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MOTTO

Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: (4): 58)
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum kepemilikan senjata api
illegal menurut Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1951 dan hukum islam dan
proses penegakan

hukum

terhadap pelaku kepemilikan senjata api

illegal

menurut UU darurat no 12 Tahun 1951 serta kendala-kendala yang ditemui dalam
penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api illegal. Penelitian ini
dilakukan di Polres Tanjab Timur dengan memilih instansi terkait untuk
mendapatkan informasi yang detail tentang penegakan hukum terhadap
kepemilikan senjata api illegal dan penerapan Undang-Undang darurat No 12
Tahun 1951. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dalam
tehnik penggumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:
bahawa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api
ilegal telah dapat diterapkan dengan baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dan penegakan hukum terhadap pelaku atas kepemilikan senjata api ilegal telah
dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Senjata Api Ilegal.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat komplek, dimana
masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja,
tetapi merupakan masalah semua negara di dunia ini dengan tidak melihat dan
memperhatikan sistem politik yang dianutnya. Tingkat kejahatan yang terjadi di
Indonesia akhir-akhir ini sangat meningkat. Penigkatan ini terjadi baik dari segi
jumlah maupun macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangat
merugikan masyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian
psikologis. Dan Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau
pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian
hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam
masyarakat. 1
Sebagai warga negara yang cinta keadilan, maka senantiasa diharapkan
sportivitas pemerintah dalam melaksanakan semua peraturan secara murni dan
konsekuen, sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan baik melalui koran,
radio, maupun melalui televisi.Secara konsepsional, penegakan hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian
1
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pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak
secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian
pribadi.2
Kemajuan ilmu pengetahuan dan moderisasi tidak hanya di dunia industri
dan pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum. Perkembangan dalam segi hukum
diikuti juga oleh perkembangan kejahatan salah satunya di pengaruhi oleh adanya
peredaran senjata api ilegal. Terjadinya kasus kejahatan, seperti perampokan,
pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa izin dimana
para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat efek trauma kepada
masyarakat.
Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang
cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara
ilegal. Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini
sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit dilacak,
terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang mempunyai keterampilan dan
keahlian khusus di bidang ini. Seperti yang terdapat diberbagai wilayah di
Indonesia terdapat beberapa Home Industri diantaranya terdapat orang yang
menyalahkan untuk merakit senjata api secara ilegal. Pembuatan senjata api ini
sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12
Tahun 1951 yang berbunyi “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau
2
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mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya
atau

mempunyai

miliknya,

menyimpan,

mengangkut,

menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi
atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara
seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh
tahun”.
Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata api, maka
pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat tersebut sebagai usaha
preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam suatu
kejahatan.

Kontrovensi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat
dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut
hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk
pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya
oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya
tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror
penembakan disejumlah tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh
ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal
merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin
kepemilikan atau yang telah habis masa berlakunya banyak dimiliki oleh orangorang terlatih dan memiliki spesiasi di bidang kejahatan tertentu sehingga
kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan
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rencana. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan
kesengsaraan penderitaan serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia
ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara berkembang, tetapi juga negara
maju. Berapa banyak darah dan air mata mengalir secara sia-sia yang diakibatkan
oleh perbuatan yang disebut kejahatan itu.3
Dalam hukum pidana islam yang dimaksud dengan kepemilikan senjata
api tanpa izin tidak didefenisikan secara khusus namun pada intinya islam
memerintahkan umatnya untuk tidak menyakiti muslim lainnya dan memberikan
rasa aman dan tidak meresahkan bagi sesama umat manusia. oleh sebab itu
kepemilikan senjata api tanpa izin selama memiliki dampak yang buruk terhadap
umat muslim meresahkan umat muslim merupakan suatu jinayah atau jarimah,
karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan
umat manusia, dan juga melanggar peraturan yang dibuat pemerintah. Jarimah ini
termasuk dalam jarimah ta’zir karena tidak di atur secara khusus dalam Al-quran
maupun As-sunah.
Dalam meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senjata tajam atau
senjata api maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.12
Tahun 1951 ini sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi
penggunaan senjata api dalam suatu kejahatan. Usaha preventif yang dilakukan
pemerintah dalam hal penyalahgunaan senjata api perlu diapresiasi sabagai bahan
acuan dasar perkembangan kejahtan dengan menggunakan senjata tajam dewasa
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ini. Dalam hal ini maka perlu ada pengawasan khusus dalam hal kepemilikan
senjata tajam secara ilegal.
Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali kasus kepemilikan senjata api
ilegal khususnya daerah Jambi. Oleh karena itu aparat keamanan Polisi dan TNI
sering melakukan razia kepemilikan senjata api ilegal. Pada tahun 2016 Polisi dan
TNI melakukan razia gabungan dan berhasil mengumpulkan 465 pucuk senjata
api rakitandari 465 termasuk diantaranya jenis kecepek dan 11 pucuk pistol
rakitan berikut dengan 243 amunisi senjata laras panjang, kemudian. Senjata dan
amunisi ini dimusnahkan di lapangan hijau Mapolda Jambi.4
Contoh lain kasus kepemilikan senjata api ilegal adalah pada kasus yang
menimpa A Said Alwi alias Alwi, pada tgl 12 Oktober 2017 ditangkap oleh
anggota Polres Tanjab Timur karena adanya aduan dari masyrakat. Warga desa
Alang-alang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ini ditangkap karena kedapatan
menyimpan senjata api rakitan jenis Revolver beserta 1 peluru (amunisi).
Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa kemapolres tanjab timur. Atas
perbuatannya tersangka Alwi diancam dengan undang-undang darurat nomor 12
tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara.5
Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam
sebuah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan
Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No12 Tahun 1951 Dan
Hukum Islam (Study Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung JabungTimur)”.
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B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menetukan arah dan fokus
penelitian yang akan menghasilkan jawaban pada gilirannya.6 Berkaitan dengan
latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api
illegal dikepolisian resort Tanjung Jabung Timur?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam penegakan hukum kepemilikan
senjata api illegal dikepolisian resort Tanjung JabungTimur?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan senjata
api ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur ?
C. Batasan Masalah
Sebagaiman telah dikemukakan terdahulu dalam latar belakang masalah
ditemukan fenomena-fenomena yang dipilih sebagai objek penelitian untuk dikaji
secara ilmiah, agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini lebih terfokus
serta tidak menyimpang dari ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini
difokuskan pada kasus senjata api illegal di Polres Tanjung Jabung Timur.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang di
capai oleh peneliti.7 Tujuan penelitian ini penulis Klasifikasikan kedalam
dua sifat, pertama: bersifat umum yang terdiri:

6

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2008)hlm.23.
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Press,2014),hlm.22.

7

1.

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan
senjata api illegal di Kepolisian Resor Tanjab Timur.

2.

Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam penegakan Hukum
kepemilikan senjata api ilegal.

3.

Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan
senjata api illegal di Kepolisian Resort Tanjab Timur.
Dan sifat kedua: sifat khusus, dari penelitian yang penulis lakukan,

ini merupakan syarat untuk menyelesaikan study strata satu (S1) pada
jurusan Hukum Pidana Islam, fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian itu adalah manfaat yang mungkin di peroleh
dari penelitian.8 Kegunaan penelitian ini dapat di bagi dua bagian, yakni:
1.

kegunaan teoritis:
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
bagi

pengembangan

dilaksanakan

oleh

teori-teori,
penegak

atau

hukum

konsep-konsep
dalam

yang

menanggulangi

kejahatan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk
mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu
pengetahuan khususnya studi Hukum Pidana Islam.
2. kegunaan secara praktis:

8
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Agar hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi
banyak pihak terutama bagi aparat penegak hukum, alim ulama, dan
masyarakat pada umumnya.
E. Kerangka Konseptual
Konsep adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat
konsep, defenisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis, secara umum.
Konsep ini mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (exsplanation),
meramalkan (prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala.9
Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin
kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era moderisasi dan
globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum
selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara antara moralitas
sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab.sebagai
suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam
kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penagakan hukum
pidana sebagai sistem peradilan pidana.10
Penegakan hukum dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan yaitu
sebagai berikut :
1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto
oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat
undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai

9

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RND,
(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.81.
10
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dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian
merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana
untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti
memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap
Kebijakan Legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum (tahap penerapan hukum
pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian
sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana
yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.dalam melaksanakan
tugas aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai
keadilan dan daya guna dan tahap ini dapat disebut dengan tahap
yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara
konkret

oleh

aparat-aparat

penegak

hukum

pidana.

Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh putusan
pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan
tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.11
Ketiga tahap penegakan hukum tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses
rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus

11

Ibid, hlm.25-26.
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merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang
bersumber dari nilai-nilai dan bernuara pada pidana dan pemidanaan.
Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan
saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi , yaitu :
1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini
dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat
abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah
ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. dalam
rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum,
keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa terlihat dan
diaktualisasikan.
3. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya semestinya.
4. Faktor masyarakat
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Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat
dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang
terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran
hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi

kesadaran hukum

masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum
yang baik, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka
akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (prundang-undangan) harus mencerminkan
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,
semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan
dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam
menegakkannya.12
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran
norma atau gangguan terhadap tertib hukum.13Sebagaimana hasil wawancara
dengan Khairul Harahap selaku Kanit Pidum Reskrim Polres Tanjab Timur
mengatakan:

12

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1986), hlm. 8-11.
13
Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,
(Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 46.
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“Izin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada anggota Perbakin
(Persatuan Menembak Indonesia) yang sehat jasmani dan rohani. Pemohon harus
memiliki kemampuan atau kemahiran menggunakan senjata api di samping
mengetahui undang-undang standar memakai alat pembunuh itu pada saat apa,
dimana, dan kapan waktunya”.
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Banyak alasan mengapa senjata api dianggap perlu dimiliki secara pribadi.
Pertama, untuk menjaga diri dari serangan kelompok penjahat yang dikenal tidak
pandang waktu dan tempat. Kedua, hanya untuk dijadikan sebagai koleksi atau
hanya sekedar ikut-ikutan. Pengajuan izin kepemilikan senjata api bisa dikabulkan
setelah lolos seleksi.
Hasil wawancara dengan Indar Wahyu Dwi Septiawan

selaku Kasat

Reskrim mengatakan:
“Memakai senjata api untuk kepentingan membela diri harus dilengkapi
lima ketentuan, yaitu 1) harus mempunyai Surat Keterangan Kelakuan Baik
(SKKB), 2) sehat jasmani dan rohani, 3) memiliki kemampuan kemahiran
menembak, 4) mengetahui ketentuan perundang-undangan senjata api, 5) surat
rekomendasi dari Kapolda dan surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Polisi
Republik Indonesia (KAPOLRI)”.15

Terjadinya bisnis perdagangan senjata api ilegal, jika negara tetap membiarkan
tanpa adanya tindakan hukum yang nyata, maka nurani dan rasa kemanusiaan kita
jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah melakukan kekejaman
yang luar biasa.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996
tentang Senjata Api Dinas direktorat Jendral Bea dan Cukai Pasal 1 ayat (1)
menyebutkan : “ Senjata api dan amunisi adalah sebagaimana dimaksud dalam

14

Wawancara dengan Khairul Harhap, Kanit Pidum Polres Tanjab Timur Pada 8 April

2019.

15

Wawancara dengan Indar Wahyu Septiawan, Kasat Reskrim Polres Tanjab Timur, Pada
8 April 2019.
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Ordonansi tanggal 30 mei 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 278) serta Undangundang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian
senjata api”. Dan Kamus besar bahasa Indonesia merumuskan defenisi senjata
sebagai : “alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang”, sedangkan senjata
api dirumuskan sebagai : senjata yang menggunakan mesiu (senapan, meriam, dan
bom)”. 16
Yang termasuk dalam dalam defenisi senjata api menurut Pasal 1 ayat (2)
peraturan ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api
(Vuurwapenregeling; induit, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170),
yang telah diubah dengan Ordonnantic tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi
tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata mempunyai tujuan
sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula
sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa
sehingga tidak dapat dipergunakan.
Dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan kepemilikan senjata
api tanpa izin tidak didefenisikan secara khusus namun pada intinya islam
memerintahkan umatnya untuk tidak menyakiti muslim lainnya dan memberikan
rasa aman dan tidak meresahkan bagi sesama umat manusia. Sesuai dengan hadist
nabi Muhammad SAW yang berbunyi :
“Dari Abu Hurairah dari Rosulullah SAW. beliau bersabda, orang muslim
adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti muslim

16

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996.
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lainnya. Sedangkan orang beriman adalah memberikan rasa aman pada darah dan
harta manusia”.17
Berdasarkan hadist di atas dijelaskan bahwa orang muslim adalah orang
yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti muslim lainnya dan orang
beriman adalah orang yang memberikan rasa aman pada darah dan harta muslim.
Apabila pemilik senjata api tersebut tidak memiliki izin, pemilik senjata api
tersebut tidak berkompeten dalam menggunakan senjata api dan senjata api dapat
disalah gunakan. oleh sebab itu kepemilikan senjata api tanpa izin selama
memiliki dampak yang buruk terhadap umat muslim meresahkan umat muslim
merupakan suatu jinayah atau jarimah, karena menimbulkan keresahan dalam
masyarakat terkait dengan kemaslahatan umat manusia, dan juga melanggar
peraturan yang dibuat pemerintah. Jarimah ini termasuk dalam jarimah ta’zir
karena tidak di atur secara khusus dalam Al-quran maupun As-sunah.
Hukuman ta’zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan
kemaslahatan. Seperti halnya kepemilikan senjata api tanpa izin. Ta’zir menjadi
wewenang penuh ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya
merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu
ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara kepada kemaslahatan umum.
Kepemilikan senjata api tanpa izin dalam hukum pidana islam termasuk dalam
jarimah ta’zir, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa
serta kedua perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Ta’adud al-Jaraim. Jenis
hukuman yang termasuk jarimah ta’zir antara lain hukuman penjara, skorsing atau
17

Amir Ala’uddin Ali Bin Balban Al Farisi, Shahih Ibnu Hibban Bi Tartil Ibni Balban AlFarisi, Mujahidin Muhayan Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 464.
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pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain
yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum islam
jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta’zir diserahkan sepenuhnya
kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah pelanggaran ringan
yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi
oleh hakim hukuman mati.18
Demi kemaslahatan umum peredaran senjata api dilarang dan tidak
sembarang orang bisa memilikinya, karena senjata api berbahaya dapat
disalahgunakan untuk menyakiti orang lain. Untuk dapat memiliki senjata api
diperlukan izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang mengawasi
keberadaan senjata api. Sedangkan, yang berhak mengawasi dan memberikan izin
kepemilikan senjata api ialah Kepolisian Republik Indonesia.
F. Kerangka Teoritis
Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari
hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengatakan
identifikasi terhadap yang dimensi yang di anggap relevan oleh peneliti.19Ketaatan
terhadap hukum dapat dipaksakan oleh negara, artinya pemaksaan guna menjamin
ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum atau sanksi itu sendiri tunduk pada aturanaturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaanya.Hukum
memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, maka dapat
dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Untuk
menjalankan hukum harus ada perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat
18

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.10-11.
19
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,1983), hlm.11.
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dalam suatu negara. Ada beberapa teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan
diantaranya yaitu:

1. TEORI PENEGAKAN HUKUM
Menurut

Soerjono Soekanto

di dalam

bukunya

Siswantoro

Sunarso, penegakan hukum merupakan:
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam
kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering),
memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control)
kedamaian pergaulan hidup.”10
Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law enforcement,
bahasa Belanda rechtshandhaving. Istilah penegakan hukum dalam bahasa
Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu
dikaitkan dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan
hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.11
Menurut M. Lawrence Friedman, Peranan penegak hukum dalam
arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum.
Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak
hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum12.

10

Siswantoro Sunarso., Op., Cit, halaman . 69.
Jur. Andi Hamzah, Sinar Grafika, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika,
Cet. Pertama, 2005, halaman. 49
12
M. Lawrence Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, Russel
Sage Foundation, New York, 1975, halaman, 8 – 10.
11
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Kemudian M. Lawrence Friedman mengambarkan bahwa sebuah
sistem hukum: Pertama, mempunyai

struktur. Aspek

kedua, substansi,

meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam
sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua
produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh
orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya
hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur
hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa
yang dihasilkan

atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah

apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan
mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan13.
Menurut M. Lawrence Friedman yang dikutip oleh Siswantoro
Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:
a. Fungsi kontrol sosial (social control), bahwa semua hukum
adalah berfunsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
b. Berfungsi sebagai
cara
penyelesaian
sengketa (dispute
settlement) dan konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini
biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro).
Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan
konflik.
c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (redistributive
function or social engineering function). Fungsi ini mengarah
pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial
yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
d. Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance function). Fungsi
ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap
berjalan sesuai dengan aturan main (rule of the game).14

13

Ibid., halaman. 11.18
Ibid., halaman. 70.
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Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok
yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi
pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebgaai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di daslam pergaulan
hidup15.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi
penegakan hukum adalah untuk mengaktulisasikan aturan-aturan hukum
agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni
mewujuddkan

sikap atau tingkah laku manusia sesuai

dengan

bingkai

(frame – work) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.
2. TEORI KONTROL SOSIAL
Pendapat mengenai kontrol sosial yang dikemukakan oleh Reiss
yang mengatakan bahwa ada tiga komponen sosial yaitu
a). Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak
b). Hilangnya kontrol tersebut
c). Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang
dimaksud.
Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol,
personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar

15

Soerjono Soekanto, Op., Cit., : halaman, 8.
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seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma
yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan, kontrol sosial adalah
kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk
melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Kontrol
sosial baik personal maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat
melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat
yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan
terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu
keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat
maka kejahatan mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu
kontrol tersebut. 20
G. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini masih sangat terbatas. Ada
sebagian penelitian ini yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh:
Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Laurensius, mahasiswi Universitas
Negeri Semarang, fakultas Hukum dengan judul “ penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil
di kalimantan barat berdasarkan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951”.
Penelitian ini tentang peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 1951 yang
mengatur hal kepemilikan senjata api secara ilegal. Hal tersebut terbukti dengan
adanya masyarakat mempunyai senjata api tersebut merupakan pelanggaran
hukum dan dapat diancam dengan hukuman penjara. Dengan adanya penegakan
20

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Tarsito,1992),

hlm.32.
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hukum dari aparat kepolisian semoga pelaku mendapatkan efek jera. Penelitian
bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.21
Kemudian, penelitian oleh Andi Achmad Faridz Subhan, “Tinjauan yuridis
terhadap tindak pidana tanpa hak membawa menguasai senjata penikam atau
penusuk (Studi putusan nomor 733/Pid.B/2013/PN.MKS) “penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan penjelasan
dari variabel yang di teliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data,
primer dan sekunder. Dan menggunakan studi kepustakaan dan lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan
hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata
penikam atau penusuk. Dalam penelitian ini hukumannya yang dijatuhkan kepada
pelaku telah tepat, hal ini terlihat atas terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai
dengan pasal yang dikenakan dan penerapan hukum pidana formil pun telah
sesuai.22
Adapun yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian
ini dilakukan di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur, dengan judul
“Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal menurut undangundang darurat No.12 tahun 1951 dan hukum Islam” dengan menggunakan teori
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Laurensius, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata
Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2015
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Andi Achmad Faridz Subhan, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa
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Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016
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a) Penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api Ilegal. b) kendala
yang di temui dalam penegakan hukum kepemilikan senjata api ilegal.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris, yang berusaha menjelaskan suatu fenomena. Metode
ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat
memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan
ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui
tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Tanjab Timur.
C. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan masalah
penelitian. Sumber data primer ini didapatkan dari para informan, yang
berupa kata-kata dan tindakan yang akan memberikan informasi.23 Data
primer juga merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
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Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005),
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dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan
dalam penelitian.
Data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam penelitian
ini penulis akan observasi ke Kepolisian Resort Tanjab Timur dan akan
melakukan wawancara dengan Kasat reskrim serta jajarannya.
2. Data Sekunder
Yang dimaksud data sekunder adalah data tambahan yang ikut
mendukung masalah penelitian, yang akan di ambil dari dokumendokumen dan lain-lain.24
D. Unit Analisis
Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Kantor Polres Tanjab Timur.
Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak
menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumendokumen yang berasal dari Kantor Polres Tanjab Timur dan informasi-informasi
yang berasal dari hasil penyelidikan KANIT PIDUM yang terkait dengan
penegakan hukum.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu
memilih alat dan tekhnik pengumpulan data yang relevan.
a. Observasi (pengamatan)
Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan
kegiatan pemusatan perhatian objek seluruh panca indra. Observasi
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dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang disiapkan untuk
memudahkan dan membantu peneliti dalam memperoleh data. Panduan
tersebut dikembangkan dan diperbaharui selama penulis berada dilokasi
penelitian. metode observasi partisipan, yang mana penelitian melibatkan
diri secara lansung dalam lingkungan penelitian .25
b. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh
pewancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara
dalam penelitian ini adalah wawancara non terstruktur. Wawancara
dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan memdalam dari
informasi sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Melalui
wawancara diharapkan respon dan opini subjek penelitrian yang
berkaitan dengan penegakan hukum

secara diversi terhadap tindak

pidana kepemilikan senjata api illegal yang merupakan study kasus di
Polres Tanjab Timur.26
c. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari dan menguraikan hal-hal atau
variabel-variabel yang merupakan catatan, buku, surat kabar, majalah,
notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi
digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi
(data) non manusia ini barupa catatan-catatan dan arsip ada kaitannya
dengan fokus penelitian. metode ini digunakan untuk mengumpulkan
25
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data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai
pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari hasil
wawancara yang mendalam. 27
F. Tekhnik Analisis Data
Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan
menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial yang
diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan dan atau
menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan.
Melalui data yang tekumpul dapat digambarkan fenomena atau keadaan
yang sebenarnya dari objek penelitian, selanjutnya dianalisis untuk dapat
menjawab permasalahan yang ada. Untuk itu tentunya data yang diperoleh perlu
diorganisasikan sesuai dengan tuntutan penyajian atau pengolahan berdasarkan
data yang diperoleh.
Dalam pengolahan data digunakan atau metode deskriptif yakni
menggambarkan masalah selengkapnya mungkin sebagaimana adanya sesuai
dengan apa yang ditemukan dilapangan. Pengolahan ini didasarkan pada satuan
analisis, yaitu hal-hal yang ditemui dalam kaitannya dengan obyek penelitian.
Temuan penelitian lapangan ini selanjutnya dapat ditafsirkan sehingga terwujud
suatu gambaran yang jelas dari realitas yang terjadi dari objek penelitian.
G. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima, antar bab nya ada yang terdiri
dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi
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26

tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk
memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai
pembahasan skripsi ini. Penyusun menggunakan sistematika dengan membagi
pembahasan sebagai berikut:
Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, serta kerangka teori.
Bab Dua, berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,
metode analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.
Bab Tiga, merupakan bab yang membahas gambaran umum lokasi
penelitian, yaitu letak geografis lokasi, sejarah berdirinya Kepolisian
Daerah Jambi, Visi dan Misi , serta struktur organisasi Kantor tersebut.
Bab Empat, terdiri dari pembahasan dan hasil penelitian, mengenai proses
penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal, perbandingan
terhadap kepemilikan senjata api ilegal menurut undang-undang darurat
nomor 12 tahun 1951 dan hukum islam.
Bab Lima, penutup pada bab ini diuraikan kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh

BAB III
GAMBARAN UMUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Historis dan Geografis Berdirinya Polres Tanjung Jabung Timur
Polres Tanjung Jabung Timur dalam sejarahnya berdiri sejak ada
kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memisahkan diri dari kabupaten Tanjung
Jabung Barat.Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari pemekaran Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
Terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 54 tahun 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri atas wilayah:
1.

Kecamatan Mendahara

2.

Kecamatan Mendahara Ulu

3.

Kecamatan Geragai

4.

Kecamatan Muara Sabak Timur

5.

Kecamatan Muara Sabak Barat

6.

Kecamatan Kuala Jambi

7.

Kecamatan Rantau Rasau

8.

Kecamatan Berbak

9.

Kecamatan Sadu

10. Kecamatan Dendang
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11. Kecamatan Nipah Panjang28
Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445.0 Km2 dan luas ini
menjadi luas wilayah Hukum Polres Tanjab Timur dengan ibukota berkedudukan
di muara sabak. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan undangundang No 54 Tahun 1999, undang-undang No 14 Tahujn 2000 dengan luas 5.445
Km2 atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun sejalan dengan
berlakunya undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, luas wilyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
termasuk perairan dan 30 pulau kecil (termasuk pulau berhala dan 11 diantaranya
belum bernama) menjadi 13.102,25 Km2. Disamping itu memiliki panjang
panatai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur pulau
sumatera ini berbatasan lansung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan
daerah hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor
(SIBAJO). Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur
pelayaran Kapal Nasional dan Internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau
sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk
berkembang. Sedangkan Polres Tanjung Jabung Timur berdiri pada Tahun 2004
dijalan Pangeran Diponogoro, No 01 Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

28

http://www.tanjabtimkab.go.id/index.topmenuprofil/topmenuwilayahadministrasi,Situs
Resmi Pemerintah Kab Tanjab Timur, diakses mei 2019.
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B. Visi dan Misi Polres Tanjung Jabung Timur
1. Visi
Mewujudkan POLRI sebagai inti kekuatan dan keamanan dengan
didukung komponen masayrakat dan komponen Negara, memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui
pemiliharaan kamtibmas dan penegakan hukum.
2. Misi
a. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada
masyarakat, sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik
maupun fsikis.
b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai norma dan
nilai-nilai masyarakat yang demokratis.
c. Menegakkan hukum secara cepat professional dan proposional dengan
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk
mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
d. Melakukan pendekatan dengan intansi terkait dalam hal pengelolaan
keamanan agar bisa dihasilkan kekuatan sinergis dalam hal
pemiliharaan KAMTIBMAS.
e. Melakukan upaya mendekatkan polisi dengan masyarakat dalam
kegiatan nyata dalam rangka kepolisian yang berbasis masyarakat
dengan strategipendekatan polmas.29
f.
29

http://polrestanjung jabungtimur.jambi.polri.go.id/halaman/detail/visi-misi, diakses pada

mei 2019.
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C. Tugas dan Fungsi
Tugas pokok lembaga kepolisian setingkat Polisi Resort seperti Polres
Tanjab Timur adalah:
1. Menyelenggarakan

penyelidikan

dan

penyidikan

tindak

pidana

khusus,antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana
tertentu diwilayah hokum Polrest Tanjab Timur.
2. Menyelenggrakan penganalisaan kasus dan isu-isu yang menonjol serta
penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan
tugas Reskrimsus Polrest Tanjab Timur.
3. Menyelenggarakan pembinaan teknis, koordinasi, pengawasaan oprasional
dan administrasi penyidikkan oleh PPNS diwilayah hokum Polrest Tanjab
Timur.
4. Menyelenggarakan pelaksaan pengawasan penyidikan tindak pidana
khusus di lingkungan wilayah Polrest Tanjab Timur.
5. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan
informasi dan dokumentasi program kegiatan Reskrimsus Polrest Tanjab
Timur.30
Tugas pokok masing-masing personil kepolisian yang ada di Polres Tanjab
Timur adalah:
1. Tugas Kapolres

30

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.
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Kapolres sebagai yang dimaksud dalam pasal 81 huruf a
merupakan pimpinan polres yang berada dibawah tanggung jawab kepada
kapolres. Adapun tugas Kapoles yaitu
a.

Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan
suatu

organisasi

dilingkungan

Polres

dan

unsur

pelaksana

kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan
Markas.
b.

Memberikan saran pertimbangan kepada polres yang terkait
pelaksanaan tugasnya.

2. Tugas Wakapolres
Wakapolrest merupakan unsur pimpinan polres yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Dalam pelaksanaan
sehari-hari Wakapolres bertugas sebagai berikut:
a.

Membantu

Kapolres

dalam

melaksanakan

tugasnya

dengan

mengawasi, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinir pelaksaan
tugas seluruh satuan organisasi Polrest.
b.

Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres
berhalangan`

c.

Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal
pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

3.

Tugas Siwas
Siwas dipimpin oleh Kasiwas, yang bertanggung jawab kepada
Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas pokok Siwas yaitu melaksakan
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monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil
terhadap pelaksanaan kebijakan pemimpin polri dibidang pembinaan dan
operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses
perencanaan dan pencapaian kinerja memberikan saran terhadap
penyimpangan yang ditemukan. Adapun yang membantu tugas Siwas
yaitu:
a.

Subeksi bidang oprasional disingkat Subsibidops. yang bertugas
melakukan pengawasan dan monitoring secara umum insidentil
dibidang oprasional oleh semua unit kerja. Mulai tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pencapaian unit kerja dan bertannggung jab kepada
Kasiwas.

b.

Subeksi bidang pembinaan disingkat subsibidbin. Yang bertugas
melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil
dibidang pembinaan yang meliputi personel, materil, fasilitas jasa dan
bertanggung jawab kepada Siwas.

c.

Bintara administrasi disingkat Bamin. Yang bertugas membantu tugas
pada masing-masing subeksi yang ada di Siwas dalam melaksanakan
tugas

kedalam

ketatausahaan

administrasi

sehari-hari,

dan

bertanggung jawab kepada Bamin. Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Siwas Polres Tanjab Timur adalah dalam rangka fungsi siwas
meliputi:
1) Pelaksaan monitoring secara rutin maupun insidentil.
2) Pemberian saran terhadap penyimpangan.
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3) Penyusunan administrasi umum dan perencanaan.
Dan kegiatan-kegiatan Siwas meliputi:
1) Melakukan supervise kesemua unit kerja secara berkala.
2) Melakukan perivikasi mutasi pejabat dilingkungan polres dan
polse.
3) Menelaah lapgiat fungsi.
4) Melaksanakan pengkajian masalah atas laporan.
5) Melaksanakan doordinator dengan fungsi terkait.
6) Membuat laporan kegiatan yang di laksanakan.
4.

Tugas seksi keuangan
Seksi

keuangan

bertugas

melaksanakan

pelayanan

fungsi

keuanngan yang meliputi:

5.

a.

Pembiayaan

b.

Pengendalian

c.

Pembukuan

d.

Akuntansi dan perivikasi

e.

Pelaporan pertanggung jawaban keuangan

Tugas Sium (Seksi Umum)
Sium bertugas pelaksaan pelayanan administrasi umum dan
ketatausahaan serta pelayanan markas dilingkungan Polres Tanjab Timur.

6.

Tugas Propam
Adapun tugas pokok propam yaitu sebagai berikut :
a.

Melaksanakan pembianaan dan memelihara disiplin

34

b.

Melakukan pengaman internal

c.

Melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan
oleh anggota Polri dan PNS

d.

Melaksanakan siding disiplin atau kode etik propesi Polri serta
rehabilitasi personil.

7.

Tugas Sitipol
Sitipol melaksanakan tugas sebagai berikut:
a.

Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi

b.

Meliputi kegiatan komunikasi kepolisian

c.

Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data, termasuk informasi
criminal dan perlayananan multimedia

8.

Tugas SPKT
SPKT bertugas sebagai berikut:
a.

Memberikan

pelayanan

kepolisian

secara

terpadu

terhadap

laporan/pengaduan masyarakat
b.

Memberikan bantuan dan pertolongan,, serta memberikan layanan
informasi.

9. Tugas Kabag Renca
a.

Menyusun rencana kerja ( renja )

b.

Mengendalikan program dan anggaran serta menganalisis serta
mengevaluasi

atas

pelaksanaanya.

pembangunan satuan kewilayahan.
10. Tugas Kabag Operasi

Termasuk

merencanakan
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Tugas kabag operasi sebagai berikut:
a.

Merencanakan dan mengendalikan administrasi

b.

Pegamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah

c.

Menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan polres serta
mengendalikan pengamanan markas.

11. Tugas Kabag Sumda
Bagsumda melaksanakan tugas sebagai berikut;
a.

Pembinaan administrasi personel

b.

Sarana dan prasarana

c.

Pelatihan fungsi

d.

Pelayanan kesehatan

e.

Bantuan dan penerapan hukum

12. Tugas Satuan Reserse Kriminal
Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan penyidikan, dan
pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan
laboratorium forensic lapangan serta pembianaan koordinasi dan
pengawasan PPNS.
13. Tugas Intel
Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi
intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin
keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan
masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas
permohonan izin pemegang senjata api dan pengguna bahan peledak.
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14. Tugas Satuan Reserse Narkoba
Satres

Narkoba

bertugas

melaksanakan

pembinaan

fungsi

penyelidikan, penyidikan pengawasan penyidikan tindak pidana gunaan
dan peredaran narkoba
penyuluhan

dalam

berikut prosekusorny, serta pembinaan dan

rangka

pencegahan

dan

rehabilitasi

korban

penyalahgunaan narkoba.
15. Tugas Satuan Binmas
Satbimas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang
meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian
masyarakat

(polmas),

melaksanakan

koordinasi,

pengawasan

dan

pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamana swakarsa (panswakarsa),
kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan kerjasama dengan organisasi,
lembaga, instansi, dan atau tokoh masyrakat gguna meningkatkan
kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hokum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketertiban masyarakat.
16. Tugas Satuan Shabara
Satshabara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan
kegiatan

masyarakat

instansi

pemerintah,

objek

vital,

TTPTKP,

penanganan tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan
keamanan mdan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
17. Tugas Satuan Lalu Lintas
Satlantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan
masyarakat lalu lintas (dikmalantas), pelayanan registrasi dan identifikasi
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kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidik kecelakaan lalu lintas dan
penegakan hokum dibidang lalu lintas .31

31

Dokumen resmi dari Polres Tanjab Timur, 2019
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D. STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM POLRES TANJAB TIMUR
KAPOLRES
AKBP AGUS DESRI SANDI,S.I.K,M.M

KASAT RESKRIM
INDAR WAHYU DWI SEPTIAWAN,S.I.K
AKP NRP. 87091419

KAUR IDENT
ADIMANSYAH

KANIT TIPIKO

KHAIRUL HARAHAP

RONI MELANTIKA

ANGGOTA
32

32

Dokumentasi Polres Tanjab Timur,2019

UJI TAMTOMO

GIAN EVLA TAMA, S.Tr.K

KANIT PIDUM

1. BRIPKA EDIAN ROPI,SH
2. BRIPTU HENDRA P MANULLANG
3. BRIPTU RUSDAN
4. BRIPTU DEAN PRANANDES
5. BRIPDA FIRMAN ADIANSYAH
6. BRIPDA DEBORA SINAGA

KAUR MINTU

KAUR BIN OPS

ANGGOTA
1. AIPDA SUNARDI
2. BRIPKA SRI WIDDODO
3. BRIPTU ROBBY SEPTIAWAN
4. BRIPDA TOMY WIJAYA KHENEVA.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api
Illegal DiKepolisian Resort Tanjab Timur
Kepolisian

adalah

lembaga

Negara

yang

berfungsi

menciptakan keamanan dan menegakkan hukum di dalam masyarakat.
Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 dijelaskan tugas pokok
kepolisian adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.
Selain itu kepolisian juga mempunyai kewenangan lain
seperti dalam memberikan izin dan melakukan pengawasan mengenai
senjata api yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) poin E Undang-undang
No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.33
Perlu diketahui masalah penyalahgunaan senjata api pada khususnya
dan di indonesia mengalami pertambahan tiap tahunnya. Hal ini adalah
masalah besar mengingat senjata api adalah benda yang sangat
33

Peraturan kapolri no 2 tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian dan
pengamanan bahan peledak komersial
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berbahaya dan bisa berdampak pada kestabilitasan daerah bukan
negara. Untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas.
Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa upayaupaya penanggulangannya senjata api yang dilakukan oleh kepolisian
Resort Tanjab Timur meliputi:
1. Upaya yang bersifat refresif
Upaya yang bersifat refresif merupakan tindakan nyata yang
dilakukan oleh aparat penegak kepolisian terhadap perbuatan
yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya
tindakan refresif dapat diharapkan menghentikan penyimpangan
yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian
hari. Adapun upaya refresif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor
Tanjung Jabung Timur dalam hal penegakan hukum tindak
pidana kepemilikan senjata api illegal adalah sebagai berikut:34
a. Penyelidikan
Penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan
bahwa serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
34

Hartono, Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum
progresif(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 18.
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Penyidik Resor kriminal Polres Tanjung Jabung Timur akan
melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan
dan pengaduan terkait penyalahgunaan senjata api. Juga akan
melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan
dijumpai masyarakat yang memiliki senjata api. Dan dalam
hal tertangkap tangan maka penyidik tanpa menunggu
perintah akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam
rangka penyelidikan seperti penangkapan, pemeriksaan dan
penyitaan surat, mengambil sidik jari dan membawa serta
menghadap kepada penyidik. Dan dari hasil penyelidikan
terungkap salah satu tersangka kasus kepemilikan senjata api
illegal, atas nama Said Alwi yang terjadi pada hari kamis
sekira pukul 16.00 wib, dikelurahan Tanjung Solok Kec.
Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur. Tim opsal Polres
Tanjab Timur mendapat informasi dari masyrakat Kuala
Jambi bahwa adanya kepemilikan senjata api rakitan milik
tersangka Said Alwi, dan dengan adanya laporan tersebut tim
opsnal melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan
pennyelidikan kemudian di dapati bahwa benar A/n Said Alwi
memiliki senjata api rakitan jenis Revolver sehingga tim
opsnal tersebut melakukan penangkapan terhadap atas nama
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Said dirumah saudaranya An. Pendi di kel. Solok Kec. Kuala
Jambi Kab. Tanjab Timur.
b. Penyidikan
Jalannya proses penyidikan terhadap terjadinya suatu
peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan
segera melakukan penyidikan

yang diperlukan sesuai

ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP. Penyidik melakukan
penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam dalam
mengidentifikasi jenis senjata api yang digunakan oleh
pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan
informasi tentang peredaran dan bagaimana cara penggunaan
senjata api tersebut. Juga akan diketahui dari mana asal
senjata api tersebut didapati oleh pelaku.
Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas
perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta
dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak
Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan.
Dalam

proses

penyidikan

tersangka

yang

melakukan

kejahatan dengan menggunakan senjata api akan dikenakan
pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Adapun dari hasil penyidikan tersangka kasus
kepemilikan senjata api illegal yaitu pada hari kamis Tanggal
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12 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib telah terjadi tindak
pidana kepemilikan senjata api illegal

sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 1 undang-undang darurat no 12 tahun
1951, yang terjadi di Kelurahan Tanjung Solok Kec. Kuala
Jambi Kab. Tanjab Timur yang dilakukan tersangka atas nama
Said Alwi Bin Said Husen (alm). Dengan barang bukti satu
pucuk pistol jenis revolver baserta satu amunisi aktip yang di
bawa tersangka didalam tas loreng kecil.
c. Penangkapan
Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya
penangkapan

adalah

suatu

tindakan

penyidik

berupa

pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang
diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan
yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh
petugas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dengan
memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada
tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan
identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan
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serta uraian singkat perkata kejahatan yang dipersangkakan
serta tempat ia diperiksa.
Dalam tertangkap tangan pengangkapan dilakukan tanpa surat
perintah. Dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera
menyerahkan tersangka serta barang bukti yang ada kepada
pihak penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Kemudian
tembusan

surat

keluarganya

penangkapan

segera

setelah

harus

diberikan

penangkapan

kepada

dilakukan.

Tersangka berhasil ditangkap oleh tim opsnal polres tanjab
timur pada kamis 12 oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib.
Dari keterangan masyarakat polisi berhasil mengungkap dan
menangkap tersangka Said Alwi beserta barang bukti dengan
surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 54/ X/2017/
Reskrim, tanggal 12 Oktober 2017.35

2. Upaya yang bersifat preventif
Yang dimaksud dengan langkah preventif adalah tindakan
yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan.
Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan.36

35

Dokumen BAP Polres Tanjab Timur, 2017
Hartono, Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum
progresif(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 26.
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Tindakan preventif tersebut dalam arti luas meliputi dua
metode, kedua metode tersebut yaitu:
a. Metode Reformasi
Suatu cara yang digunakan kepada pengurangan jumlah
revicit (kejahatan ulangan).
b. Metode Prevensi
Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap
kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang.
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Indar Wahyu Dwi
Septiawan selaku kasat Reskrim Kepolisian Resort Tanjab Timur
mengatakan:
“Kami anggota kepolisian tetap menjalankan standar
prosedur kami bagaimana menanggulangi kejahatan.
Seperti masalah kepemilikan senjata api ilegal. Kami
melakukan razia di tempat-tempat hiburan, karena di
tempat seperti itu berpotensi adanya oknum yang
membawa senjata api ilegal, dan juga seperti di jalan raya,
yang jelas kami akan terus memperketat bagaimana
mengawasi peredaran senjata api ilegal.37
Dari hasil penelitian, penulis juga mengadakan wawancara
kepada Bpk Khairul Harahapselaku Kanit Pidum Kepolisian Resort
Tanjab Timur atas kepenyalahgunaan senjata api pada Tahun 2016
berjumlah 3 pelaku sedangkan Tahun 2017 menurun menjadi 1
pelaku yang berhasil di ungkap, Khairul Harahap mengatakan:
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Indar Wahyu Dwi Septiawan, Wawancara, KASAT RESKRIM Polres Tanjab
Timur, Tanggal 8April 2019.
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Jumlah kasus menggunakan senjata api bisa dikatakan sudah
mulai menurun dari tahun ke tahun. Salah 1(satu) pelaku
menggunakan senjata api disebabkan oleh faktor melindungi
dari bahaya sekitar dan faktor ekonomi. Rata-rata kasus
penyalahgunaan senjata api adalah perampokan dan juga
untuk menjaga perkebunan dan kita masih sulit untuk
melacaknya karena senjata yang mereka gunakan adalah
senjata api ilegal.38
Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai
bentuk pelanggaran hukum. Sarana kejahatan yang berbahaya oleh
pelaku tindak pidana hal ini sejalan dengan meningkatnya dan
maraknya tindak kejahatan, seperti perampokan yang tanpa ampun
membunuh para korbannya.
Memang kita selalu di mengaitkan penyalahguaan senjata api
dengan kajahatan. Karena penulis disini melihat senjata api adalah
alat yang digunakan oleh pelaku untuk memuluskan aksinya. Bisa
dikatakan para pelaku kejahatan sekarang sedang menggunakan tren
bagaimana pelaku kejahatan di daerah lain sedah menggunakan
senjata api dan ini bisa menjadi permasalahan yang sangat serius.
Bila kita melihat penyalahgunaan senjata api adalah suatu
kejahatan maka kita harus mengkaji tentang kejahatan itu. Ada
faktor lain yang sangat ada keterkaitannya dan sangat erat
hubungannya serta saling mempengaruhi.

38

Khairul Harahap, Wawancara, KANIT PIDUM Polres tanjab Timur, Tanggal 8
April 2019.
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Dari hasil penelitian penulis mengadakan wawancara dengan
Kasat Reskrim Kepolisian Resort Tanjab Timur Bpk Indar Wahyu
Dwi Septiawan mengatakan:
“Bila kita perhatikan secara seksama yang menjadi sebab
timbulnya penyalahgunaan senjata api adalah kejahatan itu
sendiri. Karena kejahatan dengan menggunakan senjata api
adalah variasi baru dari kejahatan. Karena pelaku kejahatan
sudah merinci tingkat keberhasilan dengan menggunakan
senjata api. Ada banyak faktor antara satu dengan yang
lainnya saling mempengaruhi diantaranya adalah faktor
sosial dan ekonomi. Memang faktor ekonomi adalah masalah
yang sangat klasik timbulnya suatu kejahatan.”39
Dari keterangan diatas maka penulis dapat menyimpulkan
upaya-upaya yang bersifat Preventif yang dilakukan di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur antara lain
sebagai berikut:
a. Melakukan Razia
Dengan melakukan razia diharapkan dapat mempersempit
reang gerak seseorang atau oknum membawa senjata api
ilegal. Seperti melakukan razia di tempat-tempat keramaian
ataupun di jalan raya.
b. Pemasangan Spanduk-spanduk
Spanduk ini berisi himbauan-himbauan kepada
masyarakat luas agar tidak mengedarkan, memiliki dan
menghindarkan diri dari penggunaan senjata api secara
39

Indar Wahyu Dwi Septiawan, Wawancara, KASAT RESKRIM Polres Tanjab
Timur, Tanggal 8 April 2019.
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ilegal dan himbauan-himbauan agar membantu kepolisian
dalam menumpas pemilik dan pelaku pengedar senjata api
secara ilegal. Masyarakat pun sangat berperan dalam
memberikan informasi mengenai seseorang yang memiliki
senjata api.
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara
di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur bahwa proses
pengakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api sudah
dilakukan dengan ditangkapnya beberapa pelaku tindak pidana
penyalahgunaan senjata api, adapun salah satu tersangka
kepemilikan senjata api illegal yaitu Said Alwi alias Alwi yang
sudah diproses hingga tahapan putusan pengadilan.
Penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata
api illegal oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur telah
dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini
dengan menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951
sesuai pasal 1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku
untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api
illegal.40
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang
pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api pada Pasal

40

Rusdan, wawancara, anggota Reskrim Polres Tanjab Timur, tgl 9 april 2019
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9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau
polisi yang memakai dan memiliki senjata api menurut contoh yang
ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepemilikan senjata api di indonesia diataur sejak lama oleh
pemerintah dalam Undang-undang Darurat 12 Tahun 1951 LN
1951-78 Tentang Senjata Api.
Untuk memiliki izin kepemilikan senjta api seseorang harus
memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Negara.
Sesuai dengan Pasal 15 Ayat 2e Undang-undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum
memproleh izin, mereka harus mengikuti aturan yang telah
ditetapkan Polri untuk kepentingan bela diri misalnya, aturannya
dituangkan

dalam

Skep/82/II/2004.

Surat

Keputusan

Kapolri

Menurut

SKEP

tersebut,

Nomor

Pol:

syarat-syarat

kepemilikan senjata api adalah sebagai berikut:
a. Permohonan izin harus memiliki keterampilan menembak
menimal Kelas III.

Kemampuan ini harus

yang

dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh
Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin
Polri. Sertifikat itu pun harus disahkan oleh pejabat Polri
yang ditunjuk.
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b. Harus berkelakuan baik dan belum pernah terilhat dalam
suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKCK
c. Harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan
Subdit Pamwassendak.
d. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun.
e. Harus dilihat kelayakkan, kepentingan, dan pertimbangan
keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk
menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan
jiwa orang lain.
f. Harus memenuhi syarat medis, yaitu sehta jasmani, tidak
cacat

fisik

yang

dapat

mengurangi

keterampilan

membawa dan syarat lain bisa saja ditetapkan Pejabat
oleh dokter umum/spesialis.41
Tidak semua orang dapat mengurus perizinan senjata api.
Izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela dirinya hanya
diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka
harus dipilih secara selektif. Ada empat golongan dimana
seseorang berhak memproleh izin kepemilikan senjata yaitu:
1) swasta atau bank, mereka diperbolehkan memiliki
senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden
komisaris, direktur utama, dan direktut keuangan.

41

Undang-undang RI No 8 thn 1948 ttg pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senpi
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2) Pejabat pemerintah, masing-masing menteri, Ketua
MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet,
demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda,
Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.
3) Jajaran

TNI/POLRI

mereka

yang

diperbolehkan

memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah
dengan pangkat serendah-rendahnya kolonel namun
memiliki tugas khusus.
4) Anggota perbakin ( Persatuan Menembak Sasaran dan
Berburu Seluruh Indonesia ), untuk berburu setiap orang
diperkenankan memiliki 8 samapai 10 pucuk. Untuk
berburu ini senjata yang digunakan adalah senjata laras
panjang yang biasa disebut senjata bahu.
5) Masyarakat yang lulus tes kepemilikan senjata api di
Kepolisian Daerah dan disetujui oleh Markas Besar
Kepolisian Republik Indonesia.42
Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas
pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan,
sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata,
senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur
melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang
42

Dikutip dari situs http://www.waspada.co.id/tentang kepemilikan senjata api
terakhir diakses 15 maret 2019
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menginstruksikan

agar

para

menteri

(pemimpin

lembaga

pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan
keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.
Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata
Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang
pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan
bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan
pengguna senjata api di atur dalam Instruksi Presiden dimaksud,
dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan
secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Dengan berkembangnya zaman yang semakin jauh, kini
orang semakin mudah mendapatkan senjata api. Berbagai cara
ditempuh, meski sebenarnya prosedur yang harus dijalani untuk
mendapatkannya secara sah tak bisa dibilang mudah banyak
persyaratan dan rangkaian tes yang harus dilalui di tambah lagi
harga senjata api juga cukup mahal.
Ketentuan hukum menegaskan, kepemilikan senjata api
hanya diperuntukan bagi kalangan militer dan polisi atau seseorang
yang direkomendasikan untuk menguasai senjata api seperti satpam
dan sipir penjara, atau anggota klub menembak yang legal secara
hukum, misalnya perbakin itu pun mereka harus mengikuti seleksi
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secara ketat seperti berbagai tes fisik dan psikologis secara ketat.
Sementara orang-orang yang sudah mengajukan permohonan resmi
pun juga tidak dijamin selalu diizinkan memiliki senjata api,
tergantung penilaian dari pihak kepolisian selaku pemberi izin.
Semula peredaran senjata api hanya terbatas pada lingkungan
orang-orang tertentu dengan alasan bisnis atau untuk pengamanan
diri. Tetapi pada kenyataannya, kini senjata api terkesan beredar
secara bebas dan terbuka. Demi alasan keamanan, dewasa ini
banyak pengusaha atau kalangan pejabat yang melengkapi dirinya
dengan senjata api, baik senapan dan pistol berpeluru tajam,
berpeluru karet, maupun gas air mata.43
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut
Undang-undang dan secara hukum tidak boleh memiliki senjata api
tanpa izin, kalau terbukti dia akan mendapat sanksi hukum berupa
kurungan penjara minimal 20 tahun dan maksimal hukuman mati.
1. Hukum Kepemilikan Senjata Api Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan
kepemilikan senjata Api tidak didefinisikan secara khusus namun
pada intinya islam memerintahkan pada umatnya untuk bermanfaat
bagi sesamanya dan tidak menyusahkan bahkan meresahkan bagi
sesama umat manusia. Oleh sebab itu membawa senjata tajam
43

Peraturan kapolri no 2 thn 2008 tgl 29 April 2008 ttg pengawasan, pengendalian dan
pengamanan bahan peledak komersial.
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selama mempunyai dampak meresahkan termasuk juga mempunyai
senjata tajam, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadist nya
yang berbunyi.

ِّ َم ْن َ ََح َل عَلَ ْينَا
 فَلَيْ َس ِّمنَّا،الس ََل َح
Artinya :“Barangsiapa yang membawa senjata untuk menyerang
kami, maka ia bukan termasuk golongan kami” .44
kalau terbukti lagi memiliki senjata illegal maka dekenai Jarimah
Ta’zir karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait
dengan kemaslahatan masyarakat dan juga melanggar peraturan
yang dibuat pemerintah.Jarimah ini masuk dalam jarimah ta’zir
karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran maupun AsSunnah.
Ta’zir artinya menolak, melarang atau mencegah. Dengan
adanya hukuman ta’zir, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang,
atau dapat dikurangi akan tetapi pengertian ta’zir yang ada dalam
Al-Quran bukan merupakan suatu hukuman, melainkan Allah dan
Rasul-Nya dengan jalan menolak mendindingnya dari kejahatankejahatan yang dilancarkan musuh kepadanya.
Pada jarimah ta’zir Al-Quran dan al-Hadits tidak menetapkan
secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya.
44

http://www.academia.edu/30809946/ringkasan_kitab_hadist_shahih_imam_bukhari.
di akses tgl 26.05.2019 pukul 11.00 wib.
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Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadao pelaku
jarimah yang tidak terdapat aturan dalam nas jika tuntutan
kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah:
“Hukum Ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan”.
Adanya kaidah ini merupakan wujid dinamisasi pada hukum
pidana islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan
baru yang tidak ada aturan dalam Al-Quran dan al-Hadits sehingga
bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan
ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana
dengan merujuk kepada kebijakan ulil amri, dalam hal ini
pemerintah Indonesia dengan Undang-undang dan peraturan
lainnya.
Penjatuhan pidana pada jarimah Ta’zir bukan semata-mata
sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian
bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al
Mawardi, bahwa “Ta’zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang
belum ditentukan hukumannya oleh syara’ yang bersifat mendidik”,
maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya
maksiat pada masa yang akan datang. Pengayoman sekaligus
kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi
masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi fungsi pemidanaan
yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai
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upaya

rehabilitasi,

pemasyarakatan.

konsepsi

itu

di

Indonesia

disebut
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Ada tiga alasan dasar yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan
hukum Islam di Indonesia, yaitu :
a. Dasar Filosofis.
b. Dasar Sosilogis.
c. DasarYuridis.
Sehingga

dengan

demikian

hukum

Islam

mendapat

pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak
didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu. Sedangkan dalam
penelitian yang dilakukan oleh LodewijkWillenChristiaan Van Den
Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa
bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya
hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam
nerlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama
Islam

walaupun

dalam

prakteknya

terjadi

penyimpangan-

penyimpangan. Oleh karena itu muncul lah teori yang dikenal
dengan "Theorie Receptie In Complexu"46

45

Fauziah, Risa, “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim no.
118/Pid.b/2015/Pn.tjb tentang delik pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api
tanpa izin.” Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2017), hlm. 6.
46
Ichtijanto S.A., Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam:
Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan,(Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,1991)
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Untuk lebih jelasnya sepanjang sejarah pemberlakuan teoriteori hukum Islam di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Periode pernerimaan hukum Islam secara penuh (Receptio in
complexu)
adalah

periode

dimana

hukum

Islam

diberlakukan

sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam
kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia,
kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia,
hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga
peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembagalembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan
atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian
masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam,
dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan
Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia.
Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama
telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkaraperkara

perkawinan

dan

kewarisan

orang-orang

Islam.

Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama
ditempat-tempat

yang

terdapat

pengadilan

negeri,

yakni

Pengadilan Agama berkompeten menyelesaikan perkara-perkara
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dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan
hukum waris.
b. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Teori
Receptie)
Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. yang
dikenal dengan teori Receptie, adalah periode dimana hukum
Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh
hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini
menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori
Receptie In Complexu. Teori ini dikemukakan oleh Christian
Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni penasehat pemerintah
Hindia Belanda dalam urusan Islam. Menurut Snouck hukum
Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum
adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya
menerima teori Receptie In Compexu bersumber dari ketidak
tahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya
masyarakat muslim. la berpendapat bahwa sikap terhadaap umat
Islam selama ini merugikan pemerintah Jajarannya sendiri,
disamping itu Snouck berharap situasi agar orang-orang pribumi
rakyat pada umumnya, rakyat jajahan jangan sampai kuat
memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat
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memegang

agama

Islam

(Hukum

Islam)

tidak

mudah

mempengaruhi orang peradapan barat.47
Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck
memberikan nasehat yang terkenal denan sebutan "Islam
Policy". Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah
Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha
menarik rakyat peibumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan
Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan
bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus
diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam
lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus
menghormati adanya adar istiadat dan kebiasaan rakyat yang
berlaku.

47

Ichtijanto S.A., Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam:
Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan,(Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,1991)
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B. Kendala Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan
SenjataApi Illegal Di Kepolisian Resort TanjabTimur.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pelaksanaan
penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api
illegal terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor
Tanjung Jabung Timur, kendala tersebut yaitu:48
1. Faktor Internal
a. Kendala informasi
Kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap
peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.
b. Kendala sumber daya manusia di Polres Tanjung Jabung Timur
Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam penyelesaian
kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan
resor kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus
dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api. Sarana atau
fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan
sebagainya.
2. Faktor Eksternal
a. Kurangnya peran masyarakat

48

Indar Wahyu Dwi Septiawan, Wawancara, KASAT RESKRIM Polres Tanjab Timur,
Tanggal 8April 2019
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Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu
penegakan hukum. Jika masyarakat memahami berul apa yang
dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam
suatu Undang-undang serta mampu mengimplementasikan nilai
kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu
permasalahan hukum tidak akan terjadi. Karena kesadaran
hukum pada hakikatnya adalah kesadaran yang pada setiap
manusia apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari kejiwaan
manusia untuk dapat membedakan antara hukum dan tidak
kesadaran hukum antara yang dilakukan dan tidak dilakukan
yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.49
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api
Di setiap produk perundang-undangan yang dilahirkan tentu
diharapkan Undang-undang tersebut akan berfungsi secara efektif.
Tetapi dalampelaksanaannya tidak semua peraturan perundangundangan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang
diharapkan. Peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara
efektif ada 3 faktor yang mempengaruhinya:

49

1.

Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.

2.

Petugas yang menegaskan atau menerapkan.

Indar Wahyu Dwi Septiawan, Wawancara, KASAT RESKRIM Polres Tanjab Timur,
Tanggal 8April 2019
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3.

Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan
tersebut.
Dari ketiga faktor di atas dalam realita sehari-hari dapat

dilihat bahwa perundang-undangan di indonesia sebagian tidak
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut
sangat mempengaruhi kehidupan dimasyarakat, imbasanya ada saja
penyimpangan- penyimpangan

yang terjadi dimasyarakat seperti

kejahatan. Kejahatan memiliki bentuk yang berbeda-beda bahkan
perilaku kejahatan yang sama dapat di dasari oleh alasan yang
berbeda. Sebuah norma mungkin kehilangan efektivitas dan dengan
demikian juga keabsahan oleh kebiasaan jika ia terus menerus tidak
dipatuhi dan diterapkan (dijalankan), yang dengan itu tidak ada
norma yang memerintahkan tingkah laku tertentu diciptakan.50
Mengenai kejahatan meskipun konsepsi kejahatan tentunya
tidak terlalu pasti, namun demi kepentingan umum hendaknya
ditekankan, bahwa konsepsi tersebut tidak dapat dikatakan
mempunyai ciri khas tertentu, tetapi hanya ada norma-norma atau
peraturan hukum tertentu yang menentukan perbuatan mana yang
harus dipidana.51

50

Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. (Jakarta:Raja
Wali Pers, cetakan 15,2018) hlm 86
51
Barda Nawawi Arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam
penanggulangan kejahatan,(Semarang: kencana , 2014) hlm 45.
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Penyalahgunaan senjata api bisa diartikan sebuah kejahatan, bila
milik dari senjata itu sendiri adalah benda yang berfungsi untuk
melumpuhkan bahkan mematikan. Jadi tidak heran apabila senjata
api banyak dipakai oleh pelaku kejahatan untuk melumpuhkan
korbannya karena dianggap lebih praktis, mudah dibawa dan cepat
dalam

melumpuhkan

korbannya

karena.

Dibandingkan

menggunakan benda tajam lainnya seperti pisau ataupun parang
tingkat keberhasilannya sangat rendah dibandingkan menggunakan
senjata api yang selalu hampir berhasil dalam melumpuhkan
korbannya. Hal ini lah yang menjadi penyebab para pelaku
kejahatan menggunakan segala cara bagaimana mendapatkan senjata
api yang tentunya adalah senjata api ilegal.
Memang akhir-akhir ini kepemilikan senjata api ilegal sangat
dihubung-hubungkan dengan kasus perampokan menggunakan
senjata api. Mengingat kasus tersebut dalam beberapa tahun ini
sangat marak terjadi dan hanya sedikit kasus yang berhasil di
ungkap.
Dari hasil penelitian penulis berhasil mewawancarai Sucipto,
masyarakat daerah lambur yang memiliki senjata api ilegal, beliau
mengatakan bahwa:
“Tidak semua orang yang memiliki senjata api ilegal akan
mengguankan senjata itu untuk kejahatan. Saya sendiri
memiliki senjata api hanya sebagai perlindungan diri dan
juga sebagai koleksi. Sebenarnya dulu saya ingin mengurus
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perijinannya, tapi karena prosedur mengurusnya begitu rumit
terus tidak jadi.”52
Berdasarkan hasil wawancaraa dengan masyarakat daerah
lambur sebagai nara sumber, ada hal-hal yang menyebabkan
masyarakat tersebut menggunakan senjata api ilegal dan faktorfaktornya adalah:
1. Faktor pengamanan diri
Senjata api digunakan sebagai perlindungan diri, yang
mana sewaktu-waktu berhadapan yang mengancam jiwanya.
Bawahsanya daerah

Lambur adalah salah

satu

tempat

Kriminalitas yang sangat ditakuti.
2. Faktor sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang
begitu rumit
Mengingat senjata api adalah benda yang sangat
berbahaya

maka

pemerintah

membuat

peraturan

yang

mengharuskan seseorang yang menginginkan mendapat izin
kepemilikan senjata api harus melewati prosedur-prosedur yang
sangat rumit dan lulus dari tes tersebut. hal inilah yang membuat
orang lebih tertarik menggunakan senjata api ilegal.
3. Faktor perdagangan senjata api ilegal
Faktor inilah yang membuat orang dengan mudah
memiliki senjata api secera ilegal. Dengan harga yang cukup
52

Sucipto, Wawancara, Pemilik Senjata Api Ilegal, tanggal 6 maret 2019
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murah seseorang sudah bisa mendapatkan senjata ap yang
diinginkan. Seperti jenis pistol atau jenis senjata api lainnya.
Sindikat perdagangan senjata api ilegal hingga saat ini masih
sedikit yang terungkap, seperti jaringan yang terhubung dari
negara lain. Walaupun tidak menutup kemungkinan seseorang
mendapatkan senjata api ilegal dari produk dalam negeri baik
yang dibuat pabrikan ataupun dari industri kecil rumahan dalam
hal ini rakitan.
4. Faktor untuk melakukan tindak kriminal
Hal ini sudah jelas bahwa memiliki senjata api memang
bertujuan untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan,
perampokan, teror, dan jenis kejahatan lainny. Pelaku kejahatan
memang dari awal sengaja berniat memiliki senjata api ilegal
untuk kejahatan. Dengan senjata api para pelaku dapat dengan
mudah menjatuhkan korbannya.
Dari faktor-faktor di atas dapat dilihat penyebab mengapa
masyarakat tersebut menggunakan senjata api ilegal. Ada alasanalasan tertentu seseorang untuk menggunakan senjata api ilegal,
terlepas apakah senjata api itu digunakan untuk kejahatan atau tidak.
Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan
yang menjadi penyebab penyalahguaan senjata api di wilayah
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hukum kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur adalah kejahatan itu
sendiri yang dipegaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:
1. Faktor Sosial Ekonomi
Keadaan ekonomi merupakan faktor yang paling utama
yang dimana faktor inilah yang mempengaruhi pemikiran
seseorang untuk berbuat jahat. Mereka yang merasa kebutuhan
hidupnya sangat kekurangan lalu nekat menggunakan senjata
api utnuk berbuat jahat seperti melakukan perampokan.
2. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
Faktor inilah yang menyebabkan para pelaku kejahatan
tidak pernah jerah dalam melakukan kejahatan. Mereka
menganggap tidak ada yang perlu ditakuti karena lemahnya
dalam pengawasan dari para penegak hukum.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut bahwa:
.

Penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api

illegal oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan
sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan
menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai pasal
1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan
efek jera bagi para pemilik senjata api illegal.
Sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa “Ta’zir
adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan
hukumannya oleh syara’ yang bersifat mendidik”, maksud dari
“mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada
masa yang akan dating.
Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana
kepemilikan senjata api illegal terdapat beberapa kendala yaitu:
1) Faktor Internal
a. Kendala informasi.
b. Kendala sumber daya manusia di Polres Tanjung Jabung
Timur.
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2) Faktor eksternal
a. Kurangnya peran masyarakat.

B. Saran
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu
dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik
terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan
penegakan hukum. Kepolisian juga harus meningkatkan kualitas dalam
mengatasi kendala-kendala peredaran senjata api ilegal, meningkatkan
sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam
memberantas peredaran senjata api ilegal. Lebih meningkatkan
pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin
kepemilikan senjata api secara legal.
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