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I.    PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

Sekitar tahun 1999 airsoft gun sudah mulai dikenal di Indonesia, Semenjak itu 

airsoft gun mulai diminati  dan perlahan menjadi suatu  kegemaran baru.1 Peminat 

senjata replika berasal dari orang-orang yang memiliki hobi serta minat di dunia 

militer.2 Airsoft merupakan sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan 

kegiatan militer atau kepolisian, menggunakan replika senjata api yang disebut 

airsoft gun. Permainan airsoft awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, 

pada saat itu kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk 

didapatkan karena ketatnya peraturan, sehingga menimbulkan ide dari para 

pencinta senjata dengan mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi 

mereka. 3 

 
Dewasa ini kegiatan airsoft paling populer di Jepang, Tiongkok, Hong Kong, 

Taiwan, Macau, Korea Selatan, dan juga menyebar ke Filipina dan Indonesia.  

Permainan airsoft gun juga populer di Amerika Utara dan Eropa, khususnya di 

Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Perancis, Spanyol, 

                                                 
1http://magz.wordpress.com/Airsoft diakses pada tanggal 28 Januari 2013 Pukul 08.00 
2 Penyebutan istilah senjata replika mengacu pada bentuk airsoft gun yang meniru bentuk senjata 
api versi militer, dalam rapat antara airsofter,Perbakin dan Kepolisian RI (Dir Kemneg Baintelkam 
Mabes Polri dan utusan wasendak Mabes Polri). Jakarta, 13 Februari 2013 
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft diakses pada tanggal 30 Januari 2013 Pukul 13.00 
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Polandia, Portugal, Swedia, Finlandia, Norwegia, Italia, Belgia, Denmark, dan 

Chili, dan semakin menyebar didukung dengan komunitas Internet yang aktif. 4 

 
Airsoft gun dibuat untuk memenuhi hasrat pecinta senjata untuk merasakan 

pengalaman atau sensasi menembakkan senjata yang aman, dalam 

mengaplikasikan suatu strategi pertempuran dalam permainan perang-perangan 

(war game) di dalam suatu zona perperangan oleh suatu grup,club atau komunitas 

airsoft.  Komunitas airsoft yang baik dan bertanggung jawab memiliki kode etik 

permainan yang wajib dipatuhi oleh anggotanya, kode etik tersebut bertujuan 

sebagai pedoman keselamatan dan keamanan bagi pengguna airsoft.  Hobi airsoft 

sendiri termasuk hobi yang unik, karena menggunakan seragam dan peralatan 

yang meniru pasukan militer suatu Negara.5  Dampak yang diperlihatkan dari alat 

permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya dapat merugikan orang 

lain dan pelaku hobi ini sendiri.  Karena itu jika ada seseorang atau sekelompok 

orang yang tidak mematuhi kode etik penggunaan airsoft, mereka layak untuk 

tidak dianggap atau dikucilkan dari lingkup dunia hobi airsoft nasional maupun 

internasional. 

 
Memiliki bentuk luar yang sama dengan senjata api versi militer.  Airsoft gun 

dengan skala 1:1 dengan senjata asli, namun sistem kerja airsoft gun tidak sama 

dengan senjata api. Airsoft Gun dibagi menjadi tiga jenis utama berdasarkan 

                                                 
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft diakses pada tanggal 30 Januari 2012 Pukul 13.00 
5seperti seragam pasukan spetsnaz Russia, SAS inggris, Navy seal/SWAT dari Amerika Serikat, 
GIGN prancis, GSG-9 dari jerman dan seragam pasukan negara lainya. Batasan penggunan 
seragam berupa  larangan menggunakan seragam dari  TNI serta POLISI dalam pengecualian jika 
seragam tersebut sekedar memiliki kemiripan, Aturan yang melarang pemakaian seragam militer 
dianggap suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum seperti yang digunakan tentara nasional 
kita beserta perlengkapannya yakni dalam Pasal 517 (1) K.U.H. Pidana. “Dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyak seratus lima puluh 
rupiah” 
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tenaga penggeraknya: spring (berpenggerak pegas), elektrik, dan gas. Pada jenis 

spring, peluru ditembakan oleh per, dan harus ditarik peloncok (dikokang) setiap 

sebelum menembak. Pada jenis elektrik, menggunakan motor / dinamo elektrik 

yang dijalankan dengan tenaga baterai. Pada jenis gas airsoft gun dioperasikan 

dengan menggunakan gas tekanan tinggi.6 

 
Peluru yang dipergunakan berbentuk bulat berbahan plastik padat dan biasa 

disebut BB (Ball Bearing).7 Ukuran butiran ini berdiameter 6 mm dengan berat 

bervariasi dari 0.12 gram, 0.25 gram, 0.30 gram.  Disamping itu juga ada 

beberapa ukuran khusus peluru yang mencapai berat 0.80 gram namun tidak boleh 

dipakai untuk skirmish atau war game karena terbuat dari besi atau kaca atau 

gotri.8 

 
Memainkan airsoft wajib menggunakan protector ditubuh. Karena permainan ini 

melibatkan saling tembak antar pesertanya, maka peralatan untuk melindungi 

anggota tubuh sangat diperlukan.9 diberbagai kasus bahkan ditemukan bisa 

menembus jaringan kulit yang menimbulkan luka dan bila terkena mata dapat 

berakibat fatal. Oleh karena itu peralatan yang paling penting dalam permainan 

airsoft adalah pelindung mata dan wajah. Para peserta permainan harus 

                                                 
6
 http://softguncenter.wordpress.com/ctgory/sejarah-airsoftgun diakses pada tanggal 30 januari 
2013 pukul 13.10 

7 Bahasa yang mengacu pada penyebutan  ‘BB’ atau ball bearing aslinya menjelaskan ukuran dari 
tembakan yang digunakan didalam  sebuah peluru senjata api shotgun yaitu ‘B’ dan ‘BBB’, ‘BB’ 
sendiri memiliki diameter 0.18 inci (sekitar 4.6 mm). Dewasa ini penyebutan BB lebih mengacu 
pada  airsoft gun atau mainan berpenggerak per yang menembakan peluru plastik yang ringan 
(pellet), dan semakin kuat tekanan angin suatu senjata bisa menggunakan peluru gotri dari besi, 
yang digunakan untuk menembak target. Dikutip dari literatur California Senate Office of 
Research  Mei 2005 oleh max vanzi  BB gun and  pellet BB: Dangerous Playthings in the open 
market. Halaman 52 
8 Loc.Cit. 
9 Peluru airsoft ini pada umumnya ditembakkan pada kecepatan 200-400 kaki per detik (feet per 
second, fp/s), namun bisa di modifikasi melebihi 400 fp/s 
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melengkapi diri mereka dengan kacamata pelindung (goggle) atau topeng khusus 

untuk melindungi wajah (mirip dengan peralatan untuk paintball).  Pakaian yang 

dipakai biasanya juga tebal agar mengurangi cedera atau rasa sakit.10 

 
Mendapatkan airsoft gun sendiri di Indonesia tidaklah susah, toko-toko penjual 

airsoft gun banyak ditemui di kota-kota besar contohnya di Jakarta, Palembang, 

Bandung, dan Surabaya. Para penjual menjual berbagai jenis dan bentuk dari 

airsoft gun mulai dari replika handgun, revolver, shotgun dan assault rifle dengan 

spesifikasi yang beragam dengan harga bervariatif yang harga per unitnya 

tergolong mahal. Selain menjual airsoft gun para penjual juga melayani jasa servis 

perbaikan serta kelengkapan airsoft gun. Banyak didapati penjualan airsoft gun 

yang dilakukan secara online disebabkan belum tersedianya penjual airsoft gun 

dibeberapa daerah di Indonesia, dengan menggunakan jasa penjualan online 

pembelipun bisa memiliki airsoft gun dengan jasa pengiriman. penjualan juga 

dilakukan oleh pemilik yang ingin menjual airsoft miliknya kepada orang lain 

maupun kepada anggota komunitas airsoft gun. 

 
Memiliki  airsoft gun dibutuhkan izin kepemilikan dari Kepolisian. Calon pemilik 

harus terlebih dahulu mengusulkan dirinya untuk menjadi anggota Perbakin 

(Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia) dan dibuktikan dengan memiliki 

kartu tanda anggota club airsoft gun dari Perbakin.11 Selanjutnya berdasarkan 

rekomendasi kemudian mengajukan izin ke polda setempat.  Calon pemilik pun 

wajib mengikuti seleksi tes, sama halnya dengan penjual airsoft gun itu sendiri 

                                                 
10 Paintball permainan simulasi perang dengan senjata berpenggerak gas yang menggunakan 
peluru terbuat dari cat 
11 Airsoft  tergabung di organisasi Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia) berada 
dalam kategori tembak reaksi 
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juga wajib memiliki izin penjualan, dimana kepemilikan airsoft gun maupun 

penjualan tanpa izin adalah ilegal menurut hukum. 

 
Banyak dari penghobi maupun penjual masih menganggap airsoft gun tidak lebih 

dari mainan dikarnakan tergolong senjata yang tidak berbahaya dan belum 

mengerti apakah harus memiliki izin atau tidak.  Perizinan airsoft gun telah diatur 

didalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan 

pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, serta dari penggunaanya 

airsoft gun dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat 

digunakan untuk melakukan untuk tindakan yang melawan hukum. 

 
Seperti beberapa kasus perampokan pada 23 November 2012 di Karang Anyar 

Surakarta pada sebuah mini market pelaku mengancam serta menodongkan 

senjata kepada kasir, pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar Rp 325.000 

menurut penyelidikan polisi akhirnya diketahui senjata yang di gunakan 

merupakan airsoft gun.12 Contoh lainnya perampokan yang terjadi di medan 

sumatra utara, kendaraan pribadi milik ahwi (45) dirampas ketika memarkirkan 

mobil di garasi rumahnya, pelaku menembak korban sehingga menimbulkan 

cidera memar persis efek dari tembakan airsoft gun.13 Beda halnya yang terjadi di 

Jakarta selatan oleh pelaku bernama aditya (25) yang menodongkan airsoft gun ke 

pengendara motor yang dibebaskan karnakan tidak adanya pelaporan dari korban 

sehingga pelaku hanya dikenai hukuman wajib lapor di Kepolisian Jakarta 

                                                 
12 http://jogja.tribunnews.com/2012/11/23/perampok-bersenjata-airsoft-gun-rampok-mini-market-
di-karanganyar/ diakses pada tanggal 30 November 2012 Pukul 23.00 
13 http://harianandalas.com/Hukum-Kriminal/Ahwi-Ditembak-Senjata-Airsoft-Gun diakses tanggal 
28 Desember 2012 Pukul 10.00  
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selatan.14 Kasus di Sumatra Utara Yuke Rahmadana (23), warga kompleks Abdul 

Hamid Blok VIII, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kritis setelah 

ditembak orang tak dikenal dengan menggunakan senjata airsoft gun, korban 

menderita luka tembak di bagian kening, leher dan punggung dimana proyektil 

airsoft gun berupa ball bearing dikeluarkan dari tubuh korban.15Belum lagi 

serangkaian kasus perampokan, pencurian sepanjang tahun 2010 sampai 2012 di 

beberapa daerah di Indonesia yang diduga menggunakan airsoft gun.   

 
Penyalahgunaan airsoft gun lain yang sering sekali terjadi, seperti membawa 

airsoft gun diluar area/zona permainan, biasanya airsoft gun bertipe 

pistol/handgun diselipkan dipinggang celana maupun sengaja disimpan 

dikendaran. Hal ini dilakukan oleh pemilik airsoft gun dengan beragam alasan 

seperti sengaja dibawa untuk bela diri, bertujuan untuk menakut-nakuti maupun 

untuk gaya-gayaan. Bahkan didapati kasus airsoft gun yang sengaja dimodifikasi 

menjadi senjata api menggunakan peluru aktif/full metal jacket.16Belum selesai di 

permasalahan penggunaan airsoft gun yang menyalahi aturan, terkait kepemilikan 

ilegal dari pemilik maupun penjualan secara bebas airsoft gun yang masuk 

wilayah Indonesia tanpa izin. 

 
Melihat realita yang ada, airsoft gun telah beralih fungsi menjadi sebuah barang 

yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi disalahgunaakan.  

Padahal, seyogyanya kegiatan airsoft merupakan salah satu bentuk olahraga 
                                                 
14 http://news.detik.com/read/2011/12/04/123754/1782072/10/todongkan-airsoft-gun-ke-pemotor-
aditya-tak-ditahan-polisi diakses pada tanggal 28 Desember 2012 Pukul 11.26 
15http://regional.kompas.com/read/2013/01/02/21445018/Yuke.Kritis.Ditembak.Pria.Bersenjata.Ai
rsoft.Gun diakses pada tanggal 3 Februari 2013 pada Pukul 11.29 
16“Bawa pistol, supir mobil sewaan ditangkap”.Lampung Post Rabu,6 Februari 2012, wahyono 
tertangkap membawa senjata airsoft gun jenis semi automatis yang telah dimodifikasi menjadi 
senpi dengan jumlah 14 peluru aktif kaliber .99 mm  ketika berniat melewati pos pemeriksaan 
seaport interdiction pelabuhan  bakauheni. 
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ketangkasan, Perbakin yang mewadahi komunitas airsoft pun terkesan setengah 

hati.  Perbakin yang baru pada tahun 2010 memasukan airsoft kedalam kategori 

tembak reaksi, Perbakin sendiri sejatinya merupakan wadah organisasi olah raga 

tembak sasaran berupa papan target dan berburu hewan hama, yang sama sekali 

tidak memperbolehkan adanya sasaran manusia, bertentangan dengan tujuan 

permainan airsoft gun yaitu war games/simulasi perang bagi para pemain airsoft 

gun. Perbakin sendiri pada tanggal 30 November 2012 secara resmi mengeluarkan 

Moratorium airsoft perihal menangguhkan/menghentian sementara kegiatan yang 

menggunakan senjata airsoft (airsoft gun) sampai ada peraturan yang mengikat 

terkait senjata airsoft gun, berkaitan penyalahgunaan airsoft gun untuk melakukan 

tindak pidana dan peredaran airsoft gun tanpa izin. Apabila ditemukan 

penyalahgunaan (ditunjukkan di muka umum) maka polisi hanya dapat menyita 

senjata replika tersebut berdasarkan wewenang diskresi17 dan pemiliknya akan 

dimintai keterangan mengenai senjata tersebut sudah memiliki izin dari Perbakin 

maupun Kepolisian, kecuali senjata replika tersebut digunakan untuk melakukan 

tindak pidana maka dipergunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 

1951 Tentang Senjata Api.18Ketentuan yang mengatur mengenai airsoft gun 

terdapat pada Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan 

Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Peraturan Kapolri No 8 

Tahun 2012 lebih mengarah ketatacara  perizinan, kepemilikan, penjualan dan 

                                                 
17 Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Draft bulan Juli 2008 didalam Pasal 6 
mengartikan diskresi sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum 
lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau 
tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan 
18 Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 pasal 1 “Senjata-senjata 
tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya” menggolongkan airsoft 
gun sebagai senjata api 
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menggolongkan airsoft gun sebagai senjata api olahraga tembak reaksi bukan 

sebagai peralatan keamanan.19  

 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis 

tertarik untuk membuat  karya tulis ilmiah dengan berbentuk skripsi dengan judul 

“Penyalahgunaan Serta Perizinan Senjata Api Airsoft Gun Ditinjau Dari Peraturan 

Kapolri No 8 Tahun 2012”. 

 
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Apa sajakah perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan 

perizinan airsoft gun?  

2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana penyalahgunaan perizinan airsoft 

gun? 

 
2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dari dua pokok bahasan diatas yaitu ruang lingkup ilmu 

meliputi materi penelitian dalam bidang ilmu hukum, yakni hukum pidana. 

Dengan melihat permasalahan di atas maka penulis mengambil ruang lingkup 

penelitian adalah hanya terbatas pada tindak pidana penyalahgunaan senjata api 

dan perizinanya yang berhubungan dengan airsoft gun sebagai senjata api 

olahraga, pada Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia  Nomor 8 

                                                 
19 Lihat surat keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/82/II/2004 tertanggal 16 Februari 2004 
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Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainya yang terkait dalam 

permasalahan dalam skripsi ini, yang masing-masing permasalahannya akan 

penulis uraikan dalam skripsi. 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah sejauh mana penerapan dan pemberlakuan ketentuan 

yang menyangkut penyalahgunaan penggunaan senjata api airsoft gun didalam 

Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan 

peraturan perundang-undangan lainnya dalam menindaklanjuti permasalahan 

penyalahgunaan perizinan menggunakan senjata api airsoft gun yang merupakan 

bagian dari pelanggaran hukum yang terjadi dikehidupan masyarakat luas. 

 
2. Kegunaan Penulisan 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teori kegunaan penulisan skripsi ini adalah untuk memberi sumbangan 

ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa fakultas hukum 

dan para penegak hukum khususnya atas hasil analisis mengenai penyalahgunaan 

perizinan senjata api airsoft gun dengan berpedoman kepada Undang-Undang 

Darurat No 12 Tahun 1951 pasal 1, pasal 2, ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 351, pasal 352, pasal 353, pasal 354, pasal 

368, pasal 362, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yaitu pasal 4, pasal 13, 

pasal 14, pasal 15, pasal 37, dan Surat Keputusan Kapolri : Skep /82/II/2004 serta 
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mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana penyalahgunaan perizinaan 

airsoft gun menggunakan sarana penal dan non penal. 

 
b. Kegunaan Praktis 

1. Berguna untuk dapat memotivasi dan menambah pengalaman serta menambah 

ilmu pengetahuan penulis tidak sebatas dari perkuliahan yang diberikan dosen 

yang bersangkutan mengenai penyalahgunaan perizinan senjata api airsoft gun 

ditinjau dari peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012. 

2. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai apa 

sajakah perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan perizinan 

airsoft gun serta bagaimanakah penegakan hukum pidana penyalahgunaan 

airsoft gun. 

3. Agar supaya pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada 

khususnya dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap permasalahan 

penyalahgunan, kepemilikan tidak sah dan peredaran ilegal airsoft gun serta 

menindak secara tegas pelaku-pelakunya melalui proses peradilan, disamping 

itu pula melindungi masyarakat pada umumnya dan pengguna airsoft gun 

khususnya agar tidak disalahgunakan. 

4. Berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

 
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 
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mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti.20 

 
Mengenai istilah atau pengertian tindak pidana di dalamnya juga terdapat unsur-

unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh 

para pakar hukum pun terdapat perbedaan pandangan, baik pandangan/aliran 

monistis dan pandangan/aliran dualistis.21  

 
Menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka 

sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran dualistis dalam memberikan pengertian 

tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 

pidana, sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. 

 
Menurut pakar hukum Simon22, seorang penganut aliran monistis dalam 

merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 

1. Perbuatan hukum (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan); 

2. Diancam dengan pidana; 
3. Melawan hukum; 
4. Dilakukan dengan kesalahan; 
5. Orang yang mampu bertanggungjawab. 

 
Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno23, seorang penganut aliran dualistis 

merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut : 

1. Perbuatan (manusia); 

2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); 

                                                 
20Soekanto, Soerjono.1983 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta: 

Rajawali. Halaman 125 
21Tri Andrisman, 2007. Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 
Indonesia. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Halaman 71 
22 Ibid.Halaman 72 
23 Ibid.Hal 73 
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3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat formil). 

 
Pengaturan mengenai airsoft gun yang sebelumnya terdapat dalam Surat 

Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004 

bahwa senjata mainan/menyerupai senjata api (airsoft gun) digolongkan sebagai 

peralatan keamanan. Sekarang persyaratan dan perizinan airsoft gun telah diatur 

dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah tercantum pada 

Pasal 4 peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 airsoft gun dimasukan kedalam 

jenis senjata api olahraga. Terkait persyaratan terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) 

dan terkait perizinan terdapat dalam Pasal 14. 

 
Dasar hukum pidana Indonesia yang digunakan aparat hukum dalam penegakan 

hukum pidana terkait penyalahgunaan airsoft gun sebagai alat tindak pidana yaitu 

berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP seperti: 

1. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354 
2. Pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) 
3. Pencurian diatur dalam Pasal 362 
4. Modifikasi airsoft gun menjadi senjata api rakitan di pidana berdasarkan 

UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 
 

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan 

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan 

pemasyarakatan terpidana.24  

 
Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana biasa dikenal 

dengan istilah “politik kriminal” perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, 

dalam arti: 

1. Ada  keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan poitik social; 
                                                 
24Soekanto, Soerjono. 1986. Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat.  Rajawali Pers. 
Jakarta. Hal 58 
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2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan 

dengan “penal” dan “non penal”.25 

 
Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat 

jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum 

pidana). Jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan 

jalur "non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan 

sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga 

dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.26 

 
2. Kerangka Konseptual 
 
Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin atau akan diteliti .27 

 
Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan 

dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang digunakan 

untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dalam penulisan ini. Adapun istilah 

yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah  sebagai berikut : 

a. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; benda.28
 

b. Izin adalah perkenaan atau pernyataan mengabulkan.29 

                                                 
25 Nawawi, Barda. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.Bandung. 
Hal. 4 
26 Ibid. hal 42 
27 Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press. Halaman 132 
28 http://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html diakses pada tanggal 3 Februari 
2012 Pukul 16.05 
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c. Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam 

yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/platuk, 

trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas 

melalui laras dengan bantuan bahan peledak.30 

d. Airsoft gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya 

menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/campuran yang 

dapat melontarkan Ball Bullet (BB).31 

 
E. Sistematika Penulisan 
 
Untuk membahas masalah penyalahgunaan penggunaan serta perizinan senjata api 

jenis airsoft gun, agar supaya tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah 

dipahami akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan, penulis menggunakan 

sistematika penulisan yang berurutan sebagai berikut : 

 
I. Pendahuluan 

Memuat latar belakang penulisan, dari latar belakang tersebut ditarik pokok-

pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. Tinjauan Pustaka 

Untuk memudahkan pembahasan permasalahan, akan diuraikan yaitu  

penyalahgunaan senjata api,  istilah senjata api, airsoft gun. 

 
III. Metode Penelitian 
 

                                                                                                                                      
29 http://www.wonkdermayu.wordpress.com/arti-0938049858094-izin.html diakses pada tanggal 
24 September 2013 Pukul 20.01 
30 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012Loc.Cit., Halaman 2 
31

 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012, Halaman 4 
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Penulisan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris 

di Kepolisian daerah Lampung, Perbakin cabang Provinsi Lampung dan 

komunitas/club airsoft di Bandar Lampung, yang kemudian dianalisis secara 

kualitatif dengan cara mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan 

penyalahgunaan airsoft gun, kepemilikan tidak sah dan peredaran ilegal airsoft 

gun sebagai bahan dari tindak pidana. 

 
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang penyalahgunaan 

perizinan senjata api airsoft gun ditinjau dari peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 

dengan mengacu kepada kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Drt No 12 Tahun 1951 dan ketentuan lainya yang terkait dengan 

senjata api airsoft gun. 

 
V. Penutup 

Merupakan bab yag berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas 

dasar hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


