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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat komplek, dimana masalah 

tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi 

merupakan masalah semua negara di dunia ini dengan tidak melihat dan 

memperhatikan sistem politik yang dianutnya.  

 Kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum. Mengenai pengertian 

kejahatan ini, maka Bonger mengatakan bahwa “kejahatan adalah perbuatan yang 

sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa 

penderitaan (hukuman atau tindakan)”1. 

 Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini semakin 

meningkat. Peningkatan ini terjadi baik dari segi jumlah maupun macam 

kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangatlah merugikan masyarakat 

yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian secara psikologis (keadaan 

kejiwaan dari korban yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu).  

 Kejahatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan masyarakat banyak 

sekali macamnya. Antara lain berupa tindak pidana pencurian, pemerasan, 

penipuan, penggelapan, pembunuhan,  penganiayaan, pemerkosaan dan  lain 

sebagainya. Dalam melakukan aksi kejahatan, tak jarang para pelaku 

menggunakan senjata, baik itu senjata tumpul, senjata tajam maupun senjata api. 

                                                 
 
1 H. Hari Saherodji, Pokok-pokok Kriminiologi, Aksara Baru, Jakarta, hal 11 
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Namun tren kejahatan yang marak terjadi akhir-akhir ini ialah pelaku sering kali 

menggunakan senjata api dalam melakukan aksinya, bahkan mereka tidak segan-

segan untuk menggunakan senjata api tersebut untuk melumpuhkan korbannya. 

Hal ini menyebabkan timbulnya rasa ketidaktenangan dan ketidaknyamanan 

masyarakat dalam melakukan aktivitas. 

Undang – undang yang secara khusus mengatur tentang senjata api, yaitu         

UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, undang – undang  ini juga mengatur 

tentang bahan peledak dan senjata pemukul, penikam dan penusuk (Pasal 1 serta 

Pasal 2 ayat (2)). Beberapa undang – undang yang terkait dengan senjata api 

antara lain, Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang – undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang 

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Undang – undang 

Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang – undang Nomor 

34 Tahun 2004 Tentang tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak bahwa penggunaan senjata dalam 

lingkungan masyarakat dibatasi dan diusahakan untuk dapat ditekan seminimal 

mungkin. Pada kenyataannya kepemilikan senjata api perorangan kini sedang 

menjadi tren di kalangan artis atau orang – orang tertentu (pejabat tinggi negara) 

di Indonesia, padahal pengajuan ijin kepemilikan senjata api tersebut sebenarnya 
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untuk kepentingan olah raga (menembak sasaran). Awalnya, ijin kepemilikan 

senjata api hanya diberikan kepada anggota Perbakin (Persatuan Menembak 

Indonesia) yang sehat jasmani dan rohani. Pemohon harus memiliki kemampuan 

atau kemahiran menggunakan senjata api di samping mengetahui undang – 

undang standar memakai alat pembunuh itu pada saat apa, di mana, dan kapan 

waktunya.  

Banyak alasan mengapa senjata api dianggap perlu dimiliki secara pribadi. 

Pertama, untuk menjaga diri dari serangan kelompok penjahat yang dikenal tidak 

pandang waktu dan tempat. Kedua, hanya untuk dijadikan sebagai koleksi atau 

hanya sekedar ikut – ikutan.  

Pengajuan ijin kepemilikan senjata api bisa dikabulkan setelah lolos 

seleksi. Ijin dapat dikeluarkan bagi pejabat pemerintah atau swasta tertentu, atau 

lingkungan rawan kriminal, atau mempunyai tugas menyangkut kepentingan 

rakyat banyak dan negara. Jenis senjata api yang diijinkan juga terbatas, yakni 

senjata api non – standar TNI. Jumlahnya pun dibatasi maksimal dua pucuk 

senjata api setiap orang. Khusus senjata api untuk bela diri harus mendapat ijin 

yang ditandatangani oleh Kapolri (tidak didelegasikan).  

Senjata api guna kepentingan membela diri harus dilengkapi lima 

ketentuan, yaitu disertakan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Sehat 

jasmani dan rohani. Memiliki kemampuan (kemahiran menembak). Mengetahui 

ketentuan tentang peraturan perundang – undangan senjata api. Harus ada 

rekomendasi dari Kapolda, dan surat ijin ditandatangani oleh Kepala Polisi 

Republik Indonesia (KAPOLRI). 
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Terjadinya bisnis perdagangan senjata api ilegal, jika negara tetap 

membiarkan tanpa adanya tindakan hukum yang nyata, maka nurani dan rasa 

kemanusiaan kita jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah 

melakukan kekejaman yang luar biasa. Kekejaman itu telah mengakibatkan 

jatuhnya korban jiwa, runtuhnya moral bangsa, dan rusaknya fisik korban, serta 

membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tindakan hukum yang nyata 

terhadap pelaku bisnis perdagangan senjata api ilegal dan pengguna senjata api 

harus segera dilakukan. 

Peraturan perundang – undangan tentang senjata khususnya senjata api di 

Indonesia secara jelas telah mendefinisikan senjata api, yaitu : 

Menurut UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api 

Yang termasuk dalam definisi senjata api menurut Pasal 1 ayat (2) 

peraturan ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api 

(Vuurwapenregeling; induit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), 

yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi 

tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai 

tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan 

pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa 

sehingga tidak dapat dipergunakan. 

Menurut Undang  –  undang  Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Pendaftaran  

dan  Pemberian  Ijin Pemakaian Senjata Api 

Yang dimaksud dengan senjata api dalam undang – undang ini, ialah : 

1. sendjata api dan bagian – bagiannja; 
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2. alat penjembur api dan bagian – bagiannja; 

3. mesiu dan bagian – bagiannja seperti patroonhulsen, slaghoedjes, dan    

lain – lain; 

4. bahan peledak, termasuk juga benda – benda yang mengandung peledak 

seperti granat tangan, bom dan lain – lain. 

Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  

1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : “Senjata Api dan Amunisi adalah 

sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad 1937 

Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 

(Staatsblad 1939 Nomor 278) serta Undang – undang Nomor 8 Tahun 1948 

tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api”. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan definisi senjata sebagai : 

“alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang”, sedangkan senjata api 

dirumuskan sebagai : “senjata yang menggunakan mesiu (senapan, meriam, 

bom)”. 

Senjata api yang beredar di masyarakat luas saat ini terdapat beragam 

macam ukuran dan jenis, yang paling mudah dikenali saat ini di masyarakat 

dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu : 

a. Berdasarkan kalibernya, dibagi dalam kaliber 22, kaliber 32, kaliber 38 

dan lain – lain, tergantung dari ukuran laras senjata 

b. Berdasarkan jenis larasnya, yaitu laras pendek dan laras panjang 
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c. Berdasarkan jenis pelurunya yaitu peluru karet, peluru hampa, peluru gas, 

dan peluru tajam 

d. Berdasarkan cara kerjanya yaitu manual, semi otomatis, dan otomatis 

e. Berdasarkan cara memegangnya yaitu genggam, pinggang dan bahu 

f. Berdasarkan penggunanya yaitu jenis senjata api yang digunakan oleh TNI 

atau POLRI dan yang digunakan untuk keperluan NON TNI atau NON 

POLRI 

g. Berdasarkan cara pembuatannya yaitu buatan pabrik dan buatan sendiri 

(senjata rakitan) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat 

dikemukakan permasalahan – permasalahan sebagai berikut : 

1. Perbuatan apa yang termasuk dalam peredaran senjata api ilegal ? 

2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan untuk menekan tingkat 

peredaran  senjata api ilegal ? 

 

1.3. Metode 

1.3.1. Tipe Penelitian 

 Penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif, yaitu suatu tipe 

penulisan yang didasarkan atas data kepustakaan dan dokumentasi 
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1.3.2. Pendekatan 

 Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu 

pendekatan melalui ketentuan Peraturan Perundang – undangan khususnya yang 

terkait dengan masalah senjata api. Fakta – fakta yang terjadi di lapangan yang 

selanjutnya disebut sebagai data empiris, kemudian dihubungkan dengan 

instrumen perundang – undangan yang mengaturnya, sehingga dapat ditemukan 

keberlakuan hukumnya. 

 

1.3.3. Sumber Bahan Hukum 

 Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri 

dari dua jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang – undang 

Hukum Pidana (KUHP), UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, Undang – 

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan 

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Undang – undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

Undang – undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang – 

undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kitab 

Undang – undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang – undang 

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kedua, bahan hukum sekunder 

yaitu bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang ada di 

kepustakaan, yaitu yang berupa buku – buku, tulisan – tulisan dari para sarjana 
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hukum, surat kabar, internet maupun karya – karya  lain yang terkait dengan 

penulisan skripsi ini. 

 Seluruh bahan hukum yang didapatkan selanjutnya akan diseleksi 

berdasarkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selanjutnya seluruh bahan 

hukum diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing – masing 

pokok bahasan serta dianalisis dengan menggunakan analisis normatif deduktif, 

sehingga nantinya akan didapatkan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai 

jawaban atas permasalahan yang ada. 
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BAB II 

PERBUATAN YANG TERMASUK DALAM  PEREDARAN 

SENJATA API ILEGAL 

 

2.1. Senjata Api Menurut Peraturan Perundang – undangan. 

 Di Indonesia, syarat yang harus terpenuhi untuk memiliki sebuah senjata 

api sebenarnya tidaklah mudah, pemohon  harus lulus dalam berbagai tes 

berkaitan dengan psikologi atau keadaan kejiwaan dari si pemohon ijin tersebut 

yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Dari segi administrasipun, syarat yang 

diminta harus semua terpenuhi, hal ini dimaksudkan agar tidak semua orang dapat 

dengan mudahnya dapat memiliki atau menguasai senjata api. Di dalam beberapa         

undang – undang yang ada di Indonesia, terdapat beberapa macam senjata yang 

dianggap sebagai bahan berbahaya, yang bila tidak dilakukan pengawasan, dapat 

membahayakan bagi lingkungan masyarakat sekitar, antara lain : 

 

2.1.1. UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api 

Yang termasuk dalam definisi senjata api menurut Pasal 1 ayat (2) 

peraturan ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api 

(Vuurwapenregeling; induit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), 

yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi 

tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai 

tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan 
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pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa 

sehingga tidak dapat dipergunakan. 

Menurut Pasal 1 ayat (3) yang termasuk senjata peledak ialah semua 

barang yang dapat meledak, yang dimasudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 

September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan 

Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesiu, bom-bom 

pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat – granat tangan pada umumnya bahan 

peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische 

verbindingen maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve 

mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang 

dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum 

termasuk dalam pengertian amunisi. 

Menurut Pasal 2 ayat (2) dalam pengertian senjata pemukul, senjata 

penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang 

nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk 

pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah 

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau 

barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). 

Sejarah masuknya senjata api ke Indonesia tidak terlepas dari peran serta 

para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam memperoleh senjata api yang 

dilakukan sejak masa perang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagian 

besar senjata api diperoleh melalui pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang, 

yaitu pada saat terjadi masa – masa transisi kemerdekaan pada tahun 1945. 
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Lainnya, yaitu dengan cara mendatangkan secara langsung dari luar negeri, seperti 

yang ditunjukkan melalui jalan penyelundupan, dengan cara mendatangkan 

senjata api dari Singapura, pada zaman revolusi. 

Sejak tahun 1950-an, aparat keamanan Indonesia memperoleh suplai 

berbagai jenis senjata api. Di antaranya, seperti M1 Carbine (USA), Bareta BM-

59 (versi Italia dari M1 Garand [USA]), Model 38/492 (sub-machine gun), 45 

Carl Gustaf M/45 (Swedia), SG540 (Perancis), AK-47 versi Finlandia, Valmet 

M76 (Finlandia), Heckler and Koch G3 (German), senapan VZ 52/57 

(Cekoslowakia), FN FAL (Belgia), AR-15 (USA), AK-47 dan SKS (Sovyet), M 

16 A1 (USA), Steyr AUG (Austria), dan MP5 (Inggris). Selain itu, juga terdapat 

berbagai jenis senjata yang pernah atau saat ini masih digunakan oleh aparat 

keamanan Indonesia. Di antaranya, senjata mesin Bren MK.3 (Inggris) dan RPD 

(Ra-chnoy Pulemyot Dagtyareva), sejumlah type AK-74, AK -101, dan AK- 102 

(USSR/Rusia), AK 2000 (China), Uzi, Micro Uzi, dan Galil (Israel), SG-550 

(Swiss), Ultimax 100 (Singapura), K3 (Korea Selatan). Serta senjata laras pendek 

jenis revolver seperti Colt (USA) dan pistol FN (Belgia), Glock 17 (Austria), SIG 

Sauer  P226 (German / Swiss). 

Di luar kepemilikan resmi aparat keamanan, peredaran legal senjata api di 

Indonesia juga berkaitan dengan kepemilikan untuk tujuan tertentu. Beberapa 

tahun lalu, ada 8.067 izin kepemilikan senjata untuk satuan pengamanan dan 

polisi khusus, serta 6.513 izin untuk olah raga dan perburuan. 

Selain itu, ada kepemilikan senjata api secara pribadi. Tidak ada data dan 

informasi yang pasti, tetapi ada perkiraan sekitar 10.000 pucuk senjata api berada 
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di bawah kepemilikan pribadi, khususnya di daerah kota – kota besar. Sebuah 

lonjakan yang pesat, jika memang estimasi itu benar. Karena, pada bulan Juni 

tahun 2000, senjata api yang resmi berada di tangan masyarakat masih berjumlah 

5.016 pucuk.2

Bisnis mengimpor senjata api (legal) di Indonesia juga tumbuh subur. 

Hingga tahun 2003, ada sekitar sepuluh perusahaan swasta yang memperoleh 

lisensi sebagai importir. Di antaranya, (1) PT. Tri Yudha; (2) PT. Kharisma Mas; 

(3) PT. Asa Karya Multi Guna; (4) PT. Tri Tunggal Sejati; (5) PT. Bumi Maju 

Megah; (6) PT. Lokta Karya Perbakin; (7) PT. Mangku Batin; (8) PT. Empat 

Enam; (9) PT. Cahaya Mentari Nusantara Permai; (10) PT. Armindo Prima. 

Produksi senjata api di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Akar historis 

produksi senjata api di Indonesia dimulai ketika pada tahun 1908 didirikan 

"Artillerie Constructie Winkel" di Surabaya. 

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih Artillerie 

Constructie Winkel dari pemerintah Belanda, dan kemudian secara resmi 

pemerintah Indonesia mengganti namanya menjadi Pabrik Senjata Mesiu (PSM) 

yang berada di bawah managemen militer Indonesia. Pada tanggal 29 April 1983 

statusnya telah beralih menjadi perusahaan milik negara, yang kemudian diberi  

nama PT. Pindad. Saat ini, PT. Pindad berada di bawah managemen sebuah 

holding company, PT. Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS). PT. Pindad 

memiliki dua lokasi pabrik. Divisi senjata memiliki pabrik di Bandung. Pada 

umumnya, PT. Pindad memproduksi senjata serbu (assault rifle), merupakan versi 

                                                 
 
2 Kompas, Kepemilikan Senjata Api Secara Pribadi, 3 Agustus 2000 
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modifikasi dari FN-FNC (Fabrique Nationale Carabine), yang pembuatannya di 

bawah lisensi Fabrique Nationale. 

Divisi ini sekarang memproduksi senjata serbu jenis SS1-V1, SS1-V2, 

SS1-V3, dan SS1-V5. Juga, memproduksi senjata sniper jenis SPR-1. Untuk 

senapan tangan (hand gun), PT. Pindad memproduksi pistol jenis P-1 dan P-2, dan 

revolver jenis R1-V1, R1-V2, RG- 1 (type A) dan RG-1 (type C). Terakhir, divisi 

ini juga memproduksi jenis senjata yang disebutnya untuk kepentingan penegakan 

hukum, di antaranya senapan Sabhara atau peruntukkan polisi Sabhara V2 dan 

Sabhara V3, senjata jaga wana (forest guard), shotgun, peluncur granat, dan alat 

perlindungan badan personil keamanan3

Tidak diketahui pastinya berapa banyak PT. Pindad memproduksi senjata 

api, tetapi sekitar lima tahun lalu, Direktur Administrasi dan Keuangan 

perusahaan ini menyatakan bahwa mereka memproduksi 10.000 pucuk senjata 

SS-1 dalam setiap tahunnya.4

Sedangkan divisi Amunisi berlokasi di Turen, Malang, Jawa Timur. 

Secara historis dimulai pada tahun 1960, ketika terjadi pengambil alihan Cassava 

Factory oleh Pemerintah Indonesia dari Belanda. Divisi ini memproduksi amunisi 

kaliber 12,7 mm pada tahun 1968, kemudian kaliber 7,62 mm dan 9 mm pada 

tahun 1970, serta kaliber 5,56 mm pada tahun 1973. Saat ini, jenis amunisi yang 

diproduksi adalah 9 mm, 5,56 mm, 7,62 mm, 12,7 mm, dan 38 mm. PT. Pindad 

setiap tahun memproduksi 5.000.000  9 mm parabellum, 5.000.000 amunisi 7,62 

                                                 
3 www.pindad.com, diunduh tanggal 5 Desember 2006 

4 Kompas, Produksi Senjata Api Dalam Negeri, 4 Maret 2000 
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mm, dan 10.000.000  butir amunisi 5,56 mm. Sebagian kecil produksi PT. Pindad 

diekspor ke kawasan Asia Tenggara, di antaranya menyuplai angkatan bersenjata 

Thailand. Sebagian besar jumlah produksi lainnya untuk keperluan dalam negeri 

sendiri. 5

Ada sejumlah perusahaan yang memperoleh ijin untuk memproduksi dan 

mendistribusikan bahan-bahan peledak, yakni, (1) PT. Pindad; (2) PT. Dahana;  

(3) PT. Multi Nitrotama Kimia; (4) PT. Tridaya Esta; (5) PT. Armindo Prima;   

(6) PT. Asa Karya; (7) PT. Pupuk Kaltim; (8) PT. Inti Cellulosa Utama Indonesia; 

(9) PT. Trifita Perkasa. Perusahaan – perusahaan ini menyediakan bahan – bahan 

peledak bukan hanya untuk tujuan militer, tetapi juga untuk keperluan industri 

sipil, terutama industri pertambangan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan – 

perusahaan pembuat bahan peledak ataupun yang khusus membuat senjata api 

seperti PT. Pindad, dalam memproduksi senjata api, PT. Pindad hanya menunggu 

adanya pesanan dari TNI atau POLRI. Selain memproduksi, PT Pindad juga 

melakukan riset – riset untuk menciptakan senjata api – senjata api serta 

kendaraan tempur ataupun kendaraan taktis (rantis) serta amunisi – amunisi yang 

mutakhir untuk digunakan oleh TNI ataupun POLRI.6

Dalam  mendapatkan  ijin  kepemilikan senjata api bagi warga sipil telah 

dibuat  beberapa ketentuan oleh pemerintah serta diperlukan suatu syarat mutlak 

yang harus dipenuhi bagi pemohon untuk mendapatkan ijin khusus senjata api 

(ikhsa), antara lain yaitu : 

1. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Direktorat Intelijen    
                                                 

5 www.pindad.com, diunduh tanggal 5 Desember 2006 

6 www.pindad.com, diunduh tanggal 10 Januari 2007 
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    Keamanan (Dir Intelkam)  POLDA, yang dilengkapi dengan :    

1. Daftar Riwayat Hidup. 

2. SKKB beserta isian sidik jari.  

    Lampirkan: 

1. Foto copy KTP / KTA.  

2. Pejabat BANK / swasta : 

- Foto copy SIUP 

- Skep jabatan 

3. Pejabat pemerintah, anggota POLRI 

- Foto copy Skep jabatan 

4. Pas Photo berwarna ukuran 2x3, 4x6 = 4 lembar.  

5. Surat keterangan Dokter 

6. Memiliki keterampilan menembak minimal kelas III  

2. Dir Intelkam memerintahkan anggota untuk : 

     1. Cek lapangan (kebenaran alamat dan kegiatan usahanya) 

     2. Adakan screening / wawancara terhadap pemohon 

     3. Bila memenuhi syarat mengeluarkan rekomendasi 

3. Mengajukan permohonan ijin ke Dir Intelkam POLRI dilengkapi dgn: 

     1. Rekomendasi Kapolda 

     2. SKKB 

     3. Daftar riwayat hidup 

     4. Foto copy: KTP / KTA / SIUP / Skep Jabatan 

     5. Pas photo ukuran 2x3, 4x6 = 4 lembar 

     6. Sertifikat menembak 

 4. Dir Intelkam memerintahkan Kasat Pengamanan Pengawasan Senjata dan   

Amunisi untuk : 

     1. Adakan  penelitian  permohonan,  adakan  cek  kelayakan  usaha  dan  

integritas 

     2. Ajukan untuk tes psikologi, rikes jiwa & ujian menembak.  Bila memenuhi           

syarat, buat konsep / ijin. 

     3. Ijin IMPORT / HIBAH 
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     4. Pemilikan (BUKU PAS) 

     5. Penggunaan (IKSA) 

        - Ijin ditanda tangani KAPOLRI 

        - Sebelum  senjata  &  kartu  IKSA  diserahkan  ke  pemilik,  terlebih  dahulu 

di  lakukan uji Balistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI 

 5. Ijin diberikan kepada: 

     1. Pejabat Pemerintah 

       - Menteri / Ketua / Direktorat Jendral / Sekretaris Kabinet 

       - Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Wilayah Daerah / Ketua DPRD I 

       - Anggota DPR / MPR Pusat 

       - Bupati / Walikota 

       - Instansi Pemerintah Golongan IV B 

     2. Pejabat TNI / POLRI 

       - Perwira Tinggi (PATI) 

       - Perwira Menengah serendah – rendahnya KOMPOL / Mayor yang  

mempunyai  tugas khusus 

     3. Pejabat Bank / Pejabat Swasta 

        - Presiden Direktur 

        - Presiden Komisaris 

        - Komisaris 

        - Direktur Utama 

        - Direktur 

        - Direktur Keuangan 

      4. Purnawirawan ABRI 

        - Pangkat terakhir Perwira Tinggi (PATI) 

        - Perwira Menengah serendah – rendahnya Mayor / KOMPOL 

      5. Profesi 

        - Pengacara senior dengan Skep 

        - Menteri Kehakiman / Pengadilan 

        - Dokter praktek dengan Skep dari Menteri Kesehatan / Departemen 

Kesehatan. 
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 6. Persyaratan : 

1. Sehat jasmani & rohani (lulus rikes jiwa).  

2. Lulus tes psikologi.  

3. Berkelakuan baik (SKKB).  

4. Lulus screening.  

5. Memiliki keterampilan menembak / sertifikat.  

6. Dilengkapi atau ada rekomendasi dari POLDA.  

7. Memiliki keterampilan dalam merawat / menyimpan dan mengamankan. 

8. Foto copy KTP / KTA, SIUP PT, CV, Skep Jabatan, Skep  pimpinan. 

9. Pas photo berwarna latar merah ukuran 2x3 = 4 lembar, 4x6 = 4 lembar. 

10. Senjata yg diusulkan asal-usulnya jelas.  

11. Import dari Luar Negeri / ijin hibah dari Kepolisian bagian Dir Intelkam.  

12. Hibah dari pemilik resmi.  

13. Senjata api genggam jenis pistol kaliber 22 / 25 / 32.  

14. Jenis bahu atau jenis shotgun kaliber 12,  senapan kaliber 22.  

15. Jumlah maksimal 2 pucuk & amunisi 50 butir. 

16. Dilengkapi dengan IJIN Pemilikan (buku pas) yang ditanda tangani                            

Kabagintelkam POLRI dan Dir Intelkam POLDA atas nama Kapolda.  

            Penggunaan (IKSA) ditanda tangani KAPOLRI.7

 

Sedangkan bagi anggota TNI beserta jajarannya, dalam melaksanakan 

kegiatannya sebagai lembaga pertahanan negara, TNI dalam melakukan pekerjaan 

selalu membutuhkan alat – alat dan atau sarana pendukung, sehingga diharapkan 

dapat menjadi lembaga pertahanan negara yang baik, sehingga negara Indonesia 

selalu terhindar dari berbagai macam konflik dan kondisi yang membahayakan 

bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                 
 
7 www.dephan.go.id/ikhsa/mail-archive/02062007 
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 Dalam hal pengadaan sarana pendukung bagi TNI, maka pemerintah 

membentuk Undang – undang yang secara khusus mengatur tentang pengadaan 

sarana – sarana pendukung  bagi keperluan operasional TNI dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pelindung negara. 

 

2.1.2. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

 TNI merupakan komponen utama untuk melaksanakan tugas – tugas 

pertahanan negara, oleh karena itu TNI berkewajiban untuk melakukan segala 

usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan 

keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, untuk itu TNI dipersenjatai 

oleh pemerintah. Pengaturan umum tentang anggaran kepada TNI, termasuk 

anggaran pengadaan senjata diatur dalam Undang – undang ini. 

 Pemenuhan kebutuhan Negara kepada TNI, misalnya tentara yang 

ditugaskan dalam mengatasi konflik bersenjata, mendapatkan suplai persenjataan 

oleh Pemerintah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Sebagaimana seperti yang tercantum dalam Pasal 25 ayat  (1)       

Undang – undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

Pasal 25 ayat (1) :  
 

Pertahanan  negara  dibiayai  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 
Negara.  

 
 

Maksud dari pasal tersebut yaitu, segala kebutuhan pertahanan negara 

diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk 

didalamnya pemenuhan perlengkapan tentara dan pengajuan permintaan senjata 
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api standar TNI. Jadi setiap tahun ada anggaran untuk TNI, juga dalam setiap 

operasi militer yang dijalankan. 

 

2.1.3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional   

Indonesia 

 Pengadaan perlengkapan TNI, khususnya berkaitan dengan masalah 

pengadaan senjata api, diatur secara umum dalam Undang – undang  Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan untuk masalah 

pembiayaan TNI diatur dalam Bab VIII Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana diatur dalam undang – undang 

Pertahanan Negara, undang – undang ini juga mengatur masalah pengadaan 

perlengkapan TNI. 

Pasal 66 ayat (1) :  
 

TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran   
Pendapatan dan Belanja Negara 

 

Pasal tersebut memperjelas proses penganggaran kepada TNI yang diambil 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu diajukan oleh 

Departemen Pertahanan. Proses penganggaran dana kepada institusi TNI ini 

diperjelas kembali dalam pasal selanjutnya, yaitu : 

 
Pasal 67 ayat (1) :  

 
Dalam   hal   pemenuhan  dukungan  anggaran  TNI,   Panglima 
mengajukan   kepada   Menteri   Pertahanan    untuk    dibiayai  seluruhnya 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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 Pasal ini semakin memperjelas bahwa Panglima yang mengajukan 

anggaran untuk keperluan TNI kepada Menteri Pertahanan, termasuk masalah 

anggaran untuk pengadaan senjata api standar TNI yaitu jenis, macam dan ukuran 

atau kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI 

Pengadaan senjata api dinas diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 2, Pasal 

4, dan  Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api 

Dinas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai . 

Pasal 2 

(1) Rencana kebutuhan Senjata Api Dinas disusun oleh Direktur Jendral 
sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jendral dan diajukan oleh Menteri 
kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(2) Pengadaan Senjata Api Dinas dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan 
Direktorat Jendral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(3) Pengadaan Senjata Api Non Keamanan dilakukan melalui : 
a. pembelian dalam negeri; 
b. pengimporan; atau 
c. penerimaan hibah 

(4) Pengadaan Senjata Api Dinas Standar ABRI dan Peralatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin 
dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(5) Pengadaan Senjata Api Standar ABRI hanya dapat dilakukan dengan 
cara pinjam pakai dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku 

 

Pasal 4 

Senjata Api standar ABRI berdasarkan persetujuan pengadaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) pemilikannya tetap berada pada Panglima 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

 

Pasal 5 

Penguasaan Senjata Api Standar ABRI diberikan berdasarkan izin hak pakai 
oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada Direktur 
Jendral  
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2.2. Peredaran Senjata Api Ilegal 

2.2.1. Penyelundupan Senjata Api 

Peredaran senjata api (senpi) ilegal di Indonesia sangat erat kaitannya 

dengan semakin banyaknya senjata api selundupan yang masuk ke negara ini. 

Belakangan ini, kasus penyelundupan senjata api sangatlah marak. Tahun 1999 

saja, Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 100 pucuk pistol gas spesial 

model 38, 5 unit revolver, 3 pucuk senjata spray, 1.499 peluru karet, 2.800 peluru 

hampa, dan 7 unit tabung gas yang melibatkan Kim Jil Sum, warga negara Korea 

Selatan.  Tahun 2001, petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno – Hatta,  Jakarta, 

berhasil menggagalkan penyelundupan 500 pucuk dari berbagai jenis senjata api. 

Di tahun yang sama, Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya menyita 

sekitar 200 pucuk senjata api. Penyelundupan senjata api termasuk peluru berhasil 

diungkap dengan tertangkapnya Kim Jun Sun (45), warga Taiwan. Kim dibekuk 

petugas kepolisian di tempat persembunyiannya di kawasan Cibubur, Jakarta 

Timur, dengan tuduhan menyelundupkan sebanyak 103 pucuk senjata laras 

panjang, 100 pucuk senjata gas, 38 pistol genggam dan 1.499 butir peluru terdiri 

dari 750 butir peluru karet dan 749 butir peluru hampa.8  

Selain itu, aparat bea dan cukai juga berhasil mengungkap kasus 

penyelundupan dua buah kontainer yang ternyata berisi senjata api. Satu kontainer 

berisi senjata api dengan jumlah 552 pucuk dan satu kontainer lagi berisi pistol 

gas (super real gas gun) sejumlah 300 pucuk. Penangkapan dua kontainer dengan 

isi senjata api selundupan tersebut disampaikan Eddy Abdul Rahman, Direktur 

                                                 
8 suara pembaruan daily.com, diunduh tanggal 10 Januari 2007 
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Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai dalam konferensi pers yang digelar di Unit 

Pelayanan Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok.9  

Paling tidak ada dua hal penting berkaitan dengan illegal transfer (lalu 

lintas gelap) senjata api. Pertama, sumber senjata api pada umumnya berasal dari 

gudang dan produser senjata. Ini terjadi terutama karena lemahnya penegakan 

hukum, kontrol terhadap wilayah perbatasan, dan monitoring akhir membuat 

senjata dapat dengan mudah keluar dari gudang senjata atau langsung dari para 

produser. Kedua, dari sisi aktor, perpindahan senjata secara ilegal melibatkan 

banyak pihak. Di antaranya, pejabat pemerintah yang korupsi, dealer yang 

membeli dan menjual senjata, broker yang memfasilitasi kontak dengan penjual 

dan pembeli potensial, dan orang – orang yang terkait dengan transportasi dan 

penyelundupan senjata.10 Terjadinya bisnis perdagangan senjata api ilegal, jika 

negara tetap membiarkan tanpa adanya tindakan hukum yang nyata, maka nurani 

dan rasa kemanusiaan kita jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang 

telah melakukan kekejaman yang luar biasa. Kekejaman itu telah mengakibatkan 

jatuhnya korban jiwa, runtuhnya moral bangsa, dan rusaknya fisik korban, serta 

membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tindakan hukum yang nyata 

terhadap pelaku bisnis perdagangan senjata api ilegal dan pengguna senjata api 

harus segera dilakukan.  

                                                 
9 Tempo Interaktif, Bea dan Cukai Sita Dua Kontainer Berisi Senjata Api, Jakarta, 

Kamis, 2 Desember 2004. 

10  suara pembaruan daily.com, diunduh tanggal 13 Januari 2007 
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Selain penyelundupan ke dalam Indonesia, perbuatan yang termasuk 

dalam peredaran sanjata api ilegal adalah mengeluarkan atau ekspor senjata api 

dari Indonesia ke luar negeri. Sebagai contoh kasus ialah,  dua warga negara 

Indonesia, Reinhard Rusli (33 tahun) dan Helmi Soedirdja (34 tahun), di 

pengadilan Federal, Baltimore, Amerika Serikat, mengaku bersalah telah mencoba 

menyelundupkan senjata api ke Indonesia dan pemberontak Macan Tamil di 

Srilangka. Keduanya juga mengakui telah melakukan pencucian uang setelah 

mentransfer uang US$ 2.950 untuk membeli teropong malam (Night Vision 

Google) dan peralatan militer lainnya. Rusli dan Soedirdja ditangkap imigrasi 

Amerika Serikat dan Biro Investigasi Federal (FBI) di Guam pada bulan 

september tahun lalu, setelah mencoba menyelundupkan senjata melalui agen FBI 

yang menyamar. Bersama keduanya, FBI juga menahan Haji Subandi, Haniffa 

Bin Osman (warga Singapura), Brigadir Jendral Marinir (Purnawirawan) Eric 

Wotulo, dan Thirunavukarasu Varatharasa (warga Srilangka), serta tujuh orang 

lainnya. Mereka dituduh berkonspirasi mengekspor senjata dan amunisi ilegal 

kepada organisasi teroris internasional. Mereka juga dituding melakukan 

pencucian uang. Rusli dan Soedirdja terancam hukuman penjara 20 tahun. 

Keduanya juga terancam dipenjara 10 tahun dan denda US$ 500 ribu karena 

melakukan pencucian uang. Hakim Distrik Baltimore, Catherine Blake, 

dijadwalkan akan mendakwa keduanya pada 27 April mendatang.11

 

 

                                                 
11 www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/01/31/brk,20070131-92335,id.html
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2.2.2. Peredaran Dalam Negeri 

Penyebaran gelap senjata api di Indonesia juga bersumber dari aparat 

keamanan sendiri. Sebuah sumber Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyatakan 

bahwa mereka membeli senjata langsung dari PT. Pindad, melalui para Jenderal 

yang korupsi. Sumber itu menyebutkan bahwa mereka membelinya pada harga 

yang kompetitif dengan senjata yang bersumber dari luar negeri. 

Kasus lain, polisi pernah menangkap Kapten Maryoto (Staf di Pusat 

Pelatihan Pendidikan TNI) dan Letnan Satu Faisal (Kepala Urusan Senjata di 

bagian perlengkapan Kodam III Siliwangi), karena memperdagangkan senjata api 

milik TNI. Saat itu, polisi menemukan empat laras senjata M16, Mauser, peluncur 

granat, perlengkapan M16, dan lain-lain. 

Dari daerah konflik Ambon, pasokan senjata dari sumber – sumber aparat 

keamanan juga teridentifikasi. Ketua Forum Komunikasi Ah-lus Sunnah Wal 

Jama'ah (FKASWJ), Ayip Syarifuddin pernah menyatakan bahwa ada oknum 

militer baik yang telah melakukan desersi, maupun yang masih aktif terlibat 

dalam mafia perdagangan senjata.  

Sepucuk M- 16 bisa dijual dengan harga Rp 16 – 20 juta. Pendapat Ayip 

diperkuat oleh Jacky Maniputty, sekretaris Crisis Centre Gereja Protestan Maluku, 

bahwa senjata serbu jenis SS-1 atau M16 ditawarkan Rp 5 – 6 juta, dan harganya 

berlipat dua kali pada masa tegang. Juga dilaporkan, tentara dan polisi menjual 

M16 dan AK-47 dengan harga senilai 700 dolar perpucuknya.12

                                                 
 

12 Koran Tempo, Pasokan Senjata Api Yang Berasal Dari Militer, 12 Mei 2002 
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Informasi suplai senjata api oleh aparat keamanan ke kedua belah pihak 

yang bertikai di Ambon memang berkembang luas. Secara umum, yang terjadi 

ialah TNI menyuplai senjata ke kelompok Islam, dan Brimob menyuplai kepada 

kelompok Kristen. 

Di Maluku Utara, aparat keamanan juga mensuplai senjata api dan amunisi 

kepada warga sipil. Seorang bekas kombatan di Ternate menyatakan pernah 

membeli sepucuk SS-1 dan satu kotak peluru kaliber 5,56 mm dari seorang 

oknum anggota TNI berpangkat Sersan pada bulan Mei 2000, ia membeli senjata 

dan amunisi itu senilai Rp 3,6 juta. Ia membelinya untuk bertempur di Halmahera. 

Sumber ini menyatakan bahwa kasus-kasus penjualan senjata atau amunisi oleh 

oknum-oknum aparat keamanan sering menjadi buah bibir di sana. 

Kecuali dari aparat keamanan aktif, sumber pasokan senjata api juga 

barasal dari para purnawirawan. Menurut sebuah laporan, bahwa seorang 

karyawan swasta di Jakarta pernah terlibat transaksi sebuah pistol FN-45 dengan 

seorang bekas tentara. Dia menjual pistol itu dengan harga Rp 1,5 juta. Padahal di 

pasaran legal, harganya bisa mencapai Rp 4 juta.13

Pertumbuhan produksi senjata api ilegal yang terlihat sangat signifikan 

terjadi terutama setelah adanya kekerasan regional di berbagai wilayah di 

Indonesia pasca kejatuhan Soeharto, Mei 1998. Di Ambon, misalnya, menurut 

Thamrin Ely, Ketua Delegasi Muslim dalam Pertemuan Malino, ada indikasi 

fasilitas politeknik Universitas Pattimura pernah dimanfaatkan oleh kelompok 

Kristen untuk pembuatan senjata rakitan. Sebaliknya, di kelompok Islam, 

                                                 
13 Kompas, Purnawirawan Terlibat Penjualan Senjata Api Ilegal,  8 September 2004 
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kampung yang terkenal dengan produksi bom adalah Kailolo, kampung halaman 

Letnan Jenderal (purnawirawan) Suaidi Marasabesi. 

Kasus Sulawesi Tengah setelah kekerasan berdimensi etnoreligius pecah 

di Poso, akhir Desember 1998, maka Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah 

dengan masalah peredaran senjata api ilegal paling serius di Indonesia. 

Indikasinya bisa dilihat dari meningkatnya kekerasan bersenjata di daerah ini dari 

tahun ke tahun. Dari tahun 2000 hingga 2004, dalam catatan Kepolisian Daerah 

(Polda) Sulawesi Tengah terdapat 174 kasus kekerasan dengan menggunakan 

senjata api. Pada umumnya kekerasan itu berbentuk serangan – serangan terbuka 

yang melibatkan dua komunitas yang berlainan, serta kasus – kasus penembakan 

misterius. Kasus – kasus itu di luar kasus-kasus pemboman. Korban-korban yang 

berjatuhan juga tidak sedikit. Di samping korban – korban sebelum Deklarasi 

Malino, Desember 2001, kekerasan – kekerasan bersenjata yang bersifat misterius 

berlangsung terus menerus hingga pertengahan 2005. 

Indikasi lain terlihat dari kasus – kasus kepemilikan senjata api secara 

ilegal. Data kasus kepemilikan senjata api secara ilegal yang berhasil diungkapkan 

oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menunjukkan hal itu. Tetapi, data itu 

harus dibaca sebagai sebuah fenomena gunung es dari luasnya peredaran senjata 

api di daerah ini, karena, kita hanya merujuk kepada keberhasilan aparat 

keamanan menyita senjata api dari sejumlah kasus kekerasan bersenjata. Padahal 

diketahui, jumlah tindak kekerasan bersenjata cukup tinggi. Belum lagi jika 

terutama merujuk ke Poso, di mana banyak di antara warga sipil memiliki senjata 

api secara ilegal. Motif warga sipil menguasai senjata api secara ilegal memang 
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bermacam-macam. Dalam situasi perang terbuka, motifnya jelas “membunuh atau 

dibunuh”. Dalam kasus kekerasan bersenjata, sejak Mei 2000, hingga pra 

Deklarasi Malino, Desember 2001, motif ini jelas sangat menonjol. Motif ini juga 

masih terungkap dalam sejumlah kasus kekerasan bersenjata pasca Deklarasi 

Malino. Dalam situasi yang relatif damai, sebagian warga tetap menguasai senjata 

api. Alasannya sederhana, karena sama sekali tidak mempercayai jaminan 

keamanan dari aparat keamanan. Mereka menyatakan terpaksa memiliki senjata 

api secara ilegal, karena tidak ada kepastian keamanan. Mereka tidak ingin 

menjadi korban kekerasan bersenjata, karena ketidakberdayaan aparat keamanan. 

Itulah yang dialami oleh seorang kepala desa di Kecamatan Lage. Ia merasa 

terkejut, usai kampungnya diserang, pekan ketiga Juli 2001.  

Seperti warganya, ia juga mengharapkan aparat keamanan dapat menjamin 

keselamatan mereka dari setiap serangan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, 

Komandan Komando Daerah Militer (Kodim) 1307 Poso saat itu, Letnan Kolonel 

Syamsul Rizal Harahap yang mengunjungi kampungnya, malah menganjurkan 

warga untuk mempersenjatai diri, semata untuk pembelaan diri. Anjuran sang 

Komandan Kodim (Dandim) telah mendorong warga untuk membeli senjata api 

atau merakitnya. 

Aparat keamanan memanglah bukan tumpuan yang baik untuk 

keselamatan jiwa di Poso. Soalnya, dalam berbagai kasus yang terjadi, justru 

aparat keamanan sendiri adalah bagian dari kekerasan bersenjata. Penculikan dan 

pembunuhan terhadap warga Desa Toyado, Kecamatan Lage oleh anggota-
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anggota TNI dari Kompi B Yonif 711/Raksatama, 1 Desember 2001, merupakan 

salah satu contoh buruk lemahnya perlindungan oleh aparat keamanan. 

Kasus lain terjadi di Desa Batugencu Kecamatan Lage. Ketika terjadi 

serangan di desa itu, 12 Agustus 2002, Sekretaris Crisis Center Gereja Kristen 

Sulawesi Tengah (GKST) menuding 17 anggota Brimob terlibat dalam serangan 

itu. Sehabis serangan itu, warga berhasil menemukan banyak selongsong peluru 

dari senjata organik.14

 Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang – undangan yang 

mengatur tentang prosedur pemilikan senjata api, namun pada kenyataannya 

pengaturan yang ada pada peraturan perundang – undangan tersebut dirasa belum 

dijalankan dengan baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat sipil yang ingin 

memiliki atau menguasai senjata api, hal ini terlihat dari begitu mudahnya 

seseorang bisa memiliki atau menguasai senjata api. Prosedur dan syarat 

pemberian ijin senjata api meliputi pemasukan atau impor, re-impor / ekspor / 

atlet Perbakin yang membawa senjata ke luar negeri dalam rangka pelatihan dan 

pertandingan. Di samping itu, ada status senjata api yang berupa hibah 

(pemindahan kepemilikan dari pemilik pertama ke pemilik lain atau kedua dan 

seterusnya). Prosedur atau syarat perijinan senjata api harus lolos berbagai syarat 

mutlak. Pertama, dari segi prosedur pengadaan yang berupa impor senjata api   

non–standar  TNI, pistol gas dan alat kejut listrik  didasarkan atas pesanan 

(indent) dari instansi / perusahaan jasa keamanan seperti Satuan Pengamanan 

                                                 
14 Harian Suara Pembaruan, Brimob Terlibat Baku Tembak Dengan Warga Sipil, 14 

Agustus 2002, Minggu II, Agustus 2002 
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(Satpam) serta perorangan secara selektif, setelah  dilakukan seleksi dan telah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penggunaan pistol gas atau alat kejut 

listrik setelah diijinkan harus lolos uji coba pihak Dinas Penelitian dan 

Pengembangan (Dislitbang) Polri dibawah kendali Direktorat Intelijen Keamanan 

(Dir Intelkam). Hal ini untuk mengetahui sejauh mana bahaya yang mungkin 

dapat ditimbulkan oleh daya listrik atau gas tersebut. Uji kelayakan juga untuk 

mengetahui adanya kemungkinan seseorang mengubah pistol gas dengan 

mengganti peluru pistol asli dari kaliber yang sama. Karena itu pemeriksaan harus 

dilakukan secara ketat agar syarat – syarat yang ditentukan terpenuhi, hal ini harus 

dilakukan guna menghindari penyalahgunaan alat berbahaya itu.  

Tingginya keuntungan yang dapat diraih dari bisnis gelap penjualan 

senjata api ilegal ini menyebabkan banyak petugas penegak hukum yang tergiur 

dan menjadi terlibat didalamnya. Transaksi ilegal yang diperkirakan bernilai 

sekitar Rp 10 triliun setiap tahun ini telah menjalar ke seluruh penjuru dunia dan 

memicu berbagai konflik berdarah yang sulit dihentikan. Masalah peredaran 

senjata api ilegal selalu dikaitkan dengan masalah perijinan yang dibuat oleh 

kepolisian. Biasanya, senjata api – senjata api yang banyak beredar di masyarakat 

luas pada saat sekarang ini tidak melalui prosedur perijinan yang sesuai dengan 

undang – undang. Hal ini dilakukan untuk menyingkat waktu mendapatkan ijin 

pemilikan senjata api tersebut.  

 Peraturan lain yang dapat digunakan dalam mengendalikan peredaran 

senjata api ilegal ialah Instruksi   Presiden   Republik   Indonesia   Nomor   9   

Tahun   1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. 
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Instruksi Presiden ini membahas tentang perlu ditingkatkannya pengawasan dan 

pengendalian senjata api, khususnya berkaitan dengan pemasukan, pemilikan, 

penguasaan, dan atau penggunaan senjata api, amunisi, dan mesiu di luar jajaran 

Angkatan Bersenjata. 

Cara – cara yang dilakukan untuk pengendalian ini antara lain : 

a. Pembatasan pemasukan, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaan 

senjata api, amunisi dan mesiu di luar lingkungan Angkatan Bersenjata 

b. Menentukan standarisasi senjata yang diijinkan pemasukan, pemilikan, 

penguasaan dan atau penggunaannya agar tidak menyamai Angkatan 

Bersenjata 

c. Diadakannya penertiban, pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan 

senjata api pada Departemen Pertahanan Keamanan (Pasal 1) 

 Dengan adanya Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 9 Tahun   

1976 ini diharapkan agar peredaran senjata api di masyarakat sipil dapat diawasi 

serta dikurangi jumlah pemakainya. Hal ini dilakukan juga dalam rangka 

mengurangi tingkat kekerasan dan kejahatan dengan menggunakan senjata api 

sehingga dapat mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan nasional. 

Peredaran senjata api secara ilegal, selain yang dilakukan oleh warga sipil 

dengan cara – cara seperti yang telah disebutkan diatas terkadang juga dilakukan 

oleh oknum TNI atau POLRI. Hal ini terlihat dari fakta di lapangan terutama di 

daerah konflik, senjata api yang banyak beredar di masyarakat ternyata adalah 

senjata organik yang sebelumnya dimiliki oleh tentara dan polisi. Senjata – senjata 

ini dengan sengaja dijual oleh oknum TNI atau POLRI kepada masyarakat sipil 
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yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang senjata api. 

Penjualan – penjualan senjata api tersebut dilakukan dengan beberapa tujuan 

antara lain ialah ingin mencari keuntungan pribadi bagi oknum yang bersangkutan 

atau dengan sengaja ingin menciptakan suasana yang semakin tidak kondusif 

khususnya di beberapa daerah rawan konflik. Hal ini jika tidak segera ditangani 

dengan baik oleh pemerintah berserta aparat keamanan, dikhawatirkan akan 

semakin meluas ke berbagai daerah lain di Indonesia.  

 

2.3. Dampak Peredaran Senjata Api Ilegal 

 Peredaran senjata api ilegal seringkali menimbulkan dampak negatif 

terhadap masyarakat luas. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa harta 

benda tetapi sudah menimbulkan kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang. 

Beberapa contoh kasus kejahatan yang menggunakan senjata api sebagai sarana 

kejahatannya antara lain pada tanggal 3 Agustus 1998 terjadi perampokan dengan 

senjata api  yang melukai tiga karyawan Bank Bukopin di jalan tol Bandara 

Soekarno-Hatta, Jakarta. Muhammad Roem alias Siyu (31) menderita luka berat 

akibat ditembak perampok bersenjata api di depan rumahnya, Jalan Janur Elok 

QH VIII, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada bulan Mei 2002. Lalu pada 1 

Februari 2000, dua perampok menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dan 

bersenjata pistol FN 46, menembak paha kanan Ny Lianti (40) dan merampas tas 

pinggang korban yang berisi uang tunai. Peristiwa itu terjadi di Jalan Boulevard 

Raya, depan Gading Sport Club, Kelapa Gading. Lalu pada tanggal 7 Februari 

2000, komplotan penjahat bersenjata api berjumlah enam orang merampas dua 
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sepeda motor yang tengah dikendarai pemiliknya di daerah Ciledug, Tangerang. 

Salah seorang pemilik sepeda motor ditembak oleh pelaku, kemudian terjadi lagi 

kasus penyalahgunaan senjata api yang menarik perhatian masyarakat yaitu pada 

tanggal 26 Juli 2001 terjadi penembakan kepada Syafiuddin Kartasasmita, Ketua 

Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, oleh Noval Hadad dan Maulawarman, di 

sekitar Kemayoran, Jakarta Pusat, kasus ini diduga melibatkan putra dari mantan 

Presiden Republik Indonesia, Tommy Soeharto. Pada tanggal 12 Januari 2002 

terjadi lagi kasus yang berkaitan dengan senjata api, yaitu seorang pengacara 

(Irm), melepaskan tembakan dengan pistol revolver setelah kaca kiri depan 

mobilnya dipukul helm oleh Agus Rianto yang kesal kepadanya di bawah fly over 

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 9 Oktober 2002, empat perampok bersenjata 

api menembak tangan dan kaki Suparyono (36) dan Sukadi (38), karyawan 

perusahaan kontraktor PT. Modern Surya Jaya (MSJ), di Jalan Fatmawati, 

Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2003 terjadi kasus penembakan 

yang menimpa Direktur Utama PT. Asaba, Boedyharto Angsono (60), di halaman 

Sasana Krida GOR Penjaringan, Jalan Jembatan Tiga, Pluit, kasus ini bermotif 

adanya persaingan usaha antar sesama pengusaha dan melibatkan oknum TNI. 
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BAB III 

PENEGAKAN HUKUM  BAGI PELAKU SIPIL DAN MILITER 

 

3.1. Pelaku Sipil 

Pasal 6 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 Tentang Senjata Api menyatakan : 

Yang diserahi untuk mengusut perbuatan–perbuatan yang dapat dihukum 
berdasarkan Pasal 1 dan 2 selain dari orang–orang yang pada umumnya 
telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan–perbuatan yang dapat dihukum 
juga      orang– orang yang dengan peraturan Undang–undang telah atau 
akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan–kejahatan dan pelanggaran–
pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi dan bahan–
bahan peledak.  

 

 Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa pihak yang berhak atau bertugas 

menangani kejahatan berkaitan dengan senjata api adalah polisi, sesuai dengan 

ketentuan Undang  –   undang   Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian   

Negara  Republik  Indonesia. Undang – undang ini membahas mengenai hak dan 

kewajiban lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pada Pasal 15 

ayat (2) huruf e disebutkan kewenangan POLRI dalam hal memberikan ijin dan 

melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. 

Dengan adanya Pasal 15 ayat (2) huruf e tersebut jelas terlihat bahwa hanya 

lembaga POLRI saja yang berhak memberikan ijin dan melakukan pengawasan 

terhadap senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Konsekuensi lain yang 

mungkin timbul dari pasal itu 

adalah POLRI berhak melakukan tindakan hukum apabila terjadi kejahatan 

dengan menggunakan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam sebagai alat 

bantu dalam melakukan kejahatan, terutama senjata api karena setiap 
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kepemilikannya harus terlebih dahulu mendapatkan surat ijin dari POLRI, 

sehingga bila suatu saat terjadi kejahatan maka POLRI dapat dengan mudah dapat 

mencari data – data yang berkaitan dengan pemilik ataupun peruntukkan senjata 

api tersebut. 

 

3.2. Pelaku Militer 

 Penyidik Militer (ABRI) adalah atasan yang berhak menghukum, Polisi 

Militer, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang No. 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk melakukan penyidikan, sedangkan 

Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik militer (ABRI) dalam hal dan 

menurut cara yang diatur oleh Undang – undang No. 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan 

tersangkanya (Pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer). 

 Untuk melaksanakan wewenangnya penyidik membuat berita acara. 

Selanjutnya, Penyidik (Ankum, Polisi Militer, atau Oditur) menyerahkan berkas 

perkara kepada perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum dan 

Oditur sebagai Penuntut Umum. Penyerahan perkara kepada Oditur (Pasal 27  

ayat (2) Undang – undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) harus 

disertai penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti. Adapun 

yang dimaksud dengan Perwira Penyerah Perkara adalah Perwira yang oleh atau 

atas dasar Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 mempunyai wewenang untuk 
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menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan 

Bersenjata (Militer) yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan 

kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer 

atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

 Penyidik pembantu (Provost TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI) 

mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik (Pasal 73) terhadap tindak 

pidana yang terjadi di kesatuannya. Akan tetapi, tidak berwenang melakukan 

pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat, karena hal ini 

menjadi kewenangan dari Penyidik. 

 Menurut Pasal 74 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer, Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) mempunyai 

wewenang sebagai berikut : 

1. Melakukan penyidikan 

    Maksudnya  melakukan  penyidikan  terhadap  prajurit  bawahan  yang  ada  di    

    bawah wewenang komandonya, yang pelaksanaannya di lakukan oleh Penyidik    

    Polisi Militer dan Oditur. 

2. Menerima Laporan Pelaksanaan Penyidikan dari Penyidik 

    Ankum  di sini berhak menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik   

    Polisi Militer dan Oditur. 

3. Menerima Berkas Hasil Penyidikan dari Penyidik 

    Ankum  berhak  menerima  berkas hasil penyidikan dari Penyidik Polisi Militer   

    atau Oditur. 
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4. Melakukan Penahanan 

    Ankum   juga  berhak   melakukan   penahanan   terhadap   Tersangka   anggota   

    bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya. 

Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang 

Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak 

Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, maka pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan 

oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur.15

 

3.3. Sanksi Pidana 

Berdasarkan UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api 

 Pasal 1 ayat (1) : 

Barang siapa 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, 
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. 

 

UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api secara jelas mengatur tentang 

adanya sanksi yang sangat berat terhadap pelaku peredaran senjata api illegal di 

masyarakat. Dengan adanya sanksi yang cukup berat tersebut, diharapkan agar 

masyarakat Indonesia tidak melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan 

Undang – undang ini, sehingga dapat memperkecil tingkat kejahatan dan 

                                                 
 
15 Darwan Prinst, S.H, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, h.47-48 
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kekerasan di Indonesia terutama kejahatan dan kekerasan yang menggunakan 

senjata, khususnya senjata api.   

Upaya penegakan hukum secara maksimal dalam penulisan ini adalah 

meliputi upaya hukum yang bukan saja bertumpu pada sandaran normatif yuridis, 

walaupun sandaran normatif yuridis tetap sebagai dasar acuan utama. Upaya 

maksimal dalam penegakan hukum tersebut meliputi :  

1. Substansi, memaksimalkan perangkat hukum materiil dan formil yang ada, 

meliputi segala peraturan perundang – undangan yang terkait dengan 

masalah kejahatan menggunakan senjata api. 

2. Struktur, memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum yang berwenang 

dalam persoalan peredaran senjata api secara ilegal. 

3. Kultur, memberikan pengertian kepada masyarakat luas melalui 

kampanye, seminar, diskusi dan upaya lainnya tentang peran serta 

masyarakat untuk melakukan pengawasan tentang peredaran senjata api 

secara ilegal. 

 

Berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) 

 KUHP secara umum mengatur juga mengenai permasalahan perdagangan 

senjata api ilegal dalam beberapa pasal. Pengaturan mengenai senjata api diatur 

dalam Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi 

orang atau barang. Sebagaimana diatur dalam KUHP. 

 Pasal 187 bis ayat (1) : 

 (1) barangsiapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai 
persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke 
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Indonesia bahan – bahan atau perkakas – perkakas yang diketahui atau 
selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan untuk menimbulkan 
ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya 
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau 
kurungan paling lama satu tahun 

 

 Dalam pasal ini, menjelaskan benda atau perkakas yang dapat 

menimbulkan ledakan, senjata api juga termasuk bisa meledak dan 

membahayakan nyawa orang ataupun menimbulkan bahaya umum. Jadi, bagi para 

pelaku kejahatan yang terkait dengan senjata api dalam pasal ini dapat dikenakan 

pidana penjara paling lama delapan tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 

 Pasal 187 juga mengatur tentang perbedaan sanksi pemidanaan bagi yang 

sengaja menimbulkan ledakan, termasuk yang didalam pasal ini adalah 

penggunaan senjata api. Perbedaan sanksi pemidanaan tersebut ditunjukkan 

dengan, pertama yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun jika karenanya 

timbul bahaya umum bagi barang; kedua, yaitu pidana penjara paling lama lima 

belas tahun jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain; dan ketiga 

dengan pidana penjara seumur hidup atau  selama waktu tertentu paling lama dua 

puluh tahun jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan 

mengakibatkan matinya orang. 

 Perbedaan sanksi pemidanaan yang dilihat dari batasan tingkat bahaya 

yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan perdagangan senjata api ilegal bagi 

keamanan umum diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. 

Bagaimanapun juga, kasus perdagangan senjata api ilegal yang melanda berbagai 

daerah di Indonesia terbukti telah menimbulkan banyaknya korban yang 
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berjatuhan pada masyarakat, sehingga ancaman pidana yang berat sesungguhnya 

sangat menunjang dalam upaya penegakan hukum. 

 Dalam pelaksanaan proses penegakan hukum, pihak kepolisian ataupun   

pihak – pihak terkait lainnya diharapkan tidak membeda – bedakan dalam hal 

melaksanakan penegakan hukumnya, karena seperti yang kita ketahui bersama, 

sebenarnya banyak kasus peredaran senjata api ilegal yang terjadi, hanya saja 

banyak juga yang tidak terselesaikan karena yang terlibat didalamnya adalah 

orang – orang  yang memiliki banyak uang, orang – orang yang dianggap “kebal 

hukum”, sehingga mereka bisa “membeli” hukum dengan sangat mudah, dan 

akhirnya membuat mereka dapat lolos dari sanksi pidana. 

 

Berdasarkan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 

Dalam Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 

diatur bahwa sesuatu barang yang sifatnya membahayakan bagi masyarakat 

dilarang untuk di ekspor atau di impor, seperti narkoba, psikotropika, senjata api, 

bahan peledak dan sebagainya.  

Berkaitan dengan sanksi pidana mengenai masalah penyelundupan, 

khususnya impor diatur dalam pasal 102 huruf h, sedangkan untuk kejahatan 

dalam hal ekspor diatur dalam pasal 102A huruf h.  

Pasal 102 huruf  h undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 : 

Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor 
dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan 
penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
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 Undang – undang tersebut diatas berlaku bagi pelaku sipil maupun militer, 

namun ada kekhususan undang – undang yang digunakan aparat penegak hukum 

bagi pelaku militer, yaitu diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 149 ayat (2)  Kitab        

Undang – undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 

 Pasal 145 ayat (1) : 

Anggota tentara yang membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai 
gadaian atau sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan 
menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau 
patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari salah satu kejahatan 
yang disebutkan dalam bab ini (pencurian), bersalah karena menadah 
tentara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun 

 
 
 Pasal 145 ayat (2) : 
 

Dihukum dengan hukuman itu juga, barang siapa menarik keuntungan dari 
hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa 
barang itu diperoleh dari kejahatan semacam itu 
 
 

 Pasal 149 : 
 

Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiap-siagakan 
untuk perang tanpa mendapat ijin tertulis dari atau atas nama perwira yang 
berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam 
pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang 
diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seorang militer lainnya, 
sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau 
perlengkapan militer, diancam dengan penjara maksimum lima tahun. 

 
 
 KUHPM mengatur tindakan – tindakan terlarang atau diharuskan yang 

pada prinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh militer, mengingat keadaannya 

yang bersifat khusus atau karena justru kepentingan militer menghendaki tindakan 

tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindakan – tindakan yang  terlarang 
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atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam  perundang – 

undangan lain akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM dikarenakan adanya suatu 

keadaan khas militer hingga diperlukan ancaman yang lebih berat. 

 Undang – undang tersebut berlaku secara luas, siapapun yang secara 

melawan hukum melakukan kejahatan berkaitan peredaran senjata api ilegal dapat 

dikenakan sanksi pidana yang tertulis dalam Undang – undang ini. Dalam 

penerapannya sulit ditemukan data – data lengkap berkaitan dengan kejahatan 

peredaran senjata api ilegal, baik masalah pelakunya maupun masalah hukuman 

pidana yang dijatuhkan. Beberapa kasus yang telah ditangani oleh pengadilan, 

antara lain, dua Prajurit TNI AD tertangkap karena terlibat dalam kasus pencurian 

dan penjualan senjata api dan ribuan amunisi untuk dijual kembali kepada 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM).   Senjata – senjatanya berupa senjata mesin 

sedang AA-52 dan ribuan butir amunisi. Para pelaku yang berhasil ditangkap ialah 

Sersan satu Supartono dan Prajurit Dua Acoardi Andi Munasir dari Brigade  

Infantri I Pengamanan Ibukota / Jaya Sakti. Mereka tertangkap ketika akan 

menjual kembali senjata api – senjata api tersebut di Jakarta. Hukuman yang 

diterima oleh kedua anggota TNI tersebut ialah mereka dipecat dari 

keanggotaannya di Batalyon Kavaleri 9 Serpong, Tangerang.16

 Pada tanggal 1 Februari 2005 polisi berhasil membongkar kegiatan jual 

beli senjata api ilegal yang dilakukan oleh Handoko (mantan anggota Perbakin) 

bersama 3 warga di daerah Banyu urip dan  Kertosari, Tumanggung, Jawa 

Tengah. Senjata yang berhasil disita polisi berupa senapan Laras panjang jenis 

                                                 
16 Litbang Kontras, tahun 2006 
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Mauser, senjata rakitan mirip M-16, senjata Laras Panjang Jenis Musan, SP 

kaliber V 30 mm, 6 Mauser kaliber 30,8 mm, 1 pistol FN Kaliber 22. Diduga kuat 

adanya keterlibatan anggota TNI yang menyuplai onderdil senjata kepada 

tersangka Handoko. Seluruh tersangka kini sedang menjalani pemeriksaan di 

Mapolda Jateng. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1 Peredaran senjata api di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya     

peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyak muncul kasus – kasus 

penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal 

hingga sampai kepada masyakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa 

sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, 

antara lain : 

a. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga 

ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan – perusahaan 

eksportir / importir ataupun secara pribadi dengan cara  melakukan 

pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. 

b. Pasokan dari dalam negeri sendiri. Jika kita bicara tentang pasokan dari 

dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum 

militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh 

undang – undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata 

api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut 

sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / 

POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil. 

4.1.2. Penegakan hukum terhadap peredaran senjata api ilegal berkaitan dengan 

beberapa undang – undang yang mengatur tentang senjata api, antara lain 
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secara khusus diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 tentang 

Senjata Api, beberapa undang – undang lain yang secara umum mengatur 

tentang peredaran senjata api ialah Kitab Undang – undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang – undang    Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, 

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan 

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Undang – undang Nomor 3 

Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang – undang Nomor 34 

Tahun 2004 Tentang tentara Nasional Indonesia (TNI). 

 

4.2. Saran 

4.2.1. Dengan meningkatnya perkembangan kejahatan khususnya pada abad ini 

dan ke depannya dengan menggunakan senjata api, baik kiranya aparat 

penegak hukum dapat lebih serius dalam menangani masalah 

penyelundupan, perdagangan dan peredaran senjata api ilegal guna 

menekan tingkat kejahatan berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api.  

4.2.2. Sebaiknya baik dari pihak TNI ataupun POLRI perlu lebih melakukan 

pengawasan secara intensif terhadap anggotanya yang memiliki senjata 

api. Baik dari segi kepemilikan senjata api atapun dari segi kejiwaan 

aparat penegak hukumnya sendiri. Dalam hal ini perlunya diadakan tes 
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psikologi secara rutin untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata 

api berkaitan dengan kondisi kejiwaan dari pelaku yang dianggap labil.  
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