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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era moderenisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbngan dan 

keserasian 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 penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.
16

 

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui 

penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan 
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hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
17

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidak adilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai  precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model 

kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang dimuka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam 
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rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control 

suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan 

itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
18

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.  

Secara toeritis penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, 

yaitu
19

: 

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) 

yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum 

tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. 

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement 

concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan 

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.  

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang 

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, 

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan 

kurangnya partisipasi masyarakat. 
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Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut 

Muladi yaitu due process of law yang dalam bahasa Indonesia dapat 

diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari 

proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan 

penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka 

atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar 

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.
20

 

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk 

disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.  

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem 

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang 

menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan 

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.  

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan 

ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-

undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum 

                                                           
20

Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit 

UNDIP,Semarang, 1997, hlm.62 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779


19 
 

dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur 

didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. 

Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi. 

B. Tinjauan tentang Senjata Api 

Sebelum mengenal senjata api, manusia menggunakan senjata tradisional dengan 

alat sederhana, seperti menggunakan busur panah atau ketapel. Setelah ditemukan 

bubuk mesiu untuk amunisi dan alat peledak, senjata api pun mulai berkembang 

diperadaban manusia. Penggunaan senjata api secara global pada perang dunia 

pertama menyebabkan penyebaran dan perkembangan inovasi dari senjata api 

sebagai alat pertahanan diri maupun alat serang. Pada masa sekarang senjata api 

digunakan pertahanan diri, sebagai sarana olahraga tembak reaksi, dan berburu 

hewan. 

 

Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari   

logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, 

pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar  peluru yag dapat  melontarkan anak 

peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. 

 

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 yang 

menyatakan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok 

angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi 

pemerintah diluar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang 

penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1967, 

yang menginstruksikan agar para Menteri  (pimpinan lembaga pemerintah dan 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai 

sasaran tugasnya. 

Lebih jauh dijelaskan dalam Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 UU Darurat No. 

12 Tahun 1951, yang  juga senjata api adalah : 

1. Bagian-bagian dari senjata api 

2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk 

bagiannnya 

3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa 

mengindahkan kalibernya 

4. Slachtpistolen (pistol penyembelih /pemotong) 

5. Sein pistolen  (pistol isyarat) 

6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start 

revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen  ( pistol suar), 

shijndood  revolvers ( revolver suar ) dan benda-benda lainnya yang 

sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, 

begitu pula bagian-bagiannya. 

 

Berdasarkan Surat Direktur Intelpan atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 

404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat 

digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah : 

1. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/revelvor gas 

stick/pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguising 

gun/pemadam api ringan, pulpen gas, dll 

2. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : stick/tongkat listrik, kejutan 

genggam, senter guna, dll 

3. Senjata panah : model cross bow ( senjata panah ), panah busur, dll 

4. Senjata tiruan/replika 

5. Senjata angin kaliber 4,5mm 

6. Alat pemancang paku beton. 
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Surat  Direktur  Intelpan  Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 

Juli 1998, senjata api tiruan : 

1. Senjata api type clock 17 pistol dari plastik 

2. Crossman 50 caliber poin gun 

3. The cat pistol 

4. Marksman semi auto pistol 

5. 22 black revolver mini cross bow 

6. Mainan berbentuk senjata api asli 

7. Replika senjata api mainan menyerupai senjata api 

8. Alat keamanan/ bela diri yang sejenis 

 

 Senjata api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun 

bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria senjata api. 

 

C.  Dasar Hukum Pembuatan  Senjata Api di Indonesia 

 

Instruksi Presiden  RI  No. 9 Tahun 1967 senjata api adalah salah satu alat untuk 

melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan 

kemanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar Angkatan Bersenjata, senjata 

api merupakan alat khusus yang penggunaanya diatur melalui ketentuan Inpres 

No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pemimpin Lembaga 

Pemerintahan dan Non Pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Menteri 

Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Pengguna senjata api juga 

diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaannya diatur dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin 

pemakaian senjata api. 
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Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin 

pembuatan senjata api. Berikut dasar hukum pembuatan senjata api di Indonesia : 

Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat 12/1951 

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau menoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpaan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 

sesuatu senjata api, amunisi atau sebuah bahan peledak, dihukum dengan 

hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman 

penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
21

 

 

D.  Tindak Pidana Pembuat Senjata Api Ilegal 

 

Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Poerwadareminta, dinyatakan bahwa 

“tindak pidana adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan sebagai perilaku 

yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimana yang 

telah ditetakan dalam hukum yang mengaturnya’’. 

 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pembuatan senjata api ilegal akan 

diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, karena tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan 

andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api 

secara ilegal. Tindak pidana pembuat snjata api ilegal menurut Pasal 1 Ayat (1) 

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak 

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, 

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati 
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atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-

tingginya dua puluh tahun.” 
22

 

 

 

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Ske/1205/ix/2000 tanggal 11 September 2000 

tentang Himpunan Juklak (Petunjuk pelaksanaan), Juknis (Petunjuk teknis),  

proses penyidikan tindak  pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah 

setiap perbuatan/peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau 

pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan lainnya. 

   

Tindak pidana menurut Abdussalam
23

 memuat unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Perbuatan manusia 

2. Melanggar peraturan pidana 

3. Diancam dengan hukuman 

4. Dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
24

 

 

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai 

berikut:
25

 

(1) Faktor perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 
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konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

(2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. 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 peranan semestinya. 

(4) Faktor masyarakat  

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 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.  
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(5) Faktor kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-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 mudahlah dalam 

menegakannya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau 

bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar 

untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum. 

 

 

 


