No.2 Tahun 

1981, yang menegaskan bahwa  penggunaan timbangan yang tidak bertanda tera 

atau tera ulang  syah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang 

berlaku kecuali yang tersebut dalam Pasal 12 b yaitu dibebaskan dari tera atau 

tera ulang atau dari kedua-duanya. UU NO. 2 TAHUN 1981, Pasal 28 huruf a. 

melarang memakai, menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya dengan cara lain dari pada yang seharusnya. 

Untuk mencegah peredaran atau penggunaan timbangan yang tidak sesuai 

dengan aturan-aturan dan persyaratan dalam panduan, maka di perlukan 

pengawasan dan penyidikan. Dalam Pasal 36 UU No 2 Tahun 1981 disebutkan 
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bahwa tugas dan wewenang dalam pengawasan, pengamatan dan penyidikan 

tindak pidana Metrologi Legal adalah Pegawai Instansi Pemerintah dan dibantu 

oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang 

ditentukan oleh hukum acara pidana yang berlaku.  

Setelah terbukti adanya pelanggaran, maka kasus dilimpahkan ke 

pengadilan. Di pengadilan hakim sangat berperan penting dalam memeriksa dan 

memutus tindak pidana Metrologi Legal tersebut. Hakim harus seksama dan 

seteliti mungkin dalam memeriksa suatu perkara dan pertimbangan hakim sangat 

penting dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

Metrologi Legal.  

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

metrologi legal bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah,  meskipun hakim 

mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana 

dan tinggi rendahnya pidana. Kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh 

menjatuhkan pidana menurut kemauannya sendiri tanpa ukuran tertentu. Untuk 

memberikan suatu keadilan, hakim harus melakukan kegiatan dan tindakan 

dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaraan peristiwa yang diajukan 

kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas 

peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan untuk 

selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku dari peristiwa itu.  

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menegakkan kembali hukum 

yang telah dilanggar. Untuk mewujudkan penegakan hukum, hakim dalam 

menjalankan tugasnya harus berpedoman pada hukum yang berlaku dan rasa 

keadilan yang ada dalam diri hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya dituntut 

memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pamrih, sesuai 

dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. 
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Selain itu juga dituntut adanya integritas moral dari hakim dengan melakukan 

sumpah jabatan sebelum memangku jabatan itu. 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hakim dan keadilan dengan 

tidak memiha. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih 

dahulu  tentang kebenaran peristiwa tersebut  yang diajukan kepadanya kemudian 

memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan 

hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhi putusan terhadap 

putusan itu. 

Pentingnya integritas moral adalah: “Bahwa keputusan hukum seorang 

yuris, bukan saja seorang hakim adalah suatu keputusan berdasarkan hati nurani”. 

Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan hakim bukanlah 

semata-mata soal teknis belaka, melainkan erat bertalian dengan moral dan 

kesusilaan. (Nanda Agung Dewantara, 1987: 35-36). 

Untuk memberikan suatu keadilan itu, hakim harus melakukan kegiatan 

dan tindakan menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya, setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas 

peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan untuk 

selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menjatuhkan pidana terhadap 

peristiwa tersebut. Ada alasan bahwa Undang-undang itu selalu tidak lengkap, 

selalu terdapat kesenjangan di dalamnya.   

Untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan itu, hakim berkewajiban 

menemukan hukum. Tidak ada undang-undang buatan manusia itu dapat bertahan 

tetap sesuai dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang.  Dengan kata 

lain undang-undang itu tidak selamanya menjadi hukum dalam masyarakat. Tidak 

kurang pentingnya dalam hal ini peranan para hakim yang selalu harus 

mendekatkan diri pada masyarakat dan membuat keputusan yang hidup yang 

dapat diterima oleh masyarakat umum berupa yurisprudensi disamping 

penemuan-penemuan baru oleh sarjana hukum berupa doktrin. 
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Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004, menyatakan: 

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara 

yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pejabat pengadilan yang bertugas 

memeriksa dan mengadili adalah hakim, hakim sebagai pejabat pengadilan 

dianggap memahami hukum, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, 

ia wajib menggali hukum tak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai 

seorang yang bijaksana, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi, hakim bertanggung jawab 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. 

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-

undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 

Tahun 2004 yaitu: ”Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu dalam memberikan 

putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan 

yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang 

mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. 

Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap 

kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang 

lainnya hakim mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda 

pula. 

Berfungsi atau tidaknya suatu sanksi sangat bergantung dari peran 

penegak hukum yang mempunyai dominasi dan legitimasi terhadap penegak 

ketentuan aturan hukum tindak pidana terhadap metrologi legal. Pemberian sanksi 

yang tegas itu dimaksudkan agar pelaku tindak pidana terhadap metrologi legal 

itu bersedia untuk memahami dan kemudian mentaati peraturan hukum yang 

mengatur tentang metrologi legal sehingga tidak melakukan tindak pidana 

metrologi legal itu lagi.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xv

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis akan mengadakan penelitian 

dengan judul : 

“PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN 

NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK 

PIDANA METROLOGI LEGAL”.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Di dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang 

berhubungan dengan judul penulisan hukum ini guna dijadikan pedoman dalam 

membahas obyek penelitian sehingga mencapai sasaran yang dimaksudkan. 

Adapun perumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri 

Boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrologi legal? 

2. Apa hambatan dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri 

Boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrologi legal? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Mendapatkan gambaran selengkapnya mengenai penerapan sanksi pidana 

oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak 

pidana metrologi legal. 

b. Mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi pidana 

oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak 

pidana metrologi legal. 

2. Tujuan Subyektif 
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a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemikiran penulis tentang 

penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam pemeriksaan perkara suatu 

tindak pidana. 

b. Mendapatkan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi guna 

melengkapi syarat dalam mencapai gelar sarjana dibidang hukum di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). 

D. Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian akan lebih bermanfaat apabila mempunyai kegunaan dan 

dapat menambah wawasan pembacanya, oleh karena itu penulis merumuskan 

manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada 

umumnya dan bidang hukum acara pidana khususnya. 

b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai sanksi pidana dalam 

tindak pidana metrologi legal. 

c. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mencocokan bidang Ilmu Hukum yang selama ini diperoleh dalam teori 

dengan kenyataan yang ada dalam praktek. 

b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola dinamis dan untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c. Memberikan gambaran yang konkrit kepada para pembaca agar diperoleh 

kebenaran yang serius mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim 

dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrologi legal 

d. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan fakultas 

hukum mengenai tindak pidana metrologi legal. 

 

E. Metode Penelitian 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvii

Metode adalah merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang 

berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari 

jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna 

menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan 

yang dilakukan secara metodologis maupun sistematis (Soetrisno Hadi, 1991 : 

41). 

Pada pernyataan diatas diberikan gambaran bahwa metode penelitian 

merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode 

penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari segi ilmu dan sumber data penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, maka di dalam penulisan hukum ini  jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum empiris adalah penelitian 

yang memberikan data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan atau gejala-

gejala lainnya tentang pelaksanaan di lapangan.  

 

2.   Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejala lain (Soerjono Soekamto, 1986 : 10). 

Jadi metode diskriptif ini digunakan untuk melaporkan atau 

menggambarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, 

mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterprestasikan data yang ada. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam usaha penulis memperoleh data yang diperlukan untuk 

menyusun penulisan hukum, pendekatan yang digunakan penulis adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. 
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4. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan ini lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri 

Boyolali, di mana terdapat kasus yang berkenaan dengan tindak pidana 

Metrologi Legal. 

 

 

5.   Jenis Data dan Sumber data penelitian 

a. Data Primer 

Merupakan sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini 

diperoleh dari Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga diharapkan oleh 

penulis agar hasil yang diperoleh merupakan hal yang obyektif dan sesuai 

dengan obyek yang diteliti. 

b.   Data Sekunder 

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data 

primer. Data sekunder ini meliputi data yang diperoleh dengan cara 

penelitian kepustakaan/ melalui literatur-literatur, himpunan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud 

laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung di lapangan,  dalam hal ini dari responden, yaitu Hakim 

Pengadilan Negeri Boyolali. . 

d. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui 

studi pustaka termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 
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6.   Teknik Pengumpulan Data 

a.   Wawancara/ Interview 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan responden/ informan: Bapak Anri Widyo Laksono. SH. Dan 

Bapak Romel F. Tampubolon, SH. 

b. Studi Dokumen 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi/ isi   

suatu Bahan Hukum. 

7.   Analisis Data 

Dalam penganalisisan data pada penelitian ini teknik yang digunakan 

penulis adalah data secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif merupakan 

suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif 

analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan 

juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

Model analisis dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif 

(interactive model of analysis). Model analisis interaktif (interactive model of 

analysis) adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu 

mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain 

itu dilakukan pada proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data 

yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis (HB 

Sutopo, 2002 : 96). 

Dari pengertian diatas dapat diperoleh komponen utama yaitu reduksi 

data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau versifikasi. Ketiga komponen 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapangan yang diperoleh 

dari hasil wawancara. 
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 b) Sajian data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesempatan penelitian dapat dilakukan. Sajian data 

dapat meliputi berbagai jenis metriks, gambar atau skema, jaringan 

kerja, kaitan kerja dan tabel. 

 c)  Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti 

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, 

peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi 

kesimpulan yang diverifikasi. 

  Ketiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling menentukan 

hasil analisis. Dalam bentuk ini penulis tetap bergerak diantara ketiga 

komponen dengan proses pengumpulan data penelitian dengan cara peneliti 

memuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, 

peneliti kemudian melakukan usaha penarikan kesimpulan dengan 

menverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. 

 

Adapun skema kerja analisis dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

Reduksi data Pengujian data 

Penarikan kesimpulan 
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(HB. Sutopo, 2002 : 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan hukum ini akan diuraikan secara sistematis 

keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Pada Bab ini dipaparkan adanya latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 

 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Kerangka Teori dan Kerangka 

Pemikiran. Dalam Kerangka Teori berisi pembahasan tentang: 

Tinjauan mengenai hakim, Tinjauan umum tentang putusan, Tinjauan 

Tindak Pidana metrologi legal. 

 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisi mengenai penjelasan dari hasil penelitian yang 

diperoleh di lapangan, pembahasannya mengenai penerapan sanksi 
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pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam pemeriksaan 

perkara tindak pidana Metrologi Legal dan Hambatan-hambatan 

penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali 

dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Metrologi Legal. 

 

BAB IV   PENUTUP 

Pada bab ini berisi Simpulan dan Saran 

  

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teori 

1.   Tinjauan Mengenai Hakim 

a. Pengertian Hakim 

    Sesuai Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.  

Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa 

syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 

ditetapkan dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang 

dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU No. 

8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum.  

1) Pengangkatan dan Pemberhentian. 
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Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 16 ayat (1) UU No. 8 Tahun 

2004). 

2) Syarat-syarat Pengangkatan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, melalui Pasal 14 ayat 

(1) telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang 

dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Negeri. Rincian syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut:  

(a) Warga negara Indonesia; 

(b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

(c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945; 

(d) Sarjana Hukum; 

(e) Berumur serendah-rendahnya 25 tahun ; 

(f) Sehat jasmani dan rohani; 

(g) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakukan tidak tercela; 

(h) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 

Indonesia, termasuk organisasi massanya ataupun bukan 

seseorang yang terlibat langsung maupun tidak langsung 

dalam gerakan G-30S/PKI.  

3) Pemberhentian 

  Dari sudut kepegawaian , status dan kedudukan hakim selain 

sebagai pegawai negeri juga sebagai pejabat fungsional. Dengan 

demikian, pemberhentian dari status hakim tidak dengan sendirinya 

diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pemberhentian sebagai hakim 

dikenal ada dua macam yaitu diberhentikan dengan hormat dan 

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai hakim.  

b.   Wewenang Hakim 
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 Landasan hukum wewenang hakim antara lain terdapat dalam 

KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 

2004. Wewenang utama hakim adalah mengadili yang meliputi kegiatan-

kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Di dalam 

KUHAP disebutkan beberapa  wewenang hakim, yaitu: 

 1)   Melakukan penahanan; 

 Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan 

dengan penetapannya berwenang melakukan pertahanan (Pasal 26 

KUHAP). 

 2)  Pengalihan jenis penahanan; 

 Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang 

mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang 

lain (Pasal 23 KUHAP).(Bambang Waluyo, 2000: 79-81). 

  c.   Tanggung Jawab dan Kewajiban Hakim 

  Kewajiban dan tanggung jawab hakim secara yuridis formal 

bersumber dari UU NO. 4 Tahun 2004, Bab IV Pasal 28 – 30, sedangkan 

pada Pasal 4 ayat (1) hanya menyiratkan tentang tanggung jawab hakim. 

Di luar bab IV tersebut ditemukan kewajiban hakim yang pertama-tama 

sebagai organ pengadilan adalah tidak boleh menolak untuk memeriksa 

dan mengadili suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).  

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, 

andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum 

tak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang 

bijaksana, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi, hakim bertanggung jawab 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan 

negara. 
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d.   Kebebasan Hakim 

  Proses penegakan hukum mutlak diperlukan suatu kebebasan hakim. 

Suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan peradilan tanpa 

dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan 

syarat mutlak bagi suatu negara hukum (Nanda Agung Dewantara, 

1987:26). 

Kebebasan hakim ini diatur secara tersurat dalam Bab IX Pasal 24 

dan 25 setelah perubahan UUD 1945 dan telah menjadi jaminan 

kebebasan hakim atau kebebasan peradilan di Indonesia. Dalam UU No. 4 

Tahun 2004 ada beberapa pasal yang menjamin keobyektifan hakim, yaitu 

: 

1) Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “ Peradilan dilakukan demi keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 

2) Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam 

urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan 

kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 

disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”; 

3) Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut 

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; 

4) Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Sidang pemeriksaan Pengadilan 

adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-

undang menentukan lain; 

5) Pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa rapat permusyawaratan hakim 

bersifat rahasia; 

6) Pasal 19 ayat (4) disebutkan bahwa Dalam sidang permusyawaratan, 

setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau 

pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; 
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7) Pasal 19 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal sidang 

permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat 

hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan; 

8) Pasal 20   menyebutkan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah 

dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum; 

9) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Segala putusan Pengadilan 

selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan 

itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari 

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa 

kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang 

berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang 

berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum 

mencapai puncaknya (Satjipto Rahardjo, 2000: 182).  

Kebebasan hakim mutlak diperlukan, terutama dalam menjamin 

terpenuhinya rasa keadilan pihak yang berperkara juga memenuhi rasa 

keadilan masyarakat. Kebebasan hakim terikat pada hukum sehingga 

kebebasan hakim juga ada batasnya, hakim tidak bisa berbuat sewenang-

wenang terhadap perkara yang diperiksanya. Jadi, kebebasan hakim 

merupakan kebebasan hakim yang bertanggung jawab. 

 Menurut Hapsoro Jayaningprang, makna kebebasan hakim ada 2 

(dua), yaitu : 

1) Kebebasan hakim dari pengaruh dan campur tangan pihak lain. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004, bahwa 

kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan 

extra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 

1945.   
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2) Bebasnya hakim dari pihak-pihak yang berperkara. Kebebasan hakim 

dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, 

akan tetapi hakim harus berperan aktif sebagai penegak hukum dan 

keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat.  

Aktivitas tersebut dapat direfleksi dalam Hukum Acara Pidana, 

dimana Hakim itu harus berusaha mencari dan menemukan, kebenaran 

maksud dari suatu perkara yang dihadapkan kepadanya (Oemar Seno 

Adji,1989: 262). 

2.  Tinjauan Umum tentang Putusan 

a.  Putusan Dalam Perkara Pidana 

Pada dasarnya putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan 

dalan menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam 

menjatuhkan putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal 

ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh 

dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, 

ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan. 

 Menurut buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang 

dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985, hal 

221, putusan diartikan sebagai berikut “Hasil atau kesimpulan dari suatu 

yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang 

dapat berbentuk tertulis ataupun lisan” (Leden Marpaung, 1992: 406). 

Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan 

didefinisikan sebagai : ”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini ”. 

Dengan demikian untuk sahnya suatu putusan pengadilan harus 

memenuhi syarat-syarat : 
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1) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1),(2) 

KUHAP); 

2)  Diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

 Dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus 

dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu kalau 

ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali tersebut pada huruf g dan i 

putusan batal demi hukum. 

  Ketentuan tersebut adalah : 

(a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: 

 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA”; 

(b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, perkerjaan 

terdakwa; 

(c) dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

(d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil 

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan 

kesalahan terdakwa; 

(e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

(f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai 

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; 

(g) hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali 

perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 

(h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi 

semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan 

kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ; 
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(i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 

menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai 

barang bukti; 

(j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 

dimana letak kepalsuan itu jika terdapat surat otentik yang 

dianggap palsu; 

(k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan 

atau dibebaskan; 

(l) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim 

yang memutuskan dan nama panitera. 

Dalam pasal 200 KUHAP disebutkan bahwa surat putusan 

ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan 

diucapkan (Martiman Prodjohamidjojo, 1988: 172-173).  

Dalam penentuan hukuman, seorang hakim diharapkan 

berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut 

hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul. Dengan 

berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu 

untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 

Disamping itu juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari 

putusan yang akan dijatuhkannya. 

 Dalam mengambil keputusan, hakim pada umumnya melakukan 

penilaian tentang : 

1) Pertama diambillah keputusan mengenai perbuatan, yaitu apakah 

terdakwa memang melakukan perbuatan yang dituduhkan 

kepadanya; 

2)  Kedua keputusan mengenai aturan pidananya, yaitu apakah 

perbuatan yang dilakukan terdakwa itu memang merupakan 

suatu perbuatan pidana, yang selanjutnya disusul dengan apakah 
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terdakwa dengan demikian dapat dijatuhi pidana.   Roeslan 

Saleh, 1978: 11).  

Sebagai pendukung agar putusan hakim benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan, maka hakim harus mempunyai sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang 

bersalah melakukanya. 

  Adapun alat-alat bukti yang sah tadi menurut pasal 184 ayat (1) 

KUHP yaitu : 

a) Keterangan Saksi 

b) Keterangan Ahli 

c) Surat 

d) Petunjuk 

e) Keterangan Terdakwa 

 Dalam membuat keputusanya hakim sangatlah mungkin melakukan 

suatu kekhilafan. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Riduan Syahroni, 

bahwa : 

  “ Hakim adalah manusia biasa yang tidak selamanya sunyi dari 

kekhilafan dan kesalahan itu. Karena itulah, dalam menyelenggarakan 

peradilan semua putusan yang diberikannya terhadap perkara-perkara 

yang diajukan padanya mutlak sudah benar dan adil, melainkan ada 

kemungkinan ini dan betapapun besarnya usaha menghindari 

kemungkinan ini, putusan yang diberikannya itu tidak ada yang tidak tepat 

dan dirasakan tidak adil “.(Riduan Syahroni, 1980: 35) 

Seandainya betul-betul terjadi demikian, pemerintah dalam hal ini 

Mahkamah agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 1980 tentang berlakunya lembaga “herzelening”. Dengan kata lain 

peninjauan kembali putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 

hukum yang tetap.  
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 Pernyataan berlakunya peninjauan kembali ini baru dipertegas 

setelah lahirnya UU No. 8 Tahun 1981, kemudian dipertegas lagi dalam 

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tahun 1982 yang 

menentukan: “Upaya hukum luar biasa yang selama ini dikenal dengan 

istilah request civil tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan istilah 

“peninjauan kembali”. Dengan demikian saat ini di Indonesia masih 

berlaku  lembaga peninjauan kembali baik untuk perkara pidana maupun 

perdata: (Andi Hamzah, 1987: 119) 

Maksud pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini 

karena dikhawatirkan pada masa-masa mendatang terjadi lagi kekosongan 

hukum, sedangkan kebutuhan hukum sangatlah mendesak dan jika 

Mahkamah Agung membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum 

tersebut akan dipersalahkan karena melanggar konstitusi.  

Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi tersebut merupakan 

putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi 

apabila terdakwa, menerima putusan Pengadilan Negeri maupun 

Pengadilan Tinggi, dengan kata lain mereka tidak mempergunakan upaya 

hukum banding atau kasasi, maka dapat dikatakan putusan Pengadilan 

Negeri maupun Pengadilan Tinggi tersebut telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Yang dimaksud dengan “memperoleh kekuatan hukum 

tetap”, yaitu bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

 Pada dasarnya dalam sistem peradilan dimanapun, suatu putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu tidaklah dapat dirubah 

lagi. Hal ini dikarenakan adanya asas yang berbunyi “nebis in idem”, 

yang maksudnya tidak boleh dua kali putusan dalam perkara yang sama. 

Namun dengan pertimbangan bahwa hakim itu adalah manusia biasa yang 

lemah dan tidak terhindar dari kesalahan, maka dibuka kemungkinan 

untuk mempergunakan lembaga peninjauan kembali.  
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   b.  Rumusan Putusan Pengadilan 

Rumusan suatu putusan sangatlah penting karena dari rumusan itu 

dapat diketahui jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang digunakan 

untuk menjatuhkan putusan tersebut. 

Wirjono Projodikoro menyatakan sudah selayaknya bagian 

pertimbangan ini disusun serapih-rapihnya oleh karena putusan hakim 

selain daripada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, 

mengenai juga hak asasi dari terdakwa sebagai warga negara atau 

penduduk dalam negara, hak-hak mana pada umumnya harus dilindungi 

oleh badan-badan pemerintahan. 

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung 

penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya 

peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu 

perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari 

beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu 

dikenakan hukuman (elementen dari delick), maka tiap-tiap bagian itu 

harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi (Laden 

Marpaung, 1992: 423). 

 3. Tinjauan Tindak Pidana Metrologi Legal 

 a.   Pengertian Tindak Pidana 

 Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan dengan subyek tindak 

pidana (Wirjono Projodikoro, 1996: 55). 

  Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa 

larangan ditujukan terhadap perbuatan, sedangkan ancaman pidananya 

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. ( Moelyatno, 

2000 : 54 ) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxiii 

 Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila 

memenuhi beberapa unsur yaitu : 

   1)  Unsur perbuatan 

 Bahwa suatu perbuatan atau tindakan adalah merupakan 

titik hubung untuk terjadinya suatu tindak pidana. Pernyataan ini 

meliputi perbuatan berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. 

    2)  Unsur bersifat melawan hukum 

 Mengenai unsur melawan hukum ini terdapat dua ajaran 

yaitu melawan hukum formil (yang disebut melawan hukum 

adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis saja) dan ajaran 

melawan hukum materiil (disebut melawan hukum karena 

bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan 

hukum tidak tertulis). 

    3) Unsur kesalahan 

Kesalahan menurut Junkers meliputi tiga bagian, yaitu : 

(a) Kesengajaan dan kealpaan. 

(b) Meliputi juga sifat melawan hukum. 

(c) Kemampuan bertanggung jawab (Samijda, 1985 : 100) 

   4) Unsur kemampuan bertanggung jawab 

 Dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa : 

   Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggung jawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam 

tubuhnya (gebrekkigeontwikkeling) atau terganggu karena 

penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana. Dalam pasal ini 

memuat alasan yang terdapat dalam diri si pembuat, yang 

menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak 

dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. 

    5)  Unsur memenuhi rumusan Undang-undang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxiv

 Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan 

tersebut telah diatur sebelumnya di dalam Undang-undang, 

seperti yang dikatakan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : “tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana 

dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 

dilakukan. 

b. Pengertian Metrologi Legal 

Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan–satuan 

ukuran, metode–metode pengukuran dan alat–alat ukur, yang menyangkut 

persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang–undang yang 

bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran 

pengukuran 

Mungkin hanya segelintir orang saja yang memahami ilmu 

metrologi secara mendalam, padahal metrologi juga dipergunakan oleh 

banyak orang yang merasa sudah cukup memahami istilah–istilah seperti 

meter, kilogram, watt, liter, dan sebagainya. 

  Diperlukan keyakinan agar metrologi bermanfaat dalam 

menghubungkan segala kegiatan umat manusia di seluruh dunia dalam 

berbagai profesi. Keyakinan ini akan meningkat sejalan dengan 

meningkatnya jaringan kerjasama, adanya satuan ukuran yang dipakai 

bersama dan juga prosedur pengukuran yang dipakai secara umum, serta 

pengakuan, akreditasi dan uji banding atas standar–standar satuan ukuran 

dan laboratorium–laboratorium di berbagai Negara. Sejarah manusia 

selama ribuan tahun menguatkan keyakinan bahwa banyak hal akan 

menjadi mudah jika semua orang bekerja sama dalam bidang metrologi. 

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran 

Metrologi mencakup tiga hal utama: 

1) Penetapan definisi satuan–satuan ukuran yang diterima secara 

internasional; misalnya meter. 
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2) Pewujudan satuan–satuan ukuran berdasarkan metode–metode 

ilmiah; misalnya pewujudan nilai meter menggunakan sinar laser. 

3) Penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam 

nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan 

pengetahuan itu; misalnya hubungan (perbandingan) antara nilai 

ukur sebuah micrometer ulir di bengkel dan standar panjang di 

laboratorium standar panjang. 

  Metrologi adalah bagian penting dalam penelitian ilmiah, dan 

sebaliknya penelitian ilmiah menjadi basis pengembangan metrologi itu 

sendiri. Metrologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan secara umum. Karena itu, agar metrologi dapat selalu 

mendukung industri dan kegiatan penelitian, ilmu metrologi itu sendiri 

harus terus menerus dikembangkan untuk mengimbangi perkembangan 

teknologi yang digunakan di industri. Demikian juga pengembangan 

metrologi legal harus terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang juga terus berkembang. Hanya dengan penelitian dan 

pengembangan yang terus menerus, metrologi tetap menjadi relevan dan 

berguna bagi kehidupan manusia. 

 Pembagian kategori dalam Metrologi dikelompokkan dalam tiga 

kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda–beda: 

1) Metrologi ilmiah (scientific metrology): berhubungan dengan 

pengaturan dan pengembangan standar–standar pengukuran dan 

pemeliharaanya (tingkat tertinggi). 

2) Metrologi industri (industrial metrology): bertujuan untuk 

memastikan bahwa system pengukuran dan alat–alat ukur di industri 

berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses 

persiapan, produksi maupun pengujiannya. 
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3) Metrologi legal (legal metrology): berkaitan dengan     pengukuran 

yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan 

keselamatan. 

 Adalagi lagi istilah “metrology fundamental“ yang tidak 

mempunyai definisi internasional, namun menyiratkan tingkat akurasi 

tertinggi dalam suatu cabang. Jadi bisa juga dikatakan sebagai ranting 

tertinggi dalam metrologi ilmiah. 

  Metrologi industri dan metrologi ilmiah adalah dua dari tiga 

kategori metrologi yang diuraikan diatas. Kegiatan–kegiatan 

kemetrologian, pengujian dan pengukuran memberikan masukan penting 

dalam menjamin kualitas berbagai kegiatan industri. Hal ini mencakup 

kebutuhan akan adanya ketertelusuran, yang menjadi sangat penting 

sebagaimana halnya pengukuran itu sendiri. Pengakuan atas kompetensi 

kemetrologian pada tiap tingkat dalam rantai ketertelusuran itu dapat 

dicapai dengan membuat suatu pengaturan saling mengakui (mutual 

recognition arrangement, disingkat MRA). 

 Metrologi legal adalah kategori ketiga dalam metrologi diatas. 

Metrologi legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam 

perdagangan, khususnya di bidang pengukuran dan penimbangan. 

Metrologi legal terutama berkaitan dengan alat–alat ukur yang diatur 

oleh undang–undang. 

 Tujuan utama metrologi legal adalah menjamin terlaksananya 

pengukuran yang benar bagi warga Negara bilamana pengukuran itu 

dilakukan: 

1) Dalam transaksi resmi dan niaga 

2) Berkaitan dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. 

  Diluar lingkup metrologi legal, ada juga peraturan–peraturan lain 

yang mengharuskan dilakukannya pengukuran untuk menguji 
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kesesuaian dengan peraturan,misalnya penerbangan, lingkungan dan 

pengendalian pencemaran. 

   Orang–orang yang menggunakan hasil–hasil pengukuran dalam 

penerapan metrology legal belum tentu ahli dalam ilmu metrologi dan 

karenanya pemerintah bertanggung jawab atas kebenaran hasil 

pengukuran tersebut. Alat–alat ukur yang dikendalikan secara legal 

mesti menjamin hasil pengukuran: 

1) Ketika digunakan 

2) Selama waktu penggunaan 

3) Dengan kesalahan yang tidak melebihi batas tertentu. 

 Oleh karena itu, ada persyaratan yang dibuat dalam bentuk 

peraturan–peraturan mengenai alat–alat ukur serta metode pengukuran 

dan pengujian, termasuk untuk produk–produk jadi. 

Di seluruh dunia, Negara–Negara membuat peraturan mengenai 

peralatan ukur dan penggunaanya dalam bidang–bidang tersebut diatas. 

Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1981 menyebutkan 

   dalam Undang–undang ini yang dimaksud dengan: 

1) Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur–mengukur secara 

luas. 

2) Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan–satuan 

ukuran, metode–metode pengukuran dan alat–alat ukur, yang 

menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan 

Undang–undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum 

dalam hal kebenaran pengukuran 

3) Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 

pengukuran kuantitas dan atau kualitas; 

4) Alat takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi 

pengukuran kuantitas atau penakaran; 
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5) Alat timbang ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi 

pengukuran massa atau penimbangan; 

6) Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukan atau dipakai 

sebagai pelengkap atau tambahan pada alat–alat ukur, takar atau 

timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau 

penimbang; 

7) Tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan–

kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, 

penyimpanan–penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan 

perusahaan, juga kegiatan–kegiatan penyimpanan atau pameran 

barang–barang, termasuk rumah tempat tinggal nyang sebagian 

digunakan untuk kegiatan–kegiatan tersebut; 

8) Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera 

batal yang berlaku, atau memberikan keterangan–keterangan 

tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, 

dilakukan oleh pegawai–pegawai yang berhak melakukannya 

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat–alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai; 

9) Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda–tanda tera sah 

atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan–

keterangan terulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang 

berlaku, dilakukan oleh pegawai–pegawai yang berhak 

melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat–

alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera 

10) Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan 

dengan tujuan agar alat yang di cocokkan atau diperbaiki itu 

memenuhi persyaratan tera atau tera ulang. 

c. Tindak Pidana Metrologi Legal 
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Dalam UU No. 2 tahun 1981, perbuatan–perbuatan yang termasuk 

sebagai tindak pidana kejahatan terhadap Metrologi Legal dimuat dalam 

Pasal–pasal : 

 Pasal 25 

 Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau 

menyuruh memakai: 

1) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang 

bertanda batal; 

2) Alat–alat ukur, taka, timbang dan atau perlengkapannya yang 

tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai 

keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang 

tersebut dalam pasal 12 huruf b undang–undang ini; 

3) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengakapannya yang 

tanda teranya rusak; 

4) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang 

setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat 

mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang 

sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang 

berhak; 

5) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang 

panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai 

yang seharusnya dari pada yang di izinkan berdasarkan pasal 12 

huruf c Undang–undang untuk tera ulang; 

6) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang 

mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang 

menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan 

sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 

Undang–undang ini; 
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7) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk 

keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan 

Undang–undang ini; 

 Pasal 26 

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan 

untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, 

disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara 

bagaimanapun juga : 

1) Alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang 

bertanda tera batal; 

2) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannyayang 

tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai 

keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang 

tersebut dalam pasal 12 huruf b Undang–undang ini; 

3) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapanya yang 

tanda jaminannya rusak. 

 Pasal 27 

1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya 

sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang sudah 

di tera atau yang sudah ditera ulang 

2) Alat–alat ukur, takar, timbangan yang diubah atau ditambah 

dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini 

diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang 

 

 Pasal 28 

 Dilarang pada tempat–tempat seperti tersebut dalam pasal 25 

Undang–undang ini memakai atau menyuruh memakai: 

1) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya dengan 

cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya; 
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2) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk 

mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas 

maksimumnya; 

3) Alat–alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk 

mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran 

kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan 

keputusan menteri 

 Pasal 30 

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau 

memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut 

ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang 

sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya 

 Pasal 31 

 Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau 

menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua 

barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat 

bersih atau jumlah hitunganya : 

1) Orang daripada yang tercantum dalam bungkus atau labelnya, 

atau 

2) Menyimpan dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 22 

undang–undang ini. 

 Dalam UU No. 2 tahun 1981, perbuatan–perbuatan  yang 

termasuk sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap metrologi 

legal di muat dalam pasal–pasal : 

  Pasal 29 

 (1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambing satuan selain 

yang berlaku menurut pasal 7 Undang–undang ini pada 

pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, 

ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat 
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tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang 

atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun 

pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat. 

 (3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, 

atau timbangan didalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan 

sebutan atau lambang satuan yang berlaku menurut Pasal 7 Undang–

undang ini tatkala benda itu dimasukkan ke Wilayah Republik 

Indonesia. 

d. Ketentuan Pidana 

   Pasal 32 UU No 2 Tahun 1981 menyebutkan: “(1)”barang siapa 

melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, 

Pasal 28 Undang–undang ini di pidana penjara selama–lamanya 1 (satu) 

tahun dan atau denda setinggi–tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta 

rupiah), (2)”barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam 

Pasal 30 dan Pasal 31 Undang–undang ini dipidana kurungan selama–

lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.00,- (lima 

ratus ribu rupiah), (3) pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum 

dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 Undang–undang 

ini dipidana kurungan selama–lamanya 6 (enam) bulan atau denda 

setinggi–tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

 

 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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Sebagai suatu syarat teciptanya kekuasaan kehakiman yang bebas, para 

hakim harus memiliki kebebasan tanpa campur tangan pihak lain. Hakim sebagai 

pencipta keadilan, pencipta hukum, sebagai penegak hukum dan sekaligus sebagai 

TINDAK PIDANA 
METROLOGI LEGAL 

KUHAP 

PEMERIKSAAN DI 
PENGADILAN 

PUTUSAN 

1. SANKSI PIDANA 
2. HAMBATANNYA 

 

UU No.2 TH 
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pelaksana kekuasaan kehakiman haruslah memiliki kebebasan. Kebebasan 

tersebut bukan berarti tanpa batas yang hanya mengikuti seleranya sendiri 

sehingga bila perlu dapat melakukan penyelewengan dan bertindak sewenang–

wenang, melainkan harus ada batas–batasnya. Kebebasan hakim tersebut diikat 

oleh suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menciptakan hukum 

sesuai dengan jiwa Pancasila dan rasa keasilan masyarakat serta nilai–nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat. 

 UU NO. 2 TAHUN 1981 telah memberikan arahan pengaturan tentang 

Metrologi Legal. Undang–undang ini juga memuat ketentuan pidana yang lebih 

lengkap mengenai metrologi legal. Dimana Undang–undang No. 2 Tahun 1981 

ini memuat ketentuan pidana yang bersifat khusus, sedangkan KUHP hanya 

bersifat umum. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1981 

ditujukan khusus bagi pelaku tindak pidana metrologi legal. Jadi, suatu tindak 

pidana dan sanksi dalam tindak pidana metrologi legal setelah di berlakukannya 

UU No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, harus diputus dengan pasal-pasal 

undang-undang ini. Kecuali tindak pidana metrologi legal itu dilakukannya 

sebelum diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1981. 

Berfungsi atau tidaknya suatu sanksi sangat bergantung dari peran penegak 

hukum yang mempunyai dominasi dan legitimasi terhadap penegak ketentuan 

aturan hukum tidak pidana terhadap metrologi legal. Pemberian sanksi yang tegas 

itu dimaksudkan agar pelaku tindak pidana terhadap metrologi legal itu bersedia 

untuk memahami dan kemudian mentaati peraturan hukum yang mengatur 

tentang metrologi legal sehingga tidak melakukan tindak pidana metrologi legal 

itu lagi. 

 

 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Dalam 

Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal 

1. Deskripsi Kasus 

Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-

tidaknya pada  suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2007, bertempat di tempat 

usaha milik SUMARNO, pasar Nogosari Rt 06/ Rw 01, Desa Glonggong 

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu 

tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, mempunyai, 

menaruh, memamerkan, memakai alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai 

keterangan pengesahan yang berlaku. Yaitu berupa timbangan berkekuatan 10 

(sepuluh) Kg, merk SW, warna biru yang bertanda tera akhir 2004, yang 

seharusnya bertanda tera bulan Juli 2007. Timbangan berkekuatan 10 Kg, 

merk SW, warna biru yang bertanda tera akhir 2004 yang seharusnya bertanda 

tera bulan Juli 2007 tersebut di temukan oleh JOKO SUSILO, ST. dan IBNU 

AFANDI selaku petugas pengawas Metrologi Legal Surakarta pada saat 

melakukan pengawasan terhadap pemakaian alat ukur, takar, timbang dan atau 

perlengkapannya di tempat usaha SUMARNO di Pasar Nogosari, Kecamatan 

Nogosari, Kabupaten Boyolali. Dan oleh petugas pengawas Metrologi Legal 

Surakarta timbangan tersebut di sita, karena berdasarkan ketentuan yang 

berlaku setiap timbangan yang digunakan untuk komersial harus di tera setiap 

tahunnya dan di beri tanda tera. Apabila tidak ada tanda tera, maka timbangan 

tersebut disita. dan kepada pemiliknya yaitu SUMARNO diberi surat tanda 

penerimaan dan surat panggilan untuk dilakukan penyidikan. 

 

 

2. Identitas Terdakwa 
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 Nama lengkap   : SUMARNO 

 Tempat lahir   : Boyolali 

 Umur/ Tanggal lahir  : 32 Tahun 

 Jenis kelamin   : Laki-laki 

 Kebangsaan   : Indonesia 

 Tempat tinggal : Dk. Rejosari Rt.06/ Rw.01, Desa Glonggong, 

Kec. Nogosari,      Kabupaten Boyolali 

 Agama    : Islam 

 Pekerjaan : Pedagang 

 Pendidikan : SLTA 

3. Dakwaan 

Bahwa ia terdakwa SUMARNO pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 

sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 

tahun 2007, bertempat di tempat usaha milik terdakwa, Pasar Nogosari Rt 06/ 

Rw 01. Desa Glonggong Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau 

setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 

Boyolali, mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai alat ukur, takar, 

timbang dan atau perlengkapannya yang tidak tertanda tera sah yang berlaku 

atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, yakni dilakukan 

dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut: 

a. Bahwa terdakwa SUMARNO seorang pedagang kelontong, didalam 

melakukannya usahanya berjualan di Pasar Nogosari Kecamatan Nogasari 

Boyolali dengan menggunakan alat timbangan berkekuatan 10 (sepuluh) 

kilo gram (kg) merk SW warna biru, yang bertanda tera akhir 2004; 

b. Bahwa terdakwa SUMARNO berjualan dagangan sembako pada hari rabu 

tanggal 11 Juli 2007 sekiras jam 10.00 Wib, bertempat di Pasar Nogosari 

Dk. Rejosari Rt.06/ Rw01, Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari, 

Kabupaten Boyolali dengan menggunakan alat timbangan berkekuatan 10 
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(sepuluh) kilo gram (kg) Merk SW warna biru, tidak trtanda tera akhir 

2007; 

c. Bahwa timbangan tersebut tidak di tera sejak tahun 2005 hingga diketahui 

oleh pemeriksa/ pengawasan dari Balai Metrologi Legal dari surakarta 

bulan juli 2007; 

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan para konsumen di 

Pasar Nogosari; 

 Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 huruf b jo pasal 

32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal; 

4. Tuntutan 

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM- 79/ Boyol/ 

Ep. 2/ 122008, tertanggal 06 Pebruari 2008, Jaksa Penuntut Umum memohon 

kepada Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan  sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa SUMARNO terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 25 

huruf b jo pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARNO dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selam 6 

(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 

subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 

c. Menyatakan barang bukti berupa sebuah alat ukur yaitu timbangan 

meja berkekuatan 10 Kg merk SW warna biru dikembalikan kepada 

terdakwa SUMARNO; 

d. Menetapkan supaya terdakwa SUMARNO dibebani biaya perkara 

sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah) 
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5. Pertimbangan Hakim 

Menimbang, bahwa terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan 

menyatakan secara tegas menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini; 

Menimbang, bahwa terdakwa diaujukan ke persidangan berdasarkan 

surat dakwaan nomor: PDM- 79/ Boyol/ Ep.2/ 122007, tertanggal 03 Januari 

2008; 

 Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, 

terdakwa menyatakan sudah mengerti namun terdakwa tidak mengajukan 

eksepsi atau keberatan; 

 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut 

Umum, telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. 

JOKO SUSILO,ST dan 2. IBNU AFANDI; 

a. Saksi JOKO SUSILO, ST. Dibawah sumpah memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1) bahwa saksi adalah petugas pengawas Metrologi Legal Surakarta; 

2) bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 sekitar jam 10.00 Wib 

saksi bersama-sama dengan saksi IBNU AFANDI trelah 

melakukan pengawasan terhadap pemakaian alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya di tempat usaha terdakwa di Pasar 

Nogosari, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali; 

3) bahwa ditempat tersebut saksi dan teman saksi menemukan 

timbangan meja, kekuatan 10 kg berwarna biru, merk SW bertanda 

tera akhir 02 Tahun 2004; 

4) bahwa oleh karena timbangan tersebut seharusnya bertanda tera 

tahun 2005, 2006, 2007 namun tidak ada tanda teranya, maka 

timbangan tersebut disita dan terhadap terdakwa diberi surat tanda 

penerimaan dan surat panggilan untuk dilakukan penyidikan; 
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5) bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku setiap timbangan yang 

digunakan untuk komersial harus ditera setiap tahunnya dan di beri 

tanda tera. Apabila tidak ada tanda tera,maka timbangan tersebut 

disita; 

6) bahwa untuk mengetahui pemilik timbangan tempat melakukan 

tera, maka petugas Metrologi Legal Surakarta melakukan 

pengumuman melalui Kantor Kecamatan setempat termasuk 

Kecamatan Nogosari; 

7) bahwa biaya tera hanya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap 

melakukan; 

 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 

membenarkannya; 

b. Saksi IBNU AFANDI, di bawah sumpah memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1) bahwa saksi adalah petugas pengawas Metrologi Legal Surakarta; 

2) bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 sekitar jam 10.00 Wib 

saksi bersama-sama dengan saksi JOKO SUSILO telah melakukan 

pengawasan terhadap pemakaian alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya di tempat usaha terdakwa di Pasar Nogosari, 

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali; 

3) bahwa ditempat tersebut saksi dan teman saksi menemukan 

timbangan meja, kekuatan 10 kg berwarna biru, merk SW bertanda 

tera akhir 02 Tahun 2004; 

4) bahwa oleh karena timbangan tersebut seharusnya bertanda tera 

tahun 2005, 2006, 2007 namun tidak ada tanda teranya, maka 

timbangan tersebut disita dan terhadap terdakwa diberi surat tanda 

penerimaan dan surat panggilan untuk dilakukan penyidikan; 

5) bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku setiap timbangan yang 

digunakan untuk komersial harus ditera setiap tahunnya dan di beri 
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tanda tera. Apabila tidak ada tanda tera,maka timbangan tersebut 

disita; 

6) bahwa untuk mengetahui pemilik timbangan tempat melakukan 

tera, maka petugas Metrologi Legal Surakarta melakukan 

pengumuman melalui Kantor Kesamatan setempat termasuk 

Kecamatan Nogosari; 

7) bahwa biaya tera hanya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap 

melakukan; 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 

membenarkannya; 

 Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan bukti saksi yang 

dapat menguntungkan diri terdakwa; 

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah di dengar keterangan 

terdakawa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1) bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 sekitar jam 10.00 Wib dua 

orang petugas Metrologi Legal Surakarta telah melakukan pengawasan 

terhadap pemakaian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di 

tempat usaha terdakwa di Pasar Nogosari, Kecamatan Nogosari, 

Kabupaten Boyolali; 

2) bahwa di tempat usaha terdakwa tersebut, petugas Metrologi Legal 

Surakarta menemukan timbangan meja, kekuatan 10 kg berwarna biru, 

merk SW bertanda tera akhir 04 Tahun 2004; 

3) bahwa oleh karena timbangan tersebut seharusnya bertanda tera tahun 

2005, 2006, 2007 namun tidak ada tanda teranya, maka timbangan 

tersebut di sita dan terhadap terdakwa di beri surat tanda penerimaan 

dan surat panggilan untuk dilakukan penyidikan; 

4) bahwa timbangan tersebut dipakai terdakwa untuk menimbang barang-

barang yang di jual terdakwa seperti minyak, telor dan lain 

sebagainya; 
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5) bahwa sepengetahuan terdakwa timbangan yang dimiliki terdakwa 

masih dalam keadaan normal dan sesuai ukuran; 

6) bahwa terdakwa sudah mengetahui setiap timbangan harus ditera 

setiap tahunnya, terdakwa mengetahuinya melalui pengumuman di 

Kantor Kecamatan Nogosari tetapi terdakwa lupa untuk meneranya; 

7) bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya 

dan berjanji tidak akan mengulangi; 

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang 

bukti, berupa: 

- 1 (satu) buah alat takar yaitu timbangan meja berkekuatan 10 

kg merk SW warna biru, yang dibenarkan saksi-saksi dan 

terdakwa adalah timbangan yang disita oleh petugas Metrologi 

Legal Surakarta pada saat melakukan pengawasan; 

 Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum 

tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya 

mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali 

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi; 

 Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan terdakwa 

tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada 

pokoknya tetap pada tuntunnya, kemudian terdakwa menanggapinya secara 

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 

terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh 

fakta-fakta hukum sebagai berikut; 

1) bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 sekitar Jam 10.00 

Wib dua orang petugas Metrologi Legal Surakarta telah melakukan 

pengawasan terhadap pemakaian alat ukur, takar, timbangan dan 

perlengkapannya di tempat usaha terdakwa di Pasar Nogosari, 

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali; 
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2) bahwa benar ditempat usaha terdakwa tersebut, petugas Metrologi 

Legal Surakarta menemukan timbangan meja, kekuatan 10 Kg 

berwarna biru, merk SW bertanda tera akhir 04 tahun 2004; 

3) bahwa benar timbangan tersebut seharusnya bertanda tera tahun 2005, 

2006, 2007 namun tidak ada tanda teranya, maka timbangan tersebut 

disita; 

4) bahwa benar timbangan tersebut dipakai terdakwa untuk menimbang 

barang-barang yang dijual terdakwa seperti minyak, telor dan lain 

sebagainya; 

5) bahwa benar terdakwa sudah mengetahui setiap timbangan harus 

ditera setiap tahunnya, terdakwa mengetahuinya melalui pengumuman 

di kantor Kecamatan Nogosari tetapi terdakwa lupa untuk meneranya; 

6) bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang 

dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi; 

 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 

 Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan 

tunggal melanggar pasal 25 huruf b jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang 

unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1) Unsur barang siapa; 

2) Unsur mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya; 

3) Unsur tidak bertanda tera yang sah atau tidak disertai keterangan 

pengesahan yang berlaku; 

Ad.1.  Unsur barang siapa. 

  Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Barang 

Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang di 

dakwa melakukan suatu tindak pidana; 
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Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke 

persidangan berdasarkan surat Dakwaan Nomor PDM-

79/Boyol/Ep.2/122007, tertanggal 03 Januari 2008; 

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa 

membenarkan semua identitas diri yang tercantum dalam surat 

dakwaan tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa 

membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat 

dakwaan adalah identitas dirinya, maka terdakwa telah di 

dakwa melakukan suatu tindak pidana; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 

diatas, unsur ”Barang Siapa”, telah terbukti; 

Ad.2.  Unsur mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai alat 

ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya. 

Menimbang, bahwa saksi JOKO SUSILO, ST dan 

IBNU AFANDI, menerangkan, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 

2007 sekitar jam 10.00 Wib, kedua saksi telah melakukan 

pengawasan terhadap pemakaian alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya di tempat usaha terdakwa di Pasar Nogosari, 

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Di tempat tersebut 

ditemukan timbangan meja, kekuatan 10 Kg berwarna biru, 

merk SW bertanda tera akhir 04 tahun 2004. Timbangan 

tersebut seharusnya bertanda tera tahun 2005, 2006, 2007 

namun tidak ada tanda teranya, maka timbangan tersebut disita 

dan terhadap terdakwa di beri surat tanda penerimaan dan surat 

panggilan untuk dilakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan 

yang berlaku setiap timbangan yang digunakan untuk 

komersial harus ditera setiap tahunnya dan di beri tanda tera. 

Apabila tidak ada tanda tera, maka timbangan tersebut disita. 
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Untuk mengetahui tempat melakukan tera, maka petugas 

Metrologi Legal Surakarta melakukan pengumuman melalui 

Kantor Kecamatan setempat termasuk Kecamatan Nogosari. 

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan timbangan 

yang disita petugas Metrologi Legal Surakarta tersebut adalah 

miliknya dan dipergunakan terdakwa untuk menimbang 

barang-barang jualannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena di tempat berjualan 

trdakwa telah ditemukan petugas Metrologi Legal Surakarta 

pada saat melakukan pengawasan timbangan meja kekuatan 10 

(sepuluh) Kg berwarna biru, merk SW dan digunakan terdakwa 

untuk menimbang barang-barang yang dijualnya, maka 

terdakwa telah memiliki atau mempunyai dan memakai alat 

ukur berupa timbangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 

diatas, maka unsur yang terbukti adalah ”Memiliki dan 

Memakai Alat Ukur” 

Ad.3. Unsur tidak bertanda tera yang sah atau tidak disertai keterangan 

pengesahan yang berlaku. 

Menimbang, bahwa saksi JOKO SUSILO,ST dan 

IBNU AFANDI, menerangkan, pada hari Rabu tanggal 11 

tahun 2007 sekitar pukul 10.00 Wib, kedua saksi telah 

melakukan pengawasan terhadap pemakaian alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya di tempat usaha terdakwa di 

Pasar Nogosari, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Di 

tempat tersebut ditemukan timbangan meja, kekuatan 10 Kg 

berwarna biru, merk SW bertanda tera akhir 04 tahun 2004. 

Timbangan tersebut seharusnya bertanda tera tahun 2005, 

2006, 2007 namun tidak ada tanda teranya, maka timbangan 
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tersebut disita dan terhadap terdakwa di beri surat tanda 

penerimaan dan surat panggilan untuk dilakukan penyidikan. 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku setiap timbangan yang 

digunakan untuk komersial harus ditera setiap tahunnya dan di 

beri tanda tera. Apabila tidak ada tanda tera, maka timbangan 

tersebut di sita. Untuk mengetahui tempat melakukan tera, 

maka petugas Metrologi Legal Surakarta melakukan 

pengumuman melalui Kantor Kecamatan setempat termasuk 

Kecamatan Nogosari. 

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan timbangan 

yang di sita Petugas Metrologi Legal Surakarta tersebut adalah 

miliknya dan dipergunakan terdakwa untuk menimbang 

barang-barang jualannya serta tidak pernah di tera sejak tahun 

2005 sampai dengan disita; 

Menimbang, bahwa oleh karena di tempat berjualan 

terdakwa telah ditemukan petugas Metrologi Legal Surakarta 

pada saat melakukan pengawasan timbangan meja kekuatan 10 

(sepuluh) kg berwarna biru merk SW dan digunakan terdakwa 

untuk menimbang barang-barang yang dijualnya serta 

timbangan tidak pernah ditera sejak tahun 2005 sampai dengan 

disita petugas Metrologi Legal Surakarta,maka terdakwa telah 

memiliki atau mempunyai dan memakai alat ukur berupa 

timbangan yang tidak ditera sejak tahun 2005 sampai tahun 

2007; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, 

maka ”unsur tidak bertanda tera yang sah atau tidak di sertai 

keterangan pengesahan yang berlaku”, telah terbukti; 

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 

25 huruf b jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvi 

1981 tentang Metrologi Legal telah terbukti, maka terdakwa 

telah terbukti melakukan tindak pidana MEMPUNYAI DAN 

MEMAKAI ALAT UKUR YANG TIDAK BERTANDA 

TERA YANG SAH; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi, keterangan 

terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan saling bersesuaian 

serta terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana MEMPUNYAI DAN 

MEMAKAI ALAT UKUR YANG TIDAK BERTANDA TERA YANG 

SAH, maka terdakwa telah terbukti secara SAH DAN MEYAKINKAN 

melakukan tindak pidana MEMPUNYAI DAN MEMAKAI ALAT UKUR 

YANG TIDAK BERTANDA TERA YANG SAH; 

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan 

”Alasan Pemaaf” atas diri terdakwa sehingga dianggap mampu 

mempertanggung jawabkan perbuatannya dan ”Alasan Pembenar” atas 

perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa walaupun terbukti tetapi 

tidak dipidana, maka terdakwa dinyatakan BERSALAH atas perbuatan yang 

dilakukannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan melakukan tindak pidana MEMPUNYAI DAN MEMAKAI 

ALAT UKUR TIDAK BERTANDA TERA YANG SAH dan dinyatakan 

BERSALAH, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan MEYAKINKAN 

BERSALAH melakukan tindak pidana MEMPUNYAI DAN MEMAKAI 

ALAT UKUR YANG TIDAK BERTANDA TERA YANG SAH; 

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMPUNYAI DAN 

MEMAKAI ALAT UKUR YANG TIDAK BERTANDA TERA YANG 

SAH, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat 

kesalahannya; 
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Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk 

pembalasan tetapi juga untuk mendidik pelakunya untuk tidak mengulangi 

perbuatannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana tidak semata-mata 

untuk pembalasan tetapi juga sebagai upaya mendidik, maka pidana yang 

akan di jatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana terurai  dalam amar putusan 

ini dianngap sudah memenuhi rasa keadilan; 

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) timbangan 

meja kekuatan 10 Kg warna biru, merk SW tanda tera akhir 2004, oleh karena 

barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa tetapi untuk keabsahan 

penggunaannya harus ditera terlebih dahulu, maka barang bukti tersebut 

dikembalikan kepada terdakwa melalui Balai Metrologi Wilayah Surakarta; 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, 

perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan hukuman bagi terdakwa; 

   Hal-hal yang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat konsumen 

khususnya pembeli barang dari terdakwa; 

 

Hal-hal yang meringankan: 

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji 

tidak akan mengulangi; 

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; 

- Terdakwa belum pernah di hukum; 

Mengingat, pasal 25 huruf b jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan 

perkara ini; 

6. Amar Putusan 

a. Menyatakan terdakwa SUMARNO telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMPUNYAI DAN 

MEMAKAI ALAT UKUR TIDAK BERTANDA TERA YANG SAH; 

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) bulan; 

c. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari 

terdapat perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 

tetap, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana 

sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan; 

d. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000,- 

(seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu (1) bulan; 

e. memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) timbangan meja kekuatan 10 

Kg warna biru, merk  SW tanda tera 04 tahun 2004 dikembalikan kepada 

Terdakwa melalui Balai Metrologi Wilayah Surakarta; 

f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Boyolali, Pada Hari: Rabu, tanggal 06 Pebruari 2008, oleh 

Kami TUMPAK SITUMORANG, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANRY 

WIDYO LAKSONO, SH sebagai Hakim Anggota,  ROMEL F. 

TAMPUBOLON. SH. Sebagai hakim anggota. Dan panitera SOEPARSO, 

SH. 

7. Pembahasan Putusan Kasus Tindak Pidana Metrologi Legal di 

Pengadilan Negeri Boyolali 
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Perkara tindak pidana ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 

Negeri Boyolali yang menjatuhkan putusan pidana berupa mempunyai, 

menaruh, memamerkan, memakai alat ukur, takar, timbang dan atau 

perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai 

keterangan pengesahan yang berlaku. Yaitu berupa alat timbangan 

berkekuatan 10 (sepuluh) kg (kilo gram), merk SW, warna biru, yang bertanda 

tera akhir 2004, dengan Putusan Nomor 20/ Pid.B/2008/ PN. BI. 

Berdasarkan data dari putusan Pengadilan Negeri Boyolali, bahwa 

dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa 

keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah 

Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara yang satu dengan 

yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka 

diperoleh adanya fakta-fakta hukum. Kemudian hakim mempertimbangkan 

apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat 

menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan 

yang di dakwakan Penuntut Umum. Bahwa untuk menentukan terdakwa 

bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana, harus terlebih dahulu 

diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum. 

Disini, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat 

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 yang unsur-

unsurnya oleh Majelis Hakim diuraikan sebagai berikut: 

a. Barang Siapa: ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas 

siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, 

yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang cakap dan mampu 

dipertanggungjawabkan dimuka hukum, maka dengan adanya 

terdakwa yang identitas selengkapnya diatas dan diakui pula 

oleh terdakwa sebagai dirinya, telah didakwa oleh Penuntut 

Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan. 
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b. Mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai alat ukur, 

takar, timbang, dan atau perlengkapannya: menimbang, bahwa 

terdakwa menerangkan timbangan yang disita petugas 

Metrologi Legal Surakarta tersebut adalah miliknya dan 

dipergunakan terdakwa menimbang barang-barang jualannya. 

c. Tidak bertanda tera yang sah atau tidak disertai keterangan 

pengesahan yang berlaku: menimbang, bahwa oleh karena di 

tempat berjualan terdakwa telah ditemukan petugas Metrologi 

Legal Surakarta pada saat melakukan pengawasan yaitu sebuah 

timbangan meja berkekuatan 10 Kg berwarna biru, merk SW 

dan digunakan terdakwa untuk menimbang barang-barang 

yang dijualnya serta timbangan tersebut tidak pernah ditera 

sejak Tahun 2005 sampai tahun 2007. 

Dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur yang 

dimaksudkan dalam Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981, maka didapat keyakinan bahwa 

terdakwa telah melakukan tindak pidana Metrologi Legal. Selanjutnya, karena 

dakwaan disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum dan telah terbukti, 

maka Majelis Hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang di 

kemukakan oleh Penuntut Umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar 

hukumnya. Di dalam persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan 

pembenar yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan tidak dikemukakan 

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, sehingga 

terdakwa harus dijatuhi hukuman. 

Penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali 

dalam memeriksa dan memutus tindak pidana Metrologi Legal ini, hakim 

mengingat Pasal 25 huruf b jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 
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4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini. 

 Setelah mempertimbangkan dengan teliti hakim telah memutuskan 

untuk  menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara empat (4) 

bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian 

hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan 

hukum tetap, karena terdakwa telah dipersalahkan melakukan suatu tindak 

pidana, sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan, 

menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 100.000,-

(seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, membebankan kepada 

terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hakim di Pengadilan Negeri 

Boyolali, diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana metrologi legal dalam hal ini adalah kepemilikan timbangan yang 

betanda tera akhir 2004, yang digunakan terdakwa untuk berjualan. Perbuatan 

terdakwa telah merugikan masyarakat konsumen khususnya pembeli barang 

dari terdakwa, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji 

tidak akan mengulangi, terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa 

belum pernah dihukum, serta uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang 

dikemukakan Penuntut Umum setelah dihubungkan dengan keterangan para 

saksi dan terdakwa di persidangan. Dengan melihat faktor-faktor tersebut 

hakim dalam menerapkan sanksi lebih ringan dari ketentuan yang ada, yaitu 

pasal 32 Ayat (1). Sebab hal itu nantinya berkaitan dengan tujuan 

pemidanaan, yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan 

para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para 

terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga dapat menjadi 

masyarakat yang baik di kemudian hari. 
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B. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Boyolali Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal 

Dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali 

dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Metrologi Legal, hakim pasti 

menemukan suatu hambatan baik yang terjadi diluar maupun didalam, disengaja 

maupun tidak disengaja. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: 

1. Hambatan internal: 

a. Para saksi tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga 

persidangan harus ditunda dan melakukan pemanggilan berulang kali. 

b. Saksi kurang kooperatif dalam memberikan keterangan dan kesaksian 

didalam pemeriksaan dimuka sidang. Padahal dalam pemeriksaan perkara 

tindak pidana metrologi legal ini keterangan saksi sangat penting, karena 

para saksi adalah selaku Petugas Pengawas Metrologi Legal. 

c. Terdakwa tidak kooperatif, terdakwa tidak mengerti atas dakwaan 

perbuatan pidana yang dijatuhkan kepadanya, karena kurangnya 

pemahaman mengenai tindak pidana metrologi legal. Terdakwa tahu 

bahwa dalam pemakaian timbangan yang digunakan untuk komersial 

maka timbangan tersebut harus ditera ulang satu tahun sekali, tetapi 

terdakwa tidak mengerti mengenai sanksi pidana dan ketentuan yang 

mengatur tentang timbangan yang tidak ditera ulang. Sehingga dalam 

pemeriksaan ini hakim selaku organ pengadilan memberitahukan tentang 

metrologi legal, terutama mengenai hal-hal yang harus dipatuhi dan ha-hal 

yang tidak boleh dilanggar juga sanksi pidananya. Pemberitahuan itu agar 

terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
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2. Hambatan eksternal: 

a. Kurang lengkapnya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari kejaksaan 

sehingga pihak pengadilan mengembalikan BAP (Berita Acara 

Pemeriksaan) tersebut untuk dilengkapi lagi. Kurang lengkapnya BAP 

(Berita Acara Pemeriksaan) yang dikembalikan tersebut mengenai 

spesifikasi barang bukti dan jumlah barang bukti. 

b. Mengenai pengembalian barang bukti, dalam hal ini jaksa selaku 

eksekutor dalam membuat berita acara pengembalian barang bukti kurang 

lengkap dan tidak sesuai dengan amar putusan. Kekurangan tersebut yaitu 

barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Sumarno dan tidak 

dicantumkan bahwa barang bukti dikembalikan melalui Balai Metrologi 

Wilayah Surakarta. Padahal meskipun berdasarkan tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum ”menyatakan barang bukti berupa sebuah alat ukur yaitu 

timbangan meja berkekuatan 10 Kg, merk SW warna biru dikembalikan 

kepada terdakwa SUMARNO”, tetapi dalam rapat permusyawaratan para 

Majelis Hakim memutuskan mengenai barang bukti yaitu ”memerintahkan 

barang bukti berupa: 1 (satu) timbangan meja berkekuatan 10 (sepuluh) 

Kg, merk SW warna biru tanda tera 04 Tahun 2004 dikembalikan kepada 

terdakwa melalui Balai Metrologi Wilayah Surakarta”. Karena Dasar 

pertimbangan para hakim mengenai pengembalian barang bukti tersebut 

harus melalui Balai Metrologi Wilayah Surakarta untuk menghindari 

dipakainya lagi barang bukti berupa timbangan tersebut untuk berjualan  

oleh tersangka sebelum diberi tanda tera yang sah atau sebelum adanya 

tera ulang.  

c. Barang bukti tidak cepat ditera ulang dan dikembalikan kepada terdakwa, 

hal ini karena Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pihak 

Pengadilan, pihak Kejaksaan dan pihak Balai Metrologi Wilayah 

Surakarta. Karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak 

tersebut maka pengembalian barang bukti tidak cepat dilaksanakan. 
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Padahal barang bukti tersebut seharusnya cepat dikembalikan kepada 

terdakwa karena barang bukti tersebut digunakan untuk mencari nafkah. 

Seperti didalam penjelasan pasal 194 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa 

penetapan mengenai barang bukti tersebut diperlukan untuk mencari 

nafkah, seperti timbangan, kendaraan dan lain-lain.  

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 

dalam tindak pidana Metrologi Legal adalah berupa pidana penjara 

empat (4) bulan dan membayar denda sebesar Rp100.000,- (seratus 

ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama satu (1) bulan. Di dalam 

pertimbangannya hakim tidak hanya melihat atau mengacu pada 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,  tetapi 

juga melihat faktor-faktor lain yaitu di dalam persidangan terdakwa 

mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi, terdakwa tidak mempersulit persidangan, terdakwa 

berlaku sopan dipersidangan, dan terdakwa belum pernah di hukum. 

Setelah melihat faktor-faktor itu, hakim dalam penerapan sanksinya 

tidak seberat apa yang ada dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal karena hal itu berkaitan dengan prinsip tujuan pemidanaan yang 

bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa agar 

menjadi jera, melainkan juga bertujuan untuk membina dan mendidik 
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agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga tidak 

akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi masyarakat 

yang baik di kemudian hari. 

2. Hambatan penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri 

Boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Metrologi Legal 

meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Pertama; 

Hambatan internalnya antara lain saksi tidak hadir sesuai waktu yang 

telah ditentukan, saksi kurang kooperatif dalam memberikan 

keterangan dan kesaksian dimuka sidang, dan terdakwa tidak 

kooperatif, karena terdakwa tidak mengerti dan tidak memahami 

mengenai tindak pidana metrologi legal dan sanksi pidana juga 

ketentuan yang mengatur tentang timbangan yang tidak ditera ulang. 

Kedua; hambatan eksternal antara lain kurang lengkapnya BAP (Berita 

Acara Pemeriksaan) dalam hal ini mengenai spesifikasi barang bukti 

dan jumlah barang bukti,  jaksa selaku eksekutor dalam membuat 

berita acara pengembalian barang bukti kurang lengkap dan tidak 

sesuai dengan amar putusan hakim, dan lemahnya koordinasi dan 

kuirangnya komunikasi antara pihak Pengadilan, Kejaksaan dan Balai 

Metrologi Wilayah Surakarta yang mengakibatkan keterlambatan 

pengembalian barang bukti. 

    

B. SARAN 

1. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Metrologi Legal 

hakim harus mempertimbangkan dengan seksama dan pertimbangan hakim 

itu harus disertai dengan iktikad baik untuk menegakkan hukum sesuai 

dengan jiwa Pancasila dan rasa keadilan masyarakat. 

2. Dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana metrologi legal hakim 

harus memberi tahu kepada terdakwa hal-hal yang tidak diperbolehkan dan 

melanggar ketentuan tentang metrologi legal, karena tidak sedikit orang/ 
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masyarakat kita yang tidak mengetahui dengan benar tentang aturan-aturan 

metrologi legal. 

3. Dalam memberikan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana metrologi 

legal hakim tidak hanya melihat hukum tertulis tetapi juga hukum yang 

tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 
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