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I. PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak  pada 

satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang 

dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya 

serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, 

atau pendorong lain. Kebanyakan senjata api moderen mempunyai laras berpilin 

untuk memberikan putaran kepada projektil untuk menambah kestabilan semasa 

dalam penerbangan.  

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 terlacak, terlebih lagi 

mudah dibuat bagi mereka yang memang mempunyai keterampulan dan keahlian 

khusus dibidang ini. Seperti yang terdapat diberbagi wilayah di Indonesia terdapat 

beberapa home industri, diantaranya terdapat orang yang menyalah gunakan untuk 
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merakit senjata api secara ilegal. Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah 

diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. 

Kontroversi kepemilikan 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-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 berlaku izinnya banyak dimiliki oleh 

orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu 

sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka 

memuluskan rencananya. 

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata 

api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam 

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. 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.” 
1
 

Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat beragam 

dan komplek, antara lain : 

Pertama, pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari 

oknum TNI atau Polisi. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan Polri 

kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata dibanyak wilayah tidak dijaga dengan 

baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum 

militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh UU untuk 

menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api 

yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik 

TNI/Polri dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya 

penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan 

dari TNI/Polri dikalangan masyarakat luas termasuk dikalangan kriminal 

menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata 

laras panjang yang merupakan tanggungjawab aparat. 

PT Pindad sebagai produsen senjata api resmi milik Indonesia selain melayani 

permintaan dari dalam negeri juga melayani pembelian senjata api dari beberapa 

negara tetapi prosedurnya harus melalui Kementerian Pertahanan RI dan bersifat 

G to G (Government to Government). Jalur distribusi resmi ke TNI/Polri telah 

ditentukan seperti untuk  AD ke Ditpalad (Direktorat Peralatan Angkatan Darat), 

AL ke Dissenlekal (Dinas Materil Senjata dan Elektronika Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Laut), AU ke Disaeroau (Dinas Aeronautika) dan Polri ke 

Slog Polri (Staf Logistik Kepolisian Republik Indonesia). 

Kedua, senjata rakitan buatan local, pada dasarnya senjata rakitan juga disebut 

small arms karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti pola-

pola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara 

                                                           
1
 http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-

dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/ 

  

http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/
http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/
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legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan 

diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh home industri "kerajinan 

rumahan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ilegal senjata api 

terjadi diberbagai negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara. 

Ketiga, dari penyelundupan, senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara 

dan selanjutnya akan menghiasi “pasar gelap” senjata api di Indonesia dimana 

keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan 

senjata api (arms smuggling) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga 

ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan–perusahaan eksportir/importir 

ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi 

dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam 

negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena 

pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan 

perorangan. 
2
 

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan 

Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan 

dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Dilingkungan masyarat sipil juga 

terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur 

tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 

mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara 

atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut Pasal 

9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan 

memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut 

                                                           
2
file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/PEREDARAN%20SENJATA%20API%20ILEGAL

%20DI%20INDONESIA.pdf 

file:///C:\Users\User\Downloads\Documents\PEREDARAN%20SENJATA%20API%20ILEGAL%20DI%20INDONESIA.pdf
file:///C:\Users\User\Downloads\Documents\PEREDARAN%20SENJATA%20API%20ILEGAL%20DI%20INDONESIA.pdf
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contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian 

senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian atau orang yang ditunjukkannya. 

Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan 

oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), 

dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004. 

Sebagai contoh kasus adalah  Lampung Tengah, Jajaran Polsek Terbanggi Besar 

membongkar rumah produksi senjata api rakitan, di Dusun IV. Kampung  Karang  

Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dari lokasi polisi menyita 

tiga pucuk rangka senjata api rakitan  jenis revolver, lima butir amunisi dan 

sejumlah peralatan untuk merakit senjata api.  

Temuan ini berawal dari ditangkapnya Sukiman bin Sangadi, yang membawa 

senjata api saat sedang duduk disebuah konter ponsel di Kampung Karang Endah 

oleh aparat Polsek Terbanggi Besar. Polisi  lalu  melakukan  pengembangan 

dengan memeriksa rumah tersangka, di Dusun IV Kampung Karang Endah. Dari 

rumah tersangka  polisi menemukan sejumlah peralatan untuk membuat senjata 

api rakitan. Kapolsek Terbanggi Besar, AKP M Budhi Setyadi mengatakan 

penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat, bahwa Sukiman sering 

membawa senjata api. Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan dirumahnya, 

dan ditemukan lima buah silinder dibelakang rumah tersangka, dibekas kandang 

kambing, polisi juga menemukan sebuah bunker.  “Di dalam bunker itu tersimpan 

tiga pucuk rangka Senpi rakitan jenis revolver, 5 (lima) butir amunisi, 11 (sebelas) 

rol silinder, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit las listrik, 8 (delapan) plat besi, 

14 (empat belas) besi piston, 1 (satu) buah tanggem, 1 (satu) buah tang jepit, 1 

(satu) gergaji besi, dan 1 (satu) buah gerinda." Berdasarkan sejumlah alat bukti 

yang ditemukan Polisi menduga, selama ini rumah tersangka sudah menjadi 

tempat merakit senjata api. Semula, kata Kapolsek, “tersangka tak mau mengaku 

barang-barang itu miliknya”. Tetapi terakhir dia mengakui tiga buah rangka senpi 
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itu buatannya. Dalam pemeriksaan, Sukiman mengaku baru tiga bulan belajar 

membuat senpi dan belum pernah menjualnya. Menurutnya, bahan-bahan senpi 

diperoleh dari mobil pengangkut barang rongsokan, sedangkan peluru didapat dari 

hasil temuan. 
3
 

Contoh kasus buronan Polda Lampung dalam kasus pembuatan senjata api rakitan 

dibekuk petugas Polda Yogyakarta di Sleman, tersangka Pompy Armedi, diciduk  

karena menipu pedagang di Pasar Godean. Dalam aksinya, ia mengaku sebagai 

dukun pengganda uang. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung,  Kompol Dery 

Agung Wijaya menjelaskan, Pompy saat ini masih diperiksa di Polda Yogyakarta. 

“Kami sudah koordinasi dengan Polda Yogyakarta. Pasalnya, Pompy merupakan 

DPO (Daftar Pencarian Orang) Polda Lampung dalam kasus pembuatan senjata 

api rakitan sejak tahun 2013 lalu.”  Menurut  Kompol Dery Agung Wijaya, saat 

digeledah dirumah kontrakannya di Jalan Tunggul Ametung, Kec. Kedaton, 

Bandar Lampung, pihaknya menyita barang bukti berupa uang palsu senilai Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), 8 (delapan) popor senjata laras 

panjang, 3 (tiga) plastik kayu berbentuk peluru, 1 (satu) alat press, 1 (satu) gergaji 

besi, komputer untuk membuat uang palsu, sepucuk senjata api laras panjang 

rakitan, enam galon cairan kimia dan tiga kotak peralatan untuk membuat senjata 

api.
4
 

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas 

memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan 

dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. 

Bahkan surat izin  tersebut harus diperpanjang perjangka waktu tertentu. Oleh 

karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang 

sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan 

                                                           
3
http://www.kupastuntas.co/?page=berita&&no=19510  

4
 https://www.facebook.com/BeritaLampung/posts/571173316312545 
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sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan 

senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.
5
 

Kejadian ini sangat  meresahkan masyarakat sehingga  pembuatan senjata api  

tanpa hak milik tidak dibenarkan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka saya 

berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut pemasalahan mengenai tindak pidana  

pembuatan senjata api ilegal dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul 

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembuat Senjata Api 

Ilegal’’. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

pemasalahan sebagai berikut, yaitu : 

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuat 

senjata api ilegal ? 

2. Apakah faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

 

1. Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

pembuat senjata api ilegal. 

                                                           
5
 http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat- sipil-

dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/ 

http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-%20sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/
http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-%20sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal. 

2. Kegunaan Penulisan 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan 

atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

terutama disiplin ilmu hukum pidana. 

 

b. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program 

perkuliahan hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dan dapat dijadikan acuan bagi para penegak hukum dalam 

penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuat senjata 

api ilegal. 

 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya 

dalam penelitian ilmu hukum.
6
 Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.11 
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1. Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin 

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan 

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum 

selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 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.
7
 

Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan yaitu 

sebagai berikut: 

a. 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 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 

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap Penegakan Hukum Pidana (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 ini, 

aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan 

daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 

pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang 

telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan 

yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana 

pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan 

                                                           
7
 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994, 

hlm.76 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan 

nilai-nilai keadilan suatu daya guna.
8
 

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.  

 

2. 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:
9
 

(1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan 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. 

 

                                                           
8
Ibid. hlm. 25-26 

9
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. 

Jakarta. 1986. hlm. 8-11 
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(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.  

(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 mudah dalam menegakannya.  
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2. Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
10

 Berdasarkan definisi diatas maka peneliti akan 

melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini serta memberikan 

batasan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu:  “Penegakan 

Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembuat Senjata Api Ilegal”. Adapun 

pengertian dari istilah yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Penegakan hukum adalah 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, keseimbangan 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.
11

 

 

b. 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, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.
12

 

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana di rumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminya kepentingan umum.
13
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d. Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, 

yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, 

atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat 

perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah 

terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang 

dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.
14

 

e. Ilegal adalah tidak menurut hukum.
15

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk membahas masalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

pembuat senjata api ilegal, agar supaya tersusun dengan baik, sistematis, dan 

mudah dipahami akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan, penulis menggunakan 

sistematika penulisan yang berurutan sebagai berikut : 

I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan 

skripsi yang berjudul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penulisan, perangkat teoritis dan konseptual serta sistematika 

penulisan. 

II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan dari berbagai konsep yang digunakan 

dalam penelitian dan diambil dari berbagai refrensi yang sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji meliputi pengertian penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal. 
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III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitan, meliputi 

pendekatan masalah, data, informan (responden) penelitian, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang 

penulis dapatkan selama penelitian yang meliputi uraian mengenai  

penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuat senjata api 

ilegal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal. 

V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan analisis dan 

pembahasan atas data yang telah diperoleh selama penelitian, selain itu 

juga diberikan berbagai saran yang sesuai dengan hasil dan pembahasan.


