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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial sudah pasti dilengkapi 

dengan kepentingan dan kebutuhan. Kepentingan warga negara terutama untuk 

mendapatkan keadilan seyogyanya dijamin kelangsungannya oleh hukum yang 

dalam pelaksanaanya di lakukan oleh aparat penegak hukum1. Hal ini juga 

diakibatkan adanya ketakutan akan ancaman sehingga perlu untuk membela 

diri atau menyelamatkan diri dari apapun di sekitar seperti contohnya maraknya 

sebaran persenjataan baik senjata tajam ataupun senjata api. Tidak adanya 

pengawasan ketat yang kemudian menjadikan kepemilikan senjata ini menjadi 

sesuatu yang meresahkan, hal ini dapat disebut pula tindak kejahatan atau 

perbuatan kejahatan.  

Tindak pidana pembunuhan, pencurian, pengancaman, penculikan dan 

perbuatan yang megancam atau sebagainya merupakan bentuk bentuk 

kejahatan. Tindak pidana tersebut jelas diatur dalam Kitab Undang -undang 

Hukum Pidana Indonesia dan merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan 

beresiko tinggi hingga dapat hilangkan nyawa seseorang maupun orang 

banyak. Di Indonesia, jumlah perdagangan sejata baik legal maupun illegal 

belum diketahui pasti meski seperti yang diketahui bahwa perdagangannya 

meningkat tajam. Kepemilikan senjata api sangat sulit dilacak oleh pihak 

kepolisian karena alasan administrasi kepemilikan senjata api yang kurang 

                                                             
1 Eman Sulaiman, 2013, “Hukum dan kepentingan Masyarakat”,(2013), Volume 11, Nomor 1, 

Jurnal Hukum Diktum, hlm 100-110 
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tertib serta pengawasannya yang buruk, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti 

berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat. 

Perkembangan Era Globalisai saat ini juga berdampak pada 

berkembangkan industri dan perdagangan yang diikuti oleh kuatnya dasar 

dasar Hukum yang berlaku. Sebaran senjata api legal maupun ilegal diikuti oleh 

meningkatnya tindak kejahatan, konflik antar perorangan maupun kelompok, 

baik dalam masyarakat maupun aparatur negara penegak hukum sekalipun 

yakni anggota Polri. 

Secara normatif, saat ini penerapan aturan mengenai kepemilikan senjata 

api oleh anggota Polri cukup dibilang ketat. Penanganan serius tentang 

kepemilikan senjata api atau senjata tajam ilegal maupun atau yang tanpa hak 

milik yang tidak di benarkan telah diatur dalam  Undang-undang .Dasar hukum 

penggunaan senjata api bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepala 

Kepolisian No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan 

Kepolisian. Hal - hal seperti penyelelidikan tindak pidana senjata, jenis 

jenisnya, prosedur kepemilihan bahkan sebab akibat yang ditimbulkan dari 

senjata merupakan peran Polri2. Teguran lisan maupun teguran fisik serta 

hukuman disiplin menjadi hal yang wajar dalam pertanggungjawaban pidana 

terhadap kesalahan prosedur pemakaian senjata api. Anggota Polri yang 

mempunyai senjata harus benar-benar dipersiapkan dengan baik khususnya 

dalam hal latihan serta hukuman anggota Polri yang diperberat. Sesuai Pasal 1 

                                                             
2  Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2009 
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ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kekuatan 

dalam Tindakan Kepolisian yang berisi: 

“Hal- hal seperti upaya atau tindakan yang dilakukan secara untuk 

mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang 

mengancam keselamatan, membahayakan, guna mewujudkan tertib dan 

tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat, merupakan 

tindakan kepolisian” 3.  

 

Diatur dalam peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia 

Pasal 13 Nomor 1 yang berisi setiap individu anggota polri wajib bertanggung 

jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang 

di lakukan4.  

Berikut adalah contoh kasus yang pernah terjadi terkait dengan kasus 

penyalahgunaan senjata oleh aparat kepolisisan:  

1. Persoalan asmara kembali menjadi penyebab seorang Kanit lantas Polsek 

Cipondoh Iptu Budi Riyono bunuh diri.  menembakan kepala dengan 

senjata api organic yang dilakukan di Perumahan Griya Kenangan, 

Cipondoh, Tanggerang, Banten pada 31 oktober 20155. 

2. Penembakan mati terhadap adik ipar oleh mantan lulusan akpol yakni 

Mantan Kasat Reskrim Polresta Medan dan Wakapolres Lombok Tengah, 

Kompol Fahrizal,, di rumah orang tua, Jalan Tirtosari Gang Keluarga, 

Medan terjadi pada Rabu 4 April 2018. Dengan Alasan adanya gangguan 

kejiwaan yang bersangkutan tidak dimintai pertanggungjawaban, hanya 

                                                             
3  Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2009 
4    Ibid   
5   Tribrata News, Media Komunikasi dan Informasi Polda Kep. Babel, Penyalahgunaan Senjata 

Api Inventaris Oleh Anggota Polri, Online, Internet, diakses pada 12 September 2020, pukul 

20.00 WIB, http://tribratanewsbabel.com/penyalahgunaan-senjata-api-inventaris-oleh-anggota-

polri/.  

http://tribratanewsbabel.com/penyalahgunaan-senjata-api-inventaris-oleh-anggota-polri/
http://tribratanewsbabel.com/penyalahgunaan-senjata-api-inventaris-oleh-anggota-polri/
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dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) 

Medan, Kamis (7/2)6. 

3. Kamis, 25 Juli 2019 telah terjadi kasus penembakan yang ditengarai 

diakibatkan karena cekcok antar aparat kepolisian, Hal ini bermula saat 

Bripka Rahmat menangkap FZ, yang mana FZ adalah Keponakan Brigadir 

Rangga, karena terlibat tawuran di wilayah Depok.  Brigadir Rangga 

meminta agar FZ dilepaskan saja  dan dilakukan pembinaan oleh orang 

tuanya saja. Namun, Bripka Rahmat menolaknya yang tetap ingin 

memproses FZ secara hukum yang berlaku. Setelahnya terlibat cekcok, 

tujuh butir peluru ditembakan ker tubuh Brigadir Rahmat oleh Bripka 

Rangga. Alhasil Bripka Rahmat tewas  ditempat dengan luka tembak, di 

dada, leher, paha, dan perut7. 

4. Seorang brigadir kepala berinisial BT menembak dua rekannya, yakni 

Brigadir BW dan Brigadir AS, di lokasi pengeboran sumur minyak PT 

Sarana Gas Trembul (SGT) di Blora pada 10 Oktober 2017. Belum 

diketahui apa motifnya, karena BT langsung bunuh diri. Namun, menurut 

kesaksian warga, ketiganya sempat terlibat cekcok8. 

                                                             
6  Yan Muhardiansyah, Penyalahgunaan senjata api polri di sumut mulai temabk istri hingga adik 

ipar, Online, Internet, diakses pada 12 September 2020, pukul 21,30 WIB, 
https://www.merdeka.com/peristiwa/penyalahgunaan-senjata-api-polri-di-sumut-mulai-

tembak-istri-hingga-adik-ipar.html 
7 Dwi Arjanto, Polisi Tembak Polisi, Ini 2 Kasus Lain Penyalahgunaan Senjata Api, 27 Juli 2019, 

Online, Internet, diakses pada 11 September 2020, pukul 15.00 WIB, 

https://today.line.me/id/pc/article/Polisi+Tembak+Polisi+Ini+2+Kasus+Lain+Penyalahgunaan+S

enjata+Api-2mDxjB. 
8Rahmat Hidayatulloh Permana, Daftar Kasus Polisi Tembak Polisi, 26 Juli 2019, Online, Internet, 

diakses pada 28 Maret 2021, pukul 17.39 WIB, https://news.detik.com/berita/d-4641168/daftar-

kasus-polisi-tembak-polisi  

https://today.line.me/id/pc/article/Polisi+Tembak+Polisi+Ini+2+Kasus+Lain+Penyalahgunaan+Senjata+Api-2mDxjB
https://today.line.me/id/pc/article/Polisi+Tembak+Polisi+Ini+2+Kasus+Lain+Penyalahgunaan+Senjata+Api-2mDxjB
https://news.detik.com/berita/d-4641168/daftar-kasus-polisi-tembak-polisi
https://news.detik.com/berita/d-4641168/daftar-kasus-polisi-tembak-polisi


5 
 

 Berdasar dari contoh kasus diatas , menunjukan kurangnya pengawasan 

sehingga timbul korban jiwa atau bahkan memiliki sifat yang mengancam 

orang lain. Serta disinyalir adanya kekurang tegasan pada pihak kepolisian 

dalam memberikan izin untuk memegang senjata api tersebut baik kepada 

anggota Polri itu sendiri. Hal ini didukung oleh hukum pidana yang diatur 

dalam Pasal 333 ayat 2 KUHP: 

 “Perbuatan yang menyebabkan luka berat dan dianggap tersalah maka 

akan di hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”9. Dan menurut 

pertanggungjawaban hukum perdata dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata menyatakan bahwa “Perbuatan yang melanggar hukum yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka orang yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum itu, diwajibkan untuk mengganti rugi” 10, serta 

atas ketidak hat-hatianya yang diatur dalam Pasal 1366”11.  

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN 

PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA 

KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalahnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api 

oleh anggota kepolisian di kota Semarang? 

                                                             
9 RI, Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 333 ayat (2) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan 

Orang 
10 RI, Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365  
11 ibid Pasal 1366 
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2. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota 

kepolisian di kota Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 

kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang upaya 

pencegahan penyalahgunaan senjata api.  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 

penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian di Kota Semarang 

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan oleh aparat kepolisian terhadap 

terjadinya penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota 

kepolisian di Kota Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis 

maupun dari segi praktis. 

1. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian 

dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api. 

2. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan studi di bidang hukum, serta memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan 

pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan 

gejala hukum yang kompleks12. Metode ini (1) menggunakan interaksi 

langsung antara peneliti dengan polisi terkait dan (2) penelitian ini 

memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna makna data 

yang diperolehnya. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. 

Peneliti ingin menelaah terhadap upaya pencegahan upaya pencegahan 

penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di kota Semarang.  

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi upaya pencegahan 

penyalahgunaan senjata api oleh kepolisian. Elemen penelitiannya adalah 

penyidik atau pembantu penyidik tindak pidana penyalahgunaan senjata api 

oleh aparat kepolisian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan. 

                                                             

12 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik 

Soegijapranata,hlm. 17 
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Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi: 

1) Bahan-bahan hukum primair  

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

tindak pidana hukum penyalahgunaan senjata api: 

a) Undang-undang darurat Republik indonesia Nomor 12 

Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE 

BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 

17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 

tahun 1948 

b) Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.  

c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

KepolisianRepublik Indonesia 

d) Undang-undang Nomor 8 Pasal 9 Tahun 1948 tentang 

Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api 

e) PerkaPolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi 

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik 

f) PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian Republik Indonesia 

g) Undang-undang tentang Senjata Api yaitu Pasal 1 
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h) Undang-undang Nomor 8 Pasal 9 Tahun 1948 tentang 

Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api 

2) Bahan-bahan hukum sekundair 

Berupa Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengeni 

senjata api, Hasil-hasil penelitian terdahulu 

b. Wawancara  

 Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk 

bertukar informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan 

informan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

masalah tertentu13. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Wawancara dilakukan dengan pihak tertentu yang memiliki informasi 

mengenai permasalahan yang diteliti  yakni pihak yang terlibat 

sebagai partisipan dalam pencegahan kepemilikan senjata api ini 

yakni: AIPTU Nurkolis dan IPTU Suroso. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data  

 Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dilakukan editing 

dan disajikan. Data yang relevan dengan topik yang diangkat akan 

                                                             
13 Farida Nugrahani,2014,Metode Penelitian Kualitatif (Edisi 1), Surakarta: Farida Nugrahani, 

hlm. 124 
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digunakan sebagai bahan analisis, sedangkan yang tidak relevan akan 

dibuang atau diabaikan. Setelah diolah, maka data akan disusun secara 

sistematis dalam bentuk uraian-uraian untuk dilakukan analisis. 

6. Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang akan 

dianalisis maupun diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan 

kesimpulan. Kemudian disajikan dengan cara deskriptif, guna memberikan 

pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 

F. Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi:  

Bab I adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan 

penyajian data, serta metode analisis data) dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah Bab Telaah Pustaka yang menguraikan bahan pustaka serta 

teori-teori guna mendukung penelitian ini meliputi pertanggungjawaban pidana 

(pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana), pengertian polisi, 

pengertian umum senjata api (tindak pidana penyalahgunaan senjata api, unsur-

unsur penyalahgunaan senjata api, dan dasar hukum kepemilikan senjata api), 

pengaturan kepemilikan senjata api bagi anggota Polri, aturan penggunaan 

senjata api oleh polisi, penerapan sanksi terhadap aparat yang melakukan 

tindak pidana sesuai perundang-undangan. 
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Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi 

Penerapan upaya-upaya penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi, 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan senjata api, serta penerapan 

pemberian sanksi terhadap aparat yang melakukana tindak pidana 

penyalahgunaan senjata api. 

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Penulis 

terhadap permasalahan yang diangkat14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik 

Soegijapranata, hlm. 13. 


