
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia

seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya

arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa

pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat

merubah cara hidup manusia. Salah satu penemuan manusia di bidang ilmu

pengetahuan adalah senjata api. Saat ini senjata api bukan lagi sekedar alat

untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi

bagian alat olah raga, bahkan bagi sebagian kalangan, benda ini sudah

menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi

berburu.

Senjata api diartikan sebagai 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
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penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk

perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang

pada alat demikian.1

Di Indonesia penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini

diperkirakan menggunakan senjata api yang masuk secara ilegal ke Indonesia

dan tidak mempunyai izin kepemilikan resmi dari Mabes POLRI. Untuk itu

kewenangan untuk penerbitan izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api

olahraga oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan guna

mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan senjata api.

Senjata api digunakan bukan saja untuk kepentingan militer, saat ini senjata

api banyak duginakan untuk kepentinga pribadi seperti bela diri ataupun

untuk kegiatan olah raga. Senjata api untuk kepentingan olahraga diperlukan

dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga menembak, dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia berkewajiban melakukan pengawasan dan

pengendalian secara administrasi dan fisik terhadap kepemilikan dan

penggunaan senjata api olahraga. Dalam rangka pengawasan dan

pengendalian baik secara administrasi dan fisik terhadap kepemilikan

danpenggunaan senjata api olahraga, maka atlet menembak yang memiliki

senjata api wajib mendapatkan izin dari Kepolisian Negara  Republik

Indonesia sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.

1 http://sspustaka.blogspot.com/2008/12/senjata-api.html, diakses 23 Januari 2014 21.03 WIB
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Hingga pertengahan tahun 2013 saja sebanyak 18.000 pucuk senjata api

dimiliki perorangan di Indonesia. Jenis senjata api sekitar 5.000 pucuk, gas

atau hampa 3.000 pucuk dan terbanyak jenis peluru karet mencapai 11.000

pucuk.2 Walaupun senjata tersebut dimiliki secara legal, tetap saja memiliki

potensi negatif yang cukup membahayakan bagi keamanan negara.

Bayangkan apabila senjata tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk

mengacaukan keamanan negara. Karena dengan diperbolehkannya

kepemilikan senjata api secara legal kepada seorang sipil, akan mempunyai

dampak yang riskan dan bisa jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak

bertanggung jawab.

Secara logika, seseorang yang memegang senjata api bisa mengancam orang

lain hanya dengan mengacungkan senjatanya. Seseorang bisa dengan mudah

melukai orang lain menggunakan senjata api yang yang dipegangnya. Alasan

itulah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa kepemilikan senjata api

perlu diatur oleh negara. Maka pengaturan senjata api secara umum telah

dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun

1951 yang bersifat pidana dan mengenai perijinan kepemilikan senjata api

secara legal diatur administrasinya dalam Pasal 1 yang menyatakan

“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,

2 Karimun, Ada 18 Ribu Senjata Api Milik Perorangan, Artikel, http://www.tempointeraktif.com,
Diakses 21 Januari 2013 23.00 WIB.
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mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,

munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-

tingginya dua puluh tahun.”

Atas alasan tersebutlah kepemilikan senjata api harus memiliki ijin khusus

adalah karena senjata api merupakan alat yang sangat berbahaya, tidak

sembarangan untuk memperdagangkan ataupun memilikinya, harus

mendapatkan ijin khusus  dan langsung dari Kapolri. Dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Kepemilikan

Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota

tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai

izin pemakaian senjata api, intinya adalah setiap orang yang bukan anggota

tentara atau polisi yang menjual, memakai dan memiliki senjata api harus

mempunyai izin khusus dikarenakan senjata api merupakan barang yang

sangat berbahaya jika di salah gunakan.

Penggunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil setidaknya disebabkan

beberapa hal seperti kurangnya rasa keamanan yang dirasakan masyarakat.

Rasa aman tidak cukup didapat hanya dengan adanya perangkat hukum.

Sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengamankan dirinya sendiri dari

segala ancaman marabahaya yang bisa muncul. Alasan lain bagi masyarakat

sipil memiliki senjata adalah karena proses kepemilikan tersebut bisa

dilakukan dengan proses yang relatif mudah. Tercatat sejak awal tahun 2012,

sekitar 18.030 izin kepemilikan senjata api dikeluarkan untuk warga sipil.
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Tercatat pihak Kepolisian telah mengeluarkan 41.269 surat izin kepemilikan

senjata api non organik ke masyarakat. Senjata tersebut terdiri dari senjata api

dengan peluru tajam, karet dan gas. Senjata api non organik yang diberikan

izin ke masyarakat 2000-2011 sebanyak 41.269, berupa senjata api peluru

tajam 25.301 pucuk, peluru karet 10.158 pucuk, gas 5.810 pucuk.3

Adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki oleh masyarakat sipil antara lain

adalah: senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, hanya

kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Untuk senjata bahu

(laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah

maksimum dapat memiliki dua pucuk per orang). Senjata api berpeluru karet

atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver,

kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shortgun kaliber 12mm. Sedangkan untuk

kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam

jenis Revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun

kaliber 12 mm dan untuk Izin Khusus Senjata Api (IKHSA) adalah jenis

yakni Hunter 006 dan Hunter 007.

Pengaturan perijinan kepemilikan senjata api belum relevan dalam

mengendalikan peredaranya di Indonesia karena minimnya sanksi, di

samping itu aturan mengenai senjata api merupakan aturan yang lama, hanya

berupa surat keputusan Kapolri. Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah

satu faktor dalam tidak relevanya dalam mengendalikan peredaran senjata api

3 http://waspada.co.id/index.php, diakses 18 Februari 2014 01.18 WIB
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di Indonesia ditinjau dari kasus-kasus yang masih sering terjadi dikalangan

masyarakat yang masih menyalahgunakan senjata api dan memperdagangan

senjta api secara ilegal. Penyelewengan penggunaan senjata api ini

seharusnya menjadi perhatian untuk memperketat perijinan kepemilikan

senjata api.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul

“Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Oleh

Kepolisian Daerah Lampung”.

1.2 Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Bagaimanakah pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat

sipil oleh Kepolisian Daerah Lampung?

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian izin

kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil oleh Kepolisian Daerah

Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

a. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pemberian

izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dan kendala dalam

proses pemberian izin.
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b. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Daerah

Lampung.

c. Dalam lingkup bidang ilmu adalah lingkup Hukum Administrasi Negara

khususnya dalam bidang perizinan.

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data

akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pemberian izin kepemilikan senjata api bagi

masyarakat sipil oleh Kepolisian Daerah Lampung.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberian izin kepemilikan

senjata api bagi masyarakat sipil oleh Kepolisian Daerah Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis,

yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di

bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai pemberian

izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil oleh Kepolisian

Daerah Lampung.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan

perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan,
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sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan

penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama

lainnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai masukan kepada instansi-instansi terkait dalam bidang

pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.

b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait

dengan pemberian izin kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil.

c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas

tentang pengaturan pemberian izin kepemilikan senjata api untuk

masyarakat sipil oleh Kepolisian.


