
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu selanjutnya dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil salah

satunya diatur dalam Skep Kapolri No. Pol. : Skep/82/II/2004 dan

Peraturan Kapolri No. Pol.: 13/X/2006. Kewenangan perizinan ini mutlak

ada pada Kepolisian yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan

kepada kepala satuan jajaran Polri. Untuk memiliki izin tersebut, peminat

harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari aparat intelijen dari

markas besar Polisi provinsi dimana pemohon tersebut tercatat yang

dilampiri dengan SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat, surat

keterangan pekerjaan, surat keterangan kesehatan dan kemampuan

menembak. Semua dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan

dilakukan wawancara oleh aparat intelijen kepolisian provinsi. Apabila

kesemua elemen persyaratan dianggap memenuhi, aparat intelijen tersebut

lalu kemudian mengeluarkan surat rekomendasi untuk kemudian

ditindaklanjuti oleh aparat intelijen di Mabes Polri. Pada tahapan ini, akan
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dilakukan pengecekan ulang oleh kantor Pengawasan Senjata Api dan

Bahan Peledak (WASSENDAK) Polri yang termasuk pengecekan ulang

semua dokumen, test psikologis dan kemampuan menembak. Apabila

semua unsur telah dipenuhi, barulah kemudian dilakukan uji balistik

terhadap senjata yang ingin diberikan izin untuk kemudian diakhiri

dengan pemberian izin memiliki senjata api yang ditandatangani oleh

Kapolri.

2. Faktor penghambat dalam pemberian izin kepemilikan senjata api bagi

masyarakat sipil oleh Kepolisian Daerah Lampung adalah faktor dari

Polri sendiri. Banyaknya prosedur dan persyaratan serta organ Polri yang

memiliki wewenang untuk menerbitkan izin kepemilikan senjata api,

seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin senjata api. Pengajuan

izin oleh pihak pemohon izin senjata api harus menempuh syarat dan

prosedur tertentu yang ditentukan oleh Polri yang berkaitan secara

sepihak yang sering kali sulit dipenuhi oleh pemohon. Kejelasan tujuan

dari kepemilikan senjata api merupakan pertimbangan yang yang

membuat Polri tidak tergesa-gesa diberikan izin kepemilikan senjata api,

sehingga mengakibatkan lambatnya proses pemberian izin.

5.2 Saran

1. Sejumlah peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api dan

bahan peledak oleh sipil dan militer merupakan produk kolonial. Jika

dihadapkan dengan perkembangan senjata api dan bahan peledak itu
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sendiri maupun kondisi sosial saat ini maka sudah saatnya peraturan

perundang-undangan tersebut perlu dilakukan revisi.

2. Perlu peningkatan pengawasan intansi-instansi yang berwenang dalam

memberikan izin penggunaan senjata api untuk kepentingan sipil.


