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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah duraikan pada 

bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berbagai faktor seperti Psikologis yang timbul akibat kurang mampu 

menahan diri karena tekanan keluarga atau lingkungan sehingga menbuat 

stress dan, kesulitan ekonomi yang berasal dari tuntutan ekonomi yang 

besar namun pendapatan yang diperoleh tidak sepadan dengan tugas 

yang diberikan selama bertugas, menjadi sebab utama kejahatan dengan 

menggunakan senjata api oleh Polisi yang meresahkan masyarakat.  

2. Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi faktor-

faktor penyebab terjadinya tindak pidana senjata api adalah tugas 

preventif dan tugas represif. Aparat kepolisian telah mengambil langkah 

tepat sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam tugas yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia dalam menanggulangi kejahatan dengan senjata api 

tersebut dengan cara: 

a. Melakukan tindakan Preventif yaitu dengan kegiatan-kegiatan 

berikut ini dengan cara : 

1)Melakukan tugas yang bersifat penyuluhan , bimbingan dan 

pembinaan  
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2)Tugas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan 

antara unsur niat dan unsur kesemoatan seungga tidak terjadi 

suatu tindak pidana. 

3)memperketat aturan mengenai izin memegang dan/atau 

memiliki senjata api. 

b. Melakukan tindakan Represif yaitu suatu tindakan pemberantasan 

terhadap suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara mengumpul 

semua barang bukti yang ada, dari tahap penyelidikan hingga 

tahap penyidikan serta tahap penangkapan bila terjadi suatu 

tindak pidana. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Instansi Kepolisian diharapkan mampu melakukan pengawasan khusus 

yang responsif terhadap aparat kepolisian yang diberi wewenang 

memegang senjata api. 

2. Diadakannya pembinaan secara intensif dan merata terhadap anggota 

kepolisian dalam meningkatkan profesionalnya, khususnya pembinaan 

mental dan ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang anggota 

kepolisian. 

3. Terhadap pemberian izin pinjaman pakai untuk anggota Kepolisian harus 

dilakukan secara berkala dan seselektif mungkin. Sehingga, jika terbikti 
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menunjukkan perubahan perilaku maka senjata api dapat ditarik kembali 

sesegera mungkin. 

 


