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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Para pelaku
kriminal tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi. Tidak sedikit pelaku
kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya. Senjata api dan bahan
peledak pun menjadi salah satu sarana yang dipilih mereka dalam melancarkan
kejahatannya. Terorisme yang dilakukan oleh para pelaku teror banyak menggunakan
senjata api dan bahan peledak. Tidak sedikit obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku
teror. Sedangkan senjata api digunakan selain untuk menakut-nakuti masyarakat, juga
sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tentu
saja menggangu keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Menurut Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat
untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.
Bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus
yang penggunannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Inpres tersebut
menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non
pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran
tugasnya.
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Untuk melaksanakan Inpres tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan telah
membuat kebijakan melalui Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26
Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan
diberi wewenang menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.
Selanjutnya di tahun 2010, Kementerian

Pertahanan

Republik Indonesia

mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan
Tentara Nasional Indonesi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik
Indonesia No. 7 Tahun 2010.1 Peraturan ini sekaligus menghapus Surat Keputusan
MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam peraturan ini,
perorangan (orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu),
dapat diberi izin untuk memiliki senjata api dengan batasn-batasan tertentu. Izin tersebut
diberikan oleh Menteri Pertahanan (Pasal 7 ayat (1) dan (4)).
Pasal 7

(1)

Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan,
penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan,
peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya
diperlukan izin Menteri.

1

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia
tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 338.
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(4)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan
pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada :
a. instansi pemerintah non Kemhan dan TNI;
b. badan hukum nasional Indonesia tertentu;
c. perorangan;
d. kapal laut Indonesia; dan
e. pesawat udara Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian
Idzin Pemakaian Senjata Api,2 bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus
mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut sebagaimana
amanat Pasal 9, yang berbunyi:
Orang yang bukan anggota tentara atau polisi, yang mempunyai dan memakai
senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang
ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Sejalan dengan hal tersebut, pemberian izin dan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam, merupakan bagian dari wewenang Polri dalam rangka
menjalankan tugas pokoknya berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.3 Melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari

2

Indonesia, Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api , UU No. 8
Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran negara No. 78 Tahun
1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UndangUndang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
3

Indonesia, Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No.2, LN No. 2 Tahun
2002, TLN. No. 4168, Pasal 13 jo Pasal 15 ayat (2) huruf e.
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2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non
Organik TNI/POLRI4, Kepala Polri (Kapolri) juga membolehkan masyarakat sipil untuk
menguasai senjata api.5
Penguasaan senjata api yang diberikan peraturan kepada masyarakat sipil tentunya
harus dengan batasan-batasan.6 Penggunaan senjata api oleh sipil antara lain untuk
kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi.
Penggunaan senjata api yang juga diizinkan dalam batasan tertentu dalam rangka untuk:

4

Merupakan pedoman untuk pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri yang
dimiliki Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta maupun Perorangan, atau bela diri, atau kelengkapan tugas
bagi Satpam/Polisi Khusus.
5

Kapolri juga mengeluarkan Perkap Nomor: 13 / X / 2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan
Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni atau Polri untuk Kepentingan Olahraga.
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cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

dan

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara
medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan
membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang
ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata
api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang
dibuktikan dengan SKKB;
Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah :
1.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata
genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri.
2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber
33 yang bisa dikeluarkan izinnya.
3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah maksimum
dapat memiliki dua pucuk Per orang)
4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver,
kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shortgun kaliber 12mm.
5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis
revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk
senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.
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a.

Kepentingan

keamanan,

ketentraman

dan

ketertiban

pelayaran

dan

penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah.
b.

Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan
atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut, serta

c.

Dalam

rangka

melaksanakan

tugas

operasional

pejabat

dari

satuan

pengamanan dilapangan (bukan yang bertugas di kantor atau di staf).
Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata disalahgunakan. Senjata api justru
digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.7
Kalau kita bicara mengenai kepemilikan senjata api khususnya untuk konteks ilegal,
itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, yang hanya coba-coba.
Umumnya adalah mereka yang berada dalam konteks terlatih, memiliki spesialisasi di
bidang kejahatan tertentu, sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam
rangka memuluskanrencananya.8
Data resmi kepolisian pada tahun lalu menyebutkan, senjata api legal untuk bela diri
yang beredar di masyarakat sipil lebih dari 17.000 pucuk senjata, sementara untuk olahraga
sekitar 6.000 pucuk. Sementara sampai bulan Agustus lalu, kasus penyalahgunaan senjata
api non organik sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah. Menurut Mabes Polri
sampai Agustus 2010 ada 45 senjata api resmi yang dilaporkan hilang. Disebutkan pula ada

7

Salah satu contohnya adalah penembakan Bus TransJakarta Koridor 9 dan penembakan senjata api
terhadap anggota Brimob di Kota Bogor.
8

“Kejahatan
Dengan
Senjata
Api
'Masih
Marak”,
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml,
Didownload
pada
tanggal 3 Juni 2011.
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sedikitnya sekitar 20 ribu senjata api milik polisi dan TNI, yang kini berada di tangan sipil
dalam kondisi siap pakai atau rusak.9
Selain senjata api, bahan peledak yang seyogyanya digunakan secara terbatas
ternyata dengan mudahnya didapatkan secara bebas. Bahan peledak merupakan barang
yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk mendukung kebutuhan dan
penggunaannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan kegiatan pertahanan
keamanan negara, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus.
Penggunaan bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya sangat
riskan sekali terhadap efek sampingnya. Apalagi penggunaannya hanya dengan tujuan untuk
mengambil keuntungan sepihak saja, tanpa memperhatikan pertahanan, kesehatan
masyarakat, keselamatan dan lingkungan pada umumnya.
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang
Bahan Peledak yaitu pada Pasal 1 ayat (2), bahan peledak terdiri dari bahan peledak untuk
kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial). Rincian lebih
lanjut tentang bahan peledak untuk kepentingan militer dan untuk kepentingan industri
(komersial) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dengan memperhatikan
pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, perdagangan, dan
kesehatan.10

9

Ibid.

10

Di sisi lain, pengaturan mengenai bahan peledak komersil diatur melalui Peraturan Kapolri No. 2
Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak
Komersial. Pada Pasal 10 ayat 5, menyatakan bahwa bunga apiyYang digunakan oleh masyarakat adalah Bunga
api mainan berukuran kurang dari 2 inchi (tidak menggunakan ijin pembelian dan penggunaan dan bunga api
untuk pertunjukan (show) berukuran dari 2 inchi sampai dengan 8 inchi. Posedur perizinan yg harus ditempuh
oleh produsen, distributor dan pengguna akhir untuk memperoleh rekomendasi perizinan bahan peledak
adalah diajukan kepada Kapolda Up. Dir Intelkam (Pasal 26).
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Senjata api, amunisi dan

mesiu

merupakan

alat

untuk membela

diri,

mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Akan tetapi penggunaan
senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal akan mengganggu ketertiban umum (tindak
kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.
Bahkan mulai bulan Agustus tahun lalu Mabes Polri tidak lagi mengeluarkan surat izin
penggunaan api sebagai alat bela diri, menyusul kejahatan dengan senjata api saat itu.11
Tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya yang menggunakan senjata api
dan bahan peledak saat ini menjadi kejahatan yang sering terjadi disekitar kita. Aturan
mengenai penggunaan senjata api dan bahan peledak yang sudah ada harus sedemikian
rupa diimplementasikan.

B. Identifikasi Masalah
Penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil saat ini sudah sangat mudah
kita dengar dan kita lihat dengan banyaknya terjadi tindak pidana pembunuhan, pencurian,
atau terorisme dan lain-lain. Penggunaan senjata api dan bahan peledak tersebut sudah
pasti illegal karena untuk melakukan tindak kejahatan. Militer yang memiliki tugas untuk
keamanan kepada masyarakat secara sah dan wajar dapat menggunakan senjata api dan
bahan peledak untuk menumpas tindakan terorisme.
Sipil dapat saja memiliki dan menggunakan senjata api atau bahan peledak, namun
untuk hal-hal tertentu saja dapat menggunakannya, misalnya untuk industri, olah raga, atau

11

“ Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak”, loc.cit.
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keamanan pribadi para Pejabat Negara. Sedangkan militer memang wajar dan sah karena
pertahanan dan keamanan memiliki dan menggunakan senjata api dan bahan peledak.
Dari uraian latar belakang tersebut dapat diambil permasalahan hukum, antara lain:
1. Bagaimanakah proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil dan siapakah
yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan
peledak untuk kepentingan militer dan sipil?
2. Apakah urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil?
3. Siapa yang berwenang mengawasi penggunaan senjata api dan bahan peledak yang
dipergunakan oleh militer dan sipil?

C. Tujuan Pengkajian
1.

Secara Umum
Secara umum, tujuan pengkajian ini adalah menginventarisasi dan mengevaluasi

berbagai masalah yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api dan bahan peledak untuk
kepentingan militer dan sipil.
2.

Secara Khusus
Tujuan pengkajian secara khusus adalah untuk:

8

a. mengkaji proses kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil
dan pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api
dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil.
b. menganalisa urgensi kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil.
c. Mengkaji pihak yang berwenang mengawasi penggunaan senjata api dan bahan peledak
yang dipergunakan oleh militer dan sipil.

D. Kegunaan Pengkajian
1. Secara Teoritis
Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang penggunaan senjata api
dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil.
2. Secara Praktis
Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan
masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum, utamanya perbaikan
dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan
senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil.

9

E. Kerangka Konsepsional
Agar terjadi kesamaan konsepsi terhadap istilah yang muncul selama penelitian
maka diperlukan suatu kerangka konsepsional terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun
kerangka konsepsional yang dimaksud antara lain:
a. Senjata api.12
Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk
melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat
dari hasil ledakan amunisi.
b. Amunisi.13
Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat
menimbulkan api maupun ledakan.
c. Senjata Api Standar Militer.14
Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI dalam rangka
pelaksanaan tugas pertahanan negara dengan caliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas
dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.
d. Senjata Api Non Standar Militer.15

12

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, op.cit.

13

Ibid.

14

Ibid.

15

Ibid.
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Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk
melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olah
raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan caliber laras di bawah 5,56 mm dengan
sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.
e. Bahan peledak.16
Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau
campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan
berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk
gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek
dan tekanan yang sangat tinggi.

F. Metode Pengkajian
Pengkajian hukum merupakan kegiatan menginventarisir permasalahan dan mencari
solusi dari permasalahan tersebut dari berbagai aspek maupun disiplin ilmu (interdisipliner).
Pengkajian Hukum ini akan dilaksanakan melalui pendekatan secara studi kepustakaan yakni
dengan menganalisis data sekunder yang terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan
peledak untuk Kepentingan militer dan sipil. Selain dengan studi kepustakaan, data juga
didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dan diskusi dengan anggota tim.

16

Indonesia, Keputusan Presiden tentang bahan Peledak, Keppres No. 125 Tahun 1999, Pasal 1.
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G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pengkajian ini adalah 6 bulan dengan jadwal kegiatan sebagai
berikut:
NO

H.

WAKTU

KEGIATAN

1.

April – Mei 2011

: Persiapan dan Penyusunan proposal

2.

Juni – Juli 2011

: Pengumpulan dan analisis data

3.

Agustus – September 2011

: Penyusunan Laporan Akhir

4.

Akhir September 2011

: Penyerahan Laporan Akhir

Personalia Tim
Narasumber :

Drs. Aries Wahyu

Ketua

:

Kolonel Wahyu Wibowo, SH

Sekretaris

:

Adharinalti, SH, MH

Anggota

:

1. Suharyo, SH, MH
2. Heri Setiawan, SH,MH
3. Apri Listianto, SH.
4. Kapten Ahmad Fadillah, SH, MH
5. Al-Araf
6. Tuyono

Staf Sekretariat

:

1. Masan Nurpian, SH
2. Suliya, S.Sos
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I.

Sistematika Penulisan
Bab I

:

Pendahuluan
Dalam Bab I memuat antara lain tentang latar belakang
masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan pengkajian,
kerangka

konsepsional,

pelaksanaan, keanggotaan

metode
tim

pengkajian,

kerja,

jadwal

dan sistematika

penulisan.
Bab II

:

Landasan Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak untuk
Kepentingan Militer dan Sipil
Dalam bab ini akan diuraikan landasan yuridis, sosiologis, dan
filosofis penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak untuk
Kepentingan Militer dan Sipil.

Bab III

:

Penggunaan

Senjata

Api

dan

Bahan

Peledak

untuk

Kepentingan Militer dan Sipil
Bab ini akan dibagi dalam 2 subbab yaitu subbab tentang
penggunaan senjata api untuk kepentingan militer dan
subbab

tentang

penggunaan

bahan

peledak

untuk

kepentingan militer dan sipil.
Secara umum, bab ini akan menginventarisir permasalahan
yang muncul terkait dengan Penggunaan Senjata Api dan

13

Bahan Peledak untuk Kepentingan Militer dan Sipil.
Bab IV

:

Penutup
a.

Kesimpulan

b.

Saran
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BAB II
LANDASAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK UNTUK KEPENTINGAN
MILITER DAN SIPIL

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan
penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun
olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut :
Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang
mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger,
pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan
bantuan bahan peledak.17

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut :
Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih
proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh
pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut
deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai
propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite,
atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras
melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah
kestabilan lintasan. 18
Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda
disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain :

17

Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010.

18

”Senjata Api”, http: //www. Wikipedia.or.id/senjata_api, Didownload pada bulan Juli 2011.
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a.

Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh
TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer
(Tentara Nasional Indonesia )dengan kaliber yang ditentukan.19 Militer adalah aparat
negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik
yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait
dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan
bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan
disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara
cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber
4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak
efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam
dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer
minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai
400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter.
Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan
bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan
kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api
dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan
penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari
serangan musuh.

b.

Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api
standar yang dipergunakan dalam sutau kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang
19

Op.Cit.

16

ditentukan.

20

Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar

senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri,
bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil
dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada
umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur
shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan
mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan
25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih
menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.
c.

Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa
aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus,
Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan
dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan
dan tamu asing).
Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan
untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari
standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (full
automatic).

21

Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga

dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.

20
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d.

Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan
kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba,
senjata penyembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat
yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama
dengan senjata api pada umumnya.

e.

Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya
menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan
peledak) antara lain air soft gun, paint ball, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk
yang menggunakan gas), cross bow dan lain sebagainya yang apabila terjadi
penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.
Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar
kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target
apabila ditembakan.
Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan
peledak atau mesiu serta dapat ditembakan/dilontarkan dengan menggunakan
senjata maupun dengan alat lainnya. 22

Terdapat pengertian lain :
Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik
tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan
atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan
kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada
bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang
berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan
senjata atau alat peluncur. 23

22

Ibid.

23

Ibid.
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Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "bullet" berasal dari kata "boulette"
dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru jauh lebih dahulu dibanding
dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang
ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai senjata dan sebagai alat untuk berburu.
Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak
seperti bubuk mesiu.
Jenis bahan dasar maupun bentuk disain amunsi atau peluru akan menentukan
akibat terhadap target sasaran. Misalnya amunisi standar militer proyektilnya akan
berbentuk runcing, sedangkan untuk standar polisi maupun standar lain akan berbentuk
lebih bulat proyektilnya. Konvensi Den Haag 1908 melarang memodifikasi amunisi standar
militer ketika perang yang ditujukan agar target lukanya akan lebih besar atau serpihan
proyektil akan menyebabkan infeksi yang tak terdeteksi, atau amunisi yang dibubuhi dengan
racun.
Bahan peledak dapat digunakan berbagai macam tujuan tidak saja untuk
kepentingan militer tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan lain. Bahan peledak dapat
diartikan sebagai berikut :
Bahan peledak adalah bahan/zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya
yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, gesekan atau
aksi lainnya, akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan
berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan
tekanan yang sangat tinggi. 24

Terdapat pengertian lain tentang bahan peledak :
24

Ibid.

19

Zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena
suatu aksi, berupa panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekan akan berupa
secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut
berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi.
Pada bahan peledak industri perubahan secara kimiawi sebagian besar (hampir
seluruhnya) berbentuk gas. 25

Bahan peledak dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan, tingkat eksplosifitas
maupun bahan dasarnya. Berdasarkan krterian tersebut bahan peledak dapat digolongkan
sebagai berikut:
a.

Bahan peledak dapat dibedakan untuk kepentingan militer dan non militer. Bahan
peledak militer, umumnya dipakai dalam operasi militer misal untuk peperangan,
demolation, melukai, membunuh, (bom napalm, granat dan lain sebagainya). Bahan
peledak

sipil/komersial

yaitu

bahan

peledak

dalam

pemakaian

industri

pertambangan, konstruksi dan lain sebagainya. 26
b.

Berdasarkan kecepatan daya ledak dapat dibedakan :
1)

High Explosive (high action explosive) à Detonation. High explosive
mempunyai karakteristik dengan Kecepatan peledakan (vod) yang tinggi
sampai dengan 4000 m/s; Tekanan impact tinggi, density tinggi dan sensitive
terhadap cap; High compressibility sampai dengan 100 kilobar. 27

25

”Bahan Peledak, http://miningsite.info/bahan-peledak, di download pada bulan Juli 2011.
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2)

Low

Explosive

(slow

action

explosive)

à

Deflagration

High explosive mempunyai karakteristik: Kecepatan peledakan (vod) yang
tinggi sampai dengan 4000 m/s; Tekanan impact tinggi, density tinggi dan
sensitive terhadap cap; High compressibility sampai dengan 100 kbar. Low
Explosive atau Blasting agent, umumnya berupa campuran antara “fuel”
dengan oxidizer system, dimana tak satupun dapat diklasifikasikan sebagai
bahan peledak, ciri khasnya yaitu perubahan kimia dibawah kecepatan suara
(<4000m/s) dan Low compressibility (<3500 bar). 28
3)

Berdasarkan komposisi bahan dasar, bahan peledak dapat dibedakan sebagai
berikut:
a)

Bahan peledak senyawa tunggal, yaitu bahan peledak yang terdiri dari satu
senyawa misal, PETN (Penta Erythritol Tetra Nitrat), TNT (Tri Nitro Toluena).

b)

Bahan peledak Campuran, yaitu bahan peledak yang terdiri dari berbagai
senyawa tunggal seperti: Dynamit (Booster) Black powder, ANFO
(Ammonium Nitrate Fuel Oil). 29

4)

Berdasarkan kepekaannya.

Bahan peledak dibagi menjadi dua macam yaitu:

Initiating explosive, yaitu bahan peledak yang mudah meledak karena adanya api,
panas benturan , gesekan dsb misalnya: bahan2 isian detonator (PbN6, Hg(ONC)2.
Non Initiating explosive, yaitu bahan peledak yang sukar meledak yang akan meledak

28

Ibid.

29

Ibid.
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setelah terjadi peledakan sebelumnya misalnya: ANFO, Dynamit dan lain
sebagainya.30
Dari karakteristik bahan peledak seperti tersebut diatas terdapat suatu hal yang
sangat perlu diperhatikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan sebagai sistem
persenjataan, yaitu sifat eksplosifnya tidak memilih sasaran atau target dan dampak yang
ditimbulkan dapat menjadi sangat luas. Hal ini tentunya akan berkait dengan sistem
pengawasan penggunaan (termasuk ekspor-impor dan penyimpanan) harus lebih ketat.

30

Ibid.
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BAB III
PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK UNTUK
KEPENTINGAN MILITER DAN SIPIL

Senjata api dan bahan peledak seyogyanya harus digunakan secara hati-hati. Akan
tetapi dalam prakteknya, senjata api dapat juga digunakan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum. Hal ini tentu saja akan
mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu
pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi,
impor/pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senpi dan
handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan.
Senjata api dan bahan peledak dapat digunakan baik oleh militer maupun sipil.
Senjata api dan bahan peledak yang digunakan oleh sipil haruslah dengan persyaratan yang
ketat. Sehingga pihak sipil yang menggunakannya pun dibatasi, setidaknya pembatasan
subjek penggunanya maupun jenis obyek yang digunakan. Senjata api untuk kepentingan
sipil antara lain digunakan oleh perorangan, satpam dan polisi khusus serta anggota
Perbakin (untuk kepentingan olahraga).
Demikian halnya dengan ketentuan penggunaan bahan peledak komersial yang
harus memenuhi persyaratan ketat. Bahan peledak komersil merupakan sarana yang sangat
dibutuhkan dalam industri pertambangan migas, pertambangan umum dan non tambang
(proyek infra struktur) dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan
devisa negara dari hasil pengolahan sumber daya alam. Senjata api dan bahan peledak
23

komersial juga dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk
kepentingan yang melawan hukum sehingga akan mengganggu stabilitas kamtibmas seperti
halnya penyalahgunaan senpi dan handak oleh kelompok terorisme. Oleh karena itu perlu
dilakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal
produksi,

impor

atau

pengadaannya,

pendistribusiannya,

penyimpanannya,

dan

penggunaan senpi dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan.
Peredaran bahan peledak dan senjata api secara ilegal telah menjadi momok yang
menghambat keberlangsungan pembangunan dan situasi keamanan yang kondusif bagi
banyak negara di dunia. Terbukti, adanya peredaran yang tidak terkontrol dari kedua hal
tersebut diatas menjadi faktor yang menentukan dari adanya ketegangan bersenjata,
terorisme ataupun ancaman keamanan lainnya bagi sebuah negara.
Dekade lalu menjadi saksi dari banyaknya peperangan yang terjadi di kawasan
domestik negara-negara yang ada di dunia, dan dalam peperangan tersebut, senjata api
menjadi pemicu terjadinya banyak pembantaian terhadap warga sipil. Di Rwanda, hampir
satu juta orang menjadi korban pembantaian yang dilakukan oleh oknum militer yang
kebanyakan menyandang senjata AK-47 dan pisau Machete31. Di Liberia, perang saudara
yang terjadi selama lebih dari satu dekade mengakibatkan jatuhnya korban sipil hingga
250,000 orang.32 Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa senjata api kian menjadi pilihan bagi
para teroris dalam melakukan kegiatan terror mereka. Hampir separuh dari insiden
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Matt Schroeder, Rachel Stohl. Small Arms, Large Problem: The International Threat of Small Arms
Proliferation
and
Misuse.
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http://www.armscontrol.org/act/2006_06/SmallArmsFeature
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terrorisme global yang dicatat oleh departemen luar negeri Amerika Serikat sejak tahun
2003 dilakukan dengan penggunaan instrumen senjata api oleh para terroris. 33
Tidak kalah gentingnya, peredaran bahan peledak juga menjadi faktor menentukan
adanya kekerasan yang terjadi sepanjang dekade yang lalu. Plot-plot aksi terrorisme yang
terjadi di kawasan Amerika Serikat, belahan dunia Eropa, hingga bom di kedutaan Australia
dan di kawasan Bali di Indonesia pada awal dekade lalu menjadi bukti bagaimana
gentingnya permasalahan ini untuk dapat ditangani secara komprehensif.
Contoh-contoh diatas beserta beragam contoh lainnya memicu para pemimpin dunia
untuk mengambil tindakan dan meresmikan agenda khusus PBB yang dilakukan dalam
bentuk Panel Ahli Pemerintah yang dilakukan pada tahun 1996. Panel tersebut akhirnya
berujung pada dilakukannya Konferensi khusus PBB dalam bidang Senjata Api yang
dilakukan di kota New York pada bulan Juli 2001, pertemuan tersebut mengagendakan
konsolidasi dan koordinasi global negara-negara anggota PBB untuk mengadakan program
aksi pengentasan masalah ini. 34
Terdapat pengertian secara universal mengenai pendefinisian Small Arms and Light
Weapons (SALW) oleh Departemen Informasi Publik PBB. Small Arms didefinisikan sebagai
senjata yang didesain khusus untuk penggunaan pribadi, sementara Light Weapons adalah
senjata yang didesain untuk penggunaan beberapa orang yang beraksi sebagai sebuah
kesatuan. Contoh Small Arms dapat termasuk pistol revolver dan otomatis, senjata laras
panjang, dan senjata mesin ringan. Sementara contoh Light Weapons dapat termasuk

33

Ibid.
Ibid.
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senjata mesin berat, mortar, granat tangan, peluncur granat, senjata anti tank dan anti
pesawat.35
United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2008 mengeluarkan
pedoman legislasi Small Arms and Light Weapons yang peruntukannya adalah sebagai
pedoman pemandu para pengambil kebijakan di negara-negara anggota PBB dalam
merancang dan mengaplikasikan regulasi terkait SALW di negara masing-masing.36 Dokumen
tersebut merinci regulasi senjata api untuk penggunaan oleh masyarakat sipil; kontrol
peredaran internasional SALW; para pembuat, dealer dan manufaktur persenjataan; tata
cara penandaan senjata api dan pembuatan catatan khusus untuk tiap senjata; dan juga
pengaturan mengenai SALW yang dimiliki dan digunakan oleh negara dan para aparaturnya.
Meskipun bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh peredaran senjata api
dan bahan peledak begitu nyata dirasakan negara-negara di dunia, hingga saat ini belum ada
perjanjian internasional yang meregulasi perdagangan senjata konvensional pada tataran
global. Baru pada medio Juli 2011 lalu, kemajuan mengenai prospek dibuatnya sebuah
perjanjian mengenai Global Arms Trade Treaty kembali nampak, dengan adanya dukungan
lebih banyak negara mengenai perjanjian ini pada pertemuan para delegasi di New York.
Perjanjian ini dianggap penting, terutama mengingat begitu besarnya aset dalam bidang
perdagangan senjata yang meliputi US$1.2 Trilliun secara global. Hal inilah yang mendesak
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Small Arms: United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its
Aspects. Department of Public Information. Maret 2001. Seperti dikutip David Beal dalam Re-assembling Small
Arms. United Nations Association in Canada.
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segera ditandatanganinya perjanjian yang diagendakan untuk rampung pada bulan Juli
2012.37
Tidak dapat dipungkiri, bahwa dewasa ini problematika peredaran senjata api dan
bahan peledak yang tidak terkontrol di sebuah negara tidak hanya terbentuk dari substansi
keadaan domestik negara tersebut, namun juga terbentuk dari faktor negara-negara yang
berbatasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara tersebut. Di kawasan
Asia tenggara, minimnya kontrol terhadap kawasan perbatasan dan kurangnya koordinasi
dalam bidang pengentasan peredaran bahan peledak dan senjata api ilegal menjadi faktor
yang mendukung peredaran substansi yang mengancam keadaan keamanan di masingmasing negara tersebut.
Permasalahan peredaran bahan peledak dan senjata api di kawasan Asia Tenggara
mendapat sorotan pertama kali pada pertemuan para menteri ASEAN pada tahun 1997 yang
diadakan di Malaysia, pertemuan tersebut menyebutkan pentingnya koordinasi regional
untuk upaya pengentasan bahan substansi yang berbahaya bagi keamanan masing-masing
negara di kawasan Asia Tenggara38. Pada tahun yang sama, para menteri dalam negeri
ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN pada Kejahatan Transnasional, yang merefleksikan
kesepahaman negara-negara ASEAN pada permasalahan ini dan mengeksplorasi cara-cara
yang dapat ditempuh oleh negara-negara ASEAN sebagai sebuah kesatuan untuk saling
bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional lainnya yang relevan
dengan permasalahan ini.
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Pertama kalinya isu spesifik peredaran senjata api menjadi topik pembicaraan
negara-negara ASEAN adalah pada tahun 2000, dimana Regional Centre for Peace and
Disarmament in The Asia And The Pacific PBB mensponsori The Jakarta Regional Seminar on
Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons. Pada kegiatan tersebut, negara-negara
ASEAN berkomitmen untuk memperkuat regulasi domestik, pertukaran informasi intelijen,
dan penguatan kontrol perbatasan dan imigrasi dalam upaya untuk mengentaskan
peredaran senjata api di kawasan Asia Tenggara.
ASEAN akhirnya membakukan kebijakan regional negara-negara di kawasan Asia
Tenggara dalam bentuk Rencana Aksi (Plan of Action) to Combat Trans- national Crime yang
termasuk mencantumkan regulasi mengenai perdagangan senjata. Namun, karena sifat
dasarnya yang bukan merupakan perangkat hukum yang mengikat, instrumen ini dipandang
tidak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap peredaran senjata di kawasan
Asia Tenggara. 39
Berdasarkan perhitungan statistik yang dihimpun oleh organisasi Gunpolicy.org
menyebutkan bahwa tingkat kepemilikan senjata api pribadi di Indonesia adalah 0.5 per
seratus orang40, menjadikan Indonesia sebagai negara pada peringkat ke 169 di survei yang
melibatkan 179 negara di dunia. Organisasi yang sama mencatat bahwa angka tersebut
terwujud dari 34,150 senjata api legal yang telah terdaftar.41 Tercatat hingga bulan Agustus
2010, jumlah izin penggunaan senjata api untuk bela diri di kalangan masyarakat sebanyak
39
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17,983 pucuk senjata yang rinciannya termasuk 699 pucuk untuk instansi keamanan seperti
satpam dan petugas lembaga pemasyarakatan; 11.869 pucuk untuk polsus (Satpol-PP); dan
6551 pucuk untuk olahraga.42 Yang mengkhawatirkan, Gunpolicy.org juga menyebutkan
bahwa pada perhitungan kepemilikan senjata api yang tidak terdaftar, di Indonesia terdapat
sekitar 0.44 dari 100 orang.43
Perlu menjadi catatan, bahwa Indonesia tidak mempunyai kultur kepemilikan senjata
api seperti apa yang ada di negara Filipina atau Thailand.44 Jumlah orang yang tewas akibat
tembakan senjata api yang berhubungan langsung dengan terrorisme dalam kurun waktu
satu dekade ke belakang berjumlah tidak lebih dari dua puluh orang, dan kebanyakan dari
kejadian tersebut terjadi di kawasan pasca konflik seperti di daerah Sulawesi tengah dan
Maluku.45
International Crisis Group (ICG) menyebutkan bahwa secara umum terdapat empat
sumber utama senjata api illegal di Indonesia: Pertama, senjata tersebut dicuri atau dibeli
secara illegal dari personil pasukan keamanan; kedua, senjata tersebut dapat berupa sisa
dari penyimpanan di kawasan konflik; ketiga, diproduksi oleh produsen senjata lokal, dan;
keempat, diselundupkan dari luar wilayah Indonesia.46
Sejak tahun 2003, pemerintah Indonesia telah membuat laporan tahunan dalam
implementasi United Nations Program of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit
42

Tempo Interaktif. Polri Stop Beri Izin Kepemilikan Senjata Api. Rabu, 25 Agustus 2010.
http://www.tempo.co/hg/politik/2010/08/25/brk,20100825-273962,id.html
43

Ibid.

44

International Crisis Group. Illicit Arms in Indonesia. Policy Briefing. No 109. Jakarta/Brussels, 6
September 2010.
45
Ibid.
46
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Trade in Small Arms and Light Weapons yang menjadi program PBB yang diperuntukkan
khusus untuk menangani permasalahan perdagangan ilegal senjata api. Indonesia juga telah
memberlakukan pengaturan mengenai pencatatan dan pengawasan penggunaan senjata api
baik oleh aparatur negara dan warga negara sipilnya. Kepemilikan ilegal, penjualan,
pertukaran, penyimpanan, manufaktur, import atau penggunaan bahan peledak dan senjata
api yang illegal adalah merupakan pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Darurat
nomor 12 tahun 1951 mengenai senjata api, yang pertama diberlakukan saat negara
Indonesia berada dalam kondisi awal kemerdekaannya.
Peredaran senjata api ilegal di Indonesia dewasa ini kembali menyeruak setelah
adanya perampokan bank berdarah di Medan pada bulan Agustus 2010 dan penemuan
senjata-senjata bekas polisi di lahan pelatihan terroris di kawasan Aceh pada tahun yang
sama. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor dikeluarkannya keputusan Kepolisian
Republik Indonesia pada tahun 2010 untuk tidak lagi mengeluarkan izin penggunaan senjata
api.47 Namun, hal ini tidak bermakna bahwa permasalahan di sekitar penggunaan senjata
api telah berhasil diselesaikan dengan dihentikannya pengeluaran izin penggunaan senjata
api. Terbukti penggunaan senjata api illegal masih terjadi di Indonesia bahkan pasca 2010.
Kasus pemasok senjata api illegal Zulkifli Lubis pada medio Mei 2011 menjadi salah satu
contoh bagaimana pertalian antara permasalahan pemasok senjata api illegal dan tindak
terrorisme masih menjadi permasalahan keamanan yang tak kunjung selesai.48

47

Heyder Affan. Kejahatan Dengan Senjata Api ‘Masih Marak’. BBC Indonesia 18 Januari 2011.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml
48

Aliyudin Sofyan. Pembeli Senjata Api dari Terroris Ditangkap. Jurnal Nasional Selasa, 24 May 2011.
http://nasional.jurnas.com/halaman/4/2011-05-24/170741
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Tidak hanya seputar kepemilikan ilegal senjata api oleh warga negara sipil, polemik
masih juga terjadi di seputar kepemilikan senjata api oleh aparat pemerintahan. Pada tahun
2010, perdebatan disekitar penggunaan senjata api oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) menjadi perhatian berbagai macam pihak, argumentasi yang memihak penggunaan
senjata api oleh aparat petinggi Satpol PP menyatakan bahwa satuan tersebut
berkedudukan sebagai kepolisian khusus yang bertugas menegakkan peraturan daerah;
menjaga ketertiban dan ketentraman umum, dan oleh karenanya berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 26 tahun 2010 atas rekomendasi Polri melalui surat Kapolri
pada Mendagri Nomor B/663/III/2009 dengan jumlah sepertiga kekuatan Satpol PP
diperbolehkan untuk menyandang senjata api yang berjumlah tak lebih dari 15 pucuk tiap
unitnya49. Hal itu juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satpol PP yang dalam pasal 24 nya memperbolehkan Satpol PP untuk dilengkapi
senjata api dalam melaksanakan tugasnya. Namun, setelah diberlakukannya Permendagri
nomor 26 tahun 2010 tersebut penggunaan senjata peluru tajam bagi Satpol PP tidak lagi
diperbolehkan. Hal ini berpotensi dalam menimbulkan kerancuan bagi pelaksanaan tugas
Satpol PP ke depan terkait kewenangan menggunakan senjata api, terutama mengingat
friksi yang kian marak terjadi di antara satuan tersebut dengan elemen masyarakat sipil.
Secara umum, pemerintah telah berupaya untuk melakukan regulasi dan
pengawasan dalam kisaran izin kepemilikan senjata api. Warga negara sipil manapun selain
aparat kepolisian maupun militer yang mempunyai senjata harus mempunyai izin dari
kepolisian yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk
memiliki izin tersebut, peminat harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari aparat

49

Antaranews.com. Senjata Bagi Satpol PP Tidak Melanggar Hukum. 9 Juli
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intelijen dari markas besar Polisi provinsi dimana pemohon tersebut tercatat yang dilampiri
dengan surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
surat keterangan pekerjaan, surat keterangan kesehatan dan kemampuan menembak.
Semua dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan dilakukan wawancara oleh
aparat intelijen kepolisian provinsi. Apabila kesemua elemen persyaratan dianggap
memenuhi, aparat intelijen tersebut lalu kemudian mengeluarkan surat rekomendasi untuk
kemudian ditindaklanjuti oleh aparat intelijen di Markas Besar kepolisian Republik
Indonesia. Pada tahapan ini, akan dilakukan pengecekan ulang oleh kantor Pengawasan
Senjata Api dan Bahan Peledak (WASSENDAK) POLRI yang termasuk pengecekan ulang
semua dokumen, test psikologis dan kemampuan menembak. Apabila semua unsur telah
dipenuhi, barulah kemudian dilakukan uji balistik terhadap senjata yang ingin diberikan izin
untuk kemudian diakhiri dengan pemberian izin memiliki senjata api yang ditandatangani
oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Prosedur tersebut diatur dalam Surat Keputusan
Kapolri No. Pol Skep/244/II/1999 dan Surat keputusan Kapolri No.Pol: Skep/82/II/2004.
Terjadi perubahan yang mendasar pada perihal peruntukan kepemilikan senjata api
setelah adanya kekhawatiran akan meningkatnya ancaman keamanan yang ditimbulkan
senjata api di Indonesia pada periode tahun 2010. Warga negara yang berusia 18 hingga 65
tahun dapat memiliki senjata dengan tujuan untuk rekreasi tapi bukan untuk pertahanan
diri. Hanya senjata api peluru karet dan gas yang diperuntukkan untuk bela diri, dengan
persyaratan prosedur pengajuan izin kepemilikan yang serupa dengan senjata api peluru
tajam.50
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Polda Kalimantan Selatan. Prosedur dan Persyaratan Perijinan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.
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Tidak dapat dipungkiri, bahwa Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia
(PERBAKIN) juga memainkan peranan sentral dalam kontrol senjata api di Indonesia, hal ini
dimungkinkan karena adanya peraturan yang menetapkan tiap individu yang berkeinginan
untuk memiliki senjata untuk wajib menjadi anggota dari klub menembak yang resmi
sebelum mengajukan permohonan izin untuk memiliki senjata api. Izin memiliki senjata api
pun harus diperbaharui setiap dua tahun, dengan serangkaian tes psikologis yang menyertai
pembaharuan izin tersebut. PERBAKIN juga mempunyai penyimpanan khusus untuk senjatasenjata anggotanya yang biasanya terletak di markas kepolisian tiap kota. Anggota yang
kehilangan senjata apinya karena kelalaian dikenakan sanksi langsung dalam bentuk
dikeluarkan dan dapat dituntut hukum, hingga tahun 2010 disinyalir telah terdapat jumlah
hingga 45 buah senjata api resmi yang dilaporkan hilang oleh Mabes Polri.51
Dilain pihak, regulasi mengenai bahan peledak diatur dalam peraturan perizinan
Badan Usaha Bahan Peledak sesuai Keputusan Presiden Nomor 125/1999 tentang Bahan
Peledak; Peraturan Menteri Pertahanan No22/2006 tentang pedoman, pengaturan,
pembinaan, dan pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial; dan juga
Keputusan Kapolri no 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan
Bahan Peledak Komersil. Regulasi-regulasi tersebut mendeskripsikan bahan peledak sebagai
berikut:
bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya
yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas,
benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya
berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang

51

Heyder Affan. loc.cit.,
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amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat
tinggi.52

Selain definisi mengenai bahan peledak secara umum diatas, regulasi Kapolri juga
merinci definisi mengenai bahan peledak komersial; bahan kimia berbahaya; Bunga api;
detonator, Dinamit; Unit mobil pencampur; mesin pencampur; hingga pengaturan
mengenai produsen dan distributor yang juga mencantumkan perlunya kejelasan mengenai
end user dalam penggunaan bahan peledak tersebut. Regulasi tersebut juga merinci tata
cara pengajuan izin mengenai persyaratan izin gudang bahan peledak yang ingin diajukan
oleh individu warga negara sipil; persyaratan izin P3 (Pemilikan, Penguasaan, dan
Penyimpanan bahan peledak); persyaratan izin P2 (Pembelian dan Penggunaan); dan
Persyaratan izin P1 (Penggunaan Sisa). Selain daripada hal-hal tersebut diatas, peraturan
tersebut juga merinci persyaratan izin hibah atau alih guna bahan peledak yang merinci
hingga rencana pendistribusian bahan peledak yang akan dibuat tersebut.
Apabila kita melakukan perbandingan, pada dasarnya dasar acuan regulasi yang
dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut kurang merinci jenis-jenis
bahan peledak yang ada. Sebagai contoh, negara bagian Queensland di Australia dalam
regulasi Explosives Regulation 2003nya mendeskripsikan bahan peledak yang termasuk
sinyal tanda bahaya; peledak yang biasa digunakan untuk mengaktivasi Air Bag, seat belt,
alat pemadam api atau parasut; pemantik api elektrik; fusi atau alat pemicu ledakan;

52
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amunisi senjata; hingga perincian mengenai jumlah maksimum bahan peledak berjenis
ammonium nitrat yang secara detail diregulasikan tidak boleh lebih dari 3 Kg.53
Polemik disekitar beredarnya bahan peledak di Indonesia erat terkait dengan
dipergunakannya bahan berbahaya tersebut untuk aksi-aksi terrorisme yang pernah
melanda. Terkait terjadinya bom terroris yang dilakukan di kawasan Indonesia, Kementerian
pertahanan memastikan bahan peledak yang digunakan merupakan bahan illegal atau
bukan merupakan hasil produksi para produsen legal di dalam negeri.54 Kemhan pada saat
itu juga menegasikan kemungkinan digunakannya bom tambang oleh para terroris dan
kembali meyakinkan masyarakat bahwa jalur pengadaan, penyaluran, hingga penggunaan
bahan peledak telah dilakukan dengan sangat ketat.55
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Chart. 1. Bombing Cases in Indonesia between 1976-2005
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2005

Mengomentari regulasi mengenai bahan peledak di Indonesia, Zulkarnaen Yusuf,
seorang Dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta menyatakan bahwa tumpang tindih
kewenangan instansi Kepolisian dan Kementerian Pertahanan dalam masalah ini menjadi
simpul yang menghambat penegakan Polri sebagai penyidik dalam kasus-kasus
penyalahgunaan bahan peledak. Ia juga mengutarakan kesulitan yang dihadapi aparat
negara akibat peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah sendiri tidak membedakan
masalah pengawasan dan perizinan bahan peledak komersial dan bahan peledak militer
yang keduanya juga dikelola oleh dua instansi yang berbeda. Pengawasan bahan peledak
komersial ataupun militer yang dilakukan secara terintegrasi, yang tentunya harus lebih dulu
berdasarkan regulasi yang dapat mengakomodir diadakannya pengawasan secara
terintegratif mengenai bahan peledak. 56
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan penggunaan senjata
api dan bahan peledak oleh militer maupun sipil. Pertauran tersebut antara lain yaitu:
1.

Ordonansi Bahan Peledak (Lembaran Negara tahun 1893 No. 234) Diubah Terakhir
Menjadi Lembaran Negara Tahun 1931 No. 168 Tentang Pemasukan,
Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan
Peledak (tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin
Pemakaian Senjata Api.

56

Zulkarnaen Yusuf. Bom, Terrorisme, dan Aturan yang Tumpang Tindih. Tempointeraktif.com.
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/12/01/KL/mbm.20031201.KL91732.id.html
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3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke
Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik
Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 Jo.
Pasal 1 Ayat D Undang-undang No. 8 Tahun 1948) Tentang Pendaftaran Dan
Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

4.

Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang
Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan
Mesiu.

5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tanggal 23
Agustus 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

7.

Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999
Tentang Bahan Peledak.

8.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 Tentang Ketentuan Impor Nitro
Cellulose (Nc).

9.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/22/M/XII/2006 Tanggal 19 Desember
2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Badan
Usaha Bahan Peledak Komersial.

10.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999.
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11.

Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1198/IX/2000 Tanggal 18 September 2000
tentang Rekomendasi Ijin Pemilikan Dan Penggunaan Senjata Api

12.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004
Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api
Non Organik TNI/ Polri.

13.

Peraturan Kapolri No. Pol. 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan
Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olehraga

14.

Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 Tentang Pengawasan,
Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

A. Penggunaan Senjata Api Untuk Kepentingan Militer dan Sipil.
Sebelum menggunakan senjata api maka terlebih dahulu harus ada status
kepemilikan terhadap senjata api tersebut. Berdasarkan ketentuan yang ada, pemberian izin
pemegangan senjata api harus diberikan secara selektif. Paling tidak, pekerjaan para
pemegang senjata api memang memiliki alasan yang cukup kuat bahwa mereka memang
harus dipersenjatai untuk menjaga diri.
Pada umumnya para pemegang izin senjata api tersebut adalah pejabat swasta atau
perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan. Untuk pejabat swasta atau
bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api adalah Presiden Direktur, Presiden
Komisaris, Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan. Untuk pejabat pemerintah
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adalah Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga
untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.
Dalam hal penggunaannya, juga terdapat perbedaan baik untuk kepentingan militer
maupun sipil. Penggunaan senjata api untuk kepentingan militer adalah dalam rangka
menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga keamanan
dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan senjata api untuk kepentingan sipil sebatas
digunakan untuk kepentingan individual berupa pembelaan diri dan hobi serta untuk
kepentingan olahraga.
1. Penggunaan Senjata Api Untuk Kepentingan Militer.
Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
diperlukan perlengkapan untuk menunjangnya. Salah satunya adalah senjata api.
Pada prinsipnya sesuai dengan perlengkapan standar militer, maka setiap prajurit
militer dilengkapi dengan senjata api. Namun, dalam kondisi non tempur/non operasi maka
pembawaan senjata api dilakukan pembatasan untuk menghindari penyalahgunaan.
Prajurit yang diperbolehkan membawa senjata pada saat non tempur adalah
mereka yang bertugas khusus seperti latihan, petugas jaga, staf intelijen/pengamanan. Para
komandan satuan dan tugas-tugas pengamanan. Sedangkan, untuk satuan-satuan tempur
hanya perwira yang diperbolehkan membawa senjata api.
Jenis senjata api yang digunakan untuk kepentingan militer ini adalah:
a. Pistol cal 45/46 (Perwira);
b. Senjata Serbu cal 5,6;
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c. Senapan Mesin Ringan (SMR)cal 12,7;
d. Senapan Mesin Barat (SMB) cal 12,7.

2.

Penggunaan Senjata Api Untuk Kepentingan Sipil.
Selain untuk kepentingan militer, ada juga senjata api yang hanya dapat digunakan

untuk kepentingan sipil. Senjata api yang digunakan untuk kepentingan sipil yang dalam hal
ini adalah perorangan, dapat dikeluarkan izinnya sebatas pada jenis senjata genggam yang
hanya memiliki kaliber 22 dan kaliber 32 dan senjata bahu (laras panjang) hanya dengan
kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata api nya pun adalah non standar TNI dan Polri
dengan jumlah maksimum dua pucuk perorang. Selain itu ada juga senjata api berpeluru
karet atau gas yang dapat digunakan oleh sipil. Untuk senjata api jenis genggam antara lain
adalah Revolver dengan kaliber 22, 25 dan 32. Sedangkan untuk senjata bahu, adalah jenis
Shotgun kaliber 12mm. Untuk kepentingan bela diri, seseorang hanya boleh memiliki
senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32, 25 atau 22, sedangkan untuk senjata
api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm.
Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk
olahraga-pun diatur dengan ketat. Setiap anggota Perbakin, dapat memiliki senjata api.
Namun jumlah yang dapat dimiliki oleh masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk
berburu, setiap orang hanya diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk senjata api. Untuk
berburu, senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang. Sedangkan untuk cabang
tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan
senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.
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Menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004
tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik
TNI/Polri maka bagi calon pemegang Senpi Non Organik TNI/Polri harus memenuhi
persyaratan pemilikan sebagai berikut:


Surat Permohonan, yang ditujukan kepada:
-

Kapolri Up. Kabaintelkam

-

Kapolda Up. Direktur Intelkam



Fotocopy KTP



Fotocopy Kartu Keluarga



Fotocopy Surat Ijin Import



Fotocopy SIUP Besar



Surat Keteragan Jabatan (bagi pejabat swasta)



Surat Keputusan Jabatan ( bagi pejabat pemerintah)



Rekomendasi Polres/ta/tabes



Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri



Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)



Surat Keterangan Menembak



Surat Keterangan Sehat



Daftar Riwayat Hidup



Pas photo berwarna, dengan warna dasar merah berukuran 2x3 dan 4x6 sebanyak
6 lembar.

Bagi Satpam atau Polisi Khusus dapat meminta ijin penguasaan pinjam pakai dan
penggunaan senjata api dengan persyaratan sebagai berikut:


Surat Perintah/Surat Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus



Fotocopy buku Pas senjata api
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Fotocopy Tanda Anggota Satpam/Polsus



Fotocopy Surat Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api dari Lemdik Polri



Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)



Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri



Pas foto berwarna dengan warna dasar merah ukuran 4 X 6, 2 lembar , 2 X 3, 2
lembar.

Bagi perorangan yang ingin memperoleh perizinan senjata peluru karet harus
memenuhi sejumlah syarat, yaitu:


Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam



Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri



Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)



Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta



Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/Polri



Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang
telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk
melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tidak memenuhi
persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan.



Pas photo berwarna, dengan warna dasar merah berukuran 2 x 3, sebanyak 6
lembar.

Sedangkan bagi perorangan yang ingin memperoleh perizinan senjata peluru gas
peluru karet harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu:


Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam.



Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri.



Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).



Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta.
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Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/Polri.



Fotocopy KTP/KTA (Syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang
telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk
melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tidak memenuhi
persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan.



Pas photo berwarna, dengan warna dasar merah berukuran 2 x 3, sebanyak 6
lembar.

Senjata api non organik TNI/Polri juga dapat digunakan unutk kepentingan olahraga
selain untuk kepentingan perorangan serta satpam dan polisi khusus. Pengaturan tersebut
tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006
tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk
Kepentingan Olahraga. Olahraga yang diintrodusir dalam peraturan ini adalah menembak.
Induk olahraga menembak di Indonesia bernama Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia).
Dalam melakukan olahraga menembak ini, anggota Perbakin menggunakan senjata api
dan amunisi. Untuk itulah perlu dilakukan pengaturan tentang penggunaan senjata api dan
amunisi untuk kepentingan olahraga. Berikut ini syarat-syarat yang harus mereka penuhi
agar dapat menggunakan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan olahraga, yaitu:


Sehat jasmani dan rohani.



Umur minimal 18 tahun maksimal 65 tahun



Memiliki kemampuan/kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api
serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dalam hal
merawat menyimpan dan penggunaannya.



Olaragawan atau atlet penembak yang telah melebihi usia maksimal, apabila masih
aktif melakukan kegiatan olahraga pada waktu mengajukan permohonan
pembaharuan agar melengkapi persyaratan rekomendasi dari Perbakin/pengda,
keterangan kesehatan dan psikologi.
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Anggota Perbakin juga dapat menghibahkan Senjata api non organik TNI atau Polri
untuk kepentingan olahraga dengan memenuhi persyaratan sebagaimana amanat Pasal 14
Huruf A dan B Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang
Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan
Olahraga. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemohon diwajibkan untuk mengajukan
Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dengan Tembusan Kapolwil/Kapolres setempat
dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 Rekomendasi Pengda setempat.
 Data lengkap penerima/pemberi hibah.
 Fotocopy Buku Pas yang terdaftar di Polda setempat.
 Data atau identitas senjata api dan asal usul senjata api yang dihibahkan.
 Data atau identitas senjata api/amunisi yang telah dimiliki oleh pemohon.
 Fotocopy KTP pemberi/penerima hibah.
 Fotocopy KTA Perbakin.
 Surat Pernyataan Hibah.
 Sertifikat Lulus Test Menembak dari Pengda Perbakin setempat.
 Surat Keterangan Lulus Test Kesehatan dari Dokter Polri.
 Surat Keterangan Lulus Test Psikologi dari Polri.
 Surat Keterangan Penggudangan Senpi dari Pengda Setempat.
 Pas poto berwarna, dengan warna dasar merah, dengan ukuran 4 x 6, sejumlah 2
lembar dan ukuran 2 x 3, sejumlah 2 lembar.
 Mengajukan Permohonan Ijin Kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri tembusan
Kapolda setempat dan untuk masing-masing Permohonan, dengan dilengkapi
persyaratan meliputi:


Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda setempat.



Kelengkapan yang sama pada saat mengajukan Permohonan Rekomendasi
kepada Kapolda sebagai mana dimaksud huruf A.
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Terhadap anggota Perbakin yang akan melakukan Pembaharuan Buku Pas Senjata Api
Milik Perbakin dikenakan kewajiban untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan
rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat dengan
melengkapi persyaratan sebagai berikut:


Rekomendasi Pengda Perbakin setempat.



Fotocopy Buku Pas Senjata Api.



Tanda Bukti Penitipan Senjata Api dari Pengda Perbakin setempat.



Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).



Fotocopy KTA Perbakin.



Foto KTP Pemohon.



Mengajukan Permohonan Ijin kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri Tembusan
Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi
persyaratan meliputi :


Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat.



Buku Pas Asli Kepemilikan Senjata Api.



Kelengkapan yang sama pada saat mengajukan Permohonan Rekomendasi
kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf A.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 15 Huruf A dan B, Peraturan Kapolri Nomor:
Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata
Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga.
Jika senjata api dan amunisi non organik TNI/Polri milik Perbakin itu akan
dipindahkan/dimutasi maka pemohon harus memenuhi persayaratan Pasal 17 Huruf A dan
B Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan
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Olahraga. Bahwa pemohon diwajibkan untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi
kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat dengan dilengkapi
persyaratan sebagai berikut:


Fotocopy Buku Pas.



Tanda bukti penyerahan atau penitipan dari Polda setempat.



Peryataan alasan pindah atau identitas pemohon.



Asal usul senjata api dan latar belakang pemilikan senjata api.



Mengajukan Permohonan ijin kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri tembusan
Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi
persyaratan meliputi:


Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat



Kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi
kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf A.

Terhadap senjata api milik Perbakin yang akan diproses penggudangan harus terlebih
dahulu melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor:
Perkap/13/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata
Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Persyaratan tersebut adalah:


Penggudangan Senjata api dan amunisi yang sudah memperoleh ijin wajib
disimpan di gudang masing-masing Pengda.



Penggudangan senjata api yang belum memperoleh ijin kepemilikan dan amunisi
yang belum didistribusikan disimpan digudang senjata api Mabes Polri.



Penggudangan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan pengecekan secara berkala setiap 3 bulan sekali oleh Polda setempat.
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3. Penyalahgunaan Senjata Api

Senjata Api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang maupun yang belum
terpasang, yang dapat dioperasikan, yang dirancang atau dirubah atau dapat dirubah
dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan
dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk senjata
buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata ”rakitan”, serta benda tambahan yang
dirancang atau dimaksudkan untuk dipiasang pada alat demikian.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api diartikan sebagai segala senjata
yang menggunakan mesiu seperi senapan, pistol, dan sebagainya berdasarkan instruksi
Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk
melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang Pertahanan dan Keamanan. Bagi
TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan Negara
misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam
kehidupan sehari-hari misalnya dibawa pulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk
memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dalam prosedur
sesuai dengan peraturan yang ada.
Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di Kepolisian akhir-akhir ini semakin marak.
Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama Polisi sampai menembak diri
sendiri. Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu
penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas
Penyalahgunaan senjata api dalam tugas misalnya penembakan terhadap warga sipil karena
salah sasaran pada saat mengejar penjahat, atau pada saat operasi latihan.
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Polri mencatat ada 58 kasus penyalahgunaan senjata api (senpi) nonorganik TNI/Polri
pada kuartal kedua 2010 ini. Senjata itu seharusnya digunakan untuk membela diri. "Sejak
Januari-Agustus 2010 tercatat 58 kasus dengan jumlah senjata 69 pucuk yang
disalahgunakan oleh pemiliknya,57" ke-58 kasus tersebut dengan rincian, 14 pucuk senpi
dengan peluru tajam, sebanyak 44 pucuk senjata berpeluru karet dan 11 pucuk senjata api
berpeluru gas.58
Sementara itu, banyak juga senjata api yang hilang hingga Agustus 2010 ini. Menurut
data Polri, ada 45 pucuk senjata, dengan rincian 18 pucuk senjata api dengan peluru tajam,
selanjutnya 17 pucuk senjata api berpeluru karet dan 10 pucuk senjata api berpeluru gas,
yang hilang.
Jumlah senjata api yang beredar di mayarakat secara legal telah mencapai 41.102
pucuk. Sebanyak 17.983 pucuk di antaranya berizin untuk bela diri, 11.869 pucuk digunakan
oleh Polisi Khusus (Polsus), 6.551 pucuk diperuntukkan olahraga, dan 4.699 pucuk
diperuntukkan oleh Satpam.
Sebelumnya Kepolisian Republik Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2007 ada 13
kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota polri di antaranya
dilakukan oleh 12 orang Bintara, dan satu orang perwira pertama.59 13 kasus
penyalahgunaan itu, diakibatkan antara lain, karena kurang hati-hati atau kelalaian yang
berakibat kecelakaan, salah tembak dalam tugas, kehilangan senjata, bunuh diri, dan

57Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Marwoto Soeto, Jakarta, Rabu
(25/8).www.tribunews.com
58

www.mediaindonesia.com

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutanto di sela-sela rapat kerja dengan
Komisi III, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/5).
59
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sengaja menembak orang lain, "jelas Kapolri.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Polri
menerapkan dan menegakkan aturan larangan membawa senjata bagi anggotanya yang
sedang tidak bertugas. Hal itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api diluar
tugas. Hal ini diungkapkan terkait kasus penembakan Polisi oleh Polisi belakangan ini.
Untuk mengurangi penyalahgunaan senjata api oleh Polisi, Polri harus melakukan
secara tegas kesatuan-kesatuan yang berhak menggunakan senjata api baik ketika sedang
bertugas maupun tidak. Misalnya kesatuan reserse saja yang boleh membawa senjata api
baik ketika berseragam maupun ketika bepakaian sipil tetapi harus dilengkapi dengan
petunjuk untuk apa senjata itu digunakan.
Memang Polri sudah berusaha keras melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan
anggota yang secara mental memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri Munculnya
berbagai kecaman terhadap penyalahgunaan senjata api (senpi) sesungguhnya sudah sering
mencuat di tengah masyarakat. Masyarakat merasa takut bila mendengar berbagai
penyalahgunaan senjata api.
Terkadang penggunaan senjata api tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik
menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu penyalahgunaan
senjata api oleh aparat Kepolisian maka Polri perlu memperketat seleksi anggota sejak awal
penerimaan dan juga dengan meningkatkan seleksi stablitas mental dan pemantauan yang
ketat ketika akan memberikan senjata kepada anggota tertentu.
Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia tercatat mulai tahun 2004
sampai tahun 2008 antara lain:
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1.

24 Agustus 2004
Empat oknum polisi dari Polres Jakarta Selatan menganiaya Raditya
Aristodoningrat, dan menodongkan pistol kepada petugas keamanan diskotik
Cetro, di jalan Darmawangsah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2.

12 April 2005
Bripda Yohanes Widiyanto, anggota Polres Cirebon bunuh diri dengan
menembak keningnya di Gereja Santo Antonius Kotabaru,Yogyakarta.

3.

27 Apri 2005
Inspektur satu polisi Sugeng menembak Kepala Samapta Kepolisian Rejong Arjun
Komisaris Polisi Ibrahim Gani. Diduga Sugeng mengalami stres.

4.

28 Julil 2006
Briptu Marto Lawani ditembak mati oleh atasannya Iptu Koko Arianto Wardani,
Kepala Kepolisian Sektor Talaga Gorontalo.

5.

8 Agustus 2006
Polisi dan Tentara baku tembak di tugu Mulyono Kabupaten Musirawa,
Sumatera Selatan. Seorang anggota Polisi dan Seorang anggota TNI tewas dalam
baku tenbak tersebut.

6.

26 Agustus 2006
Aipda Saudin Debataraja Aggota Polres Metro Bekasi menembak istirinya,
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Kapten CAJ Adiana Siringo-ringo, setelah itu menembak dirinya namun tidak
mati.
7.

13 November 2006
Angota Kepolisian Sektor Sayuk, Jawatengah I Gede Mustik ditembak rekannya
Brigadir Kepala Polisi Nugroho pada sebuah acara, dimana pada saat itu
Nugroho hendak melerai dua orang pemuda yang sedang berkelahi namun
peluru pistolnya mengarah kepada I Gede Mustik.

8.

24 Januari 2007
Iptu Oloan Hutasoit, anggota Poltabes Medan menembak psangan pengantin
baru Nanda safriani 23, dan Amrul Fahmi dikeramaian sebuah mol di Medan.
Diduga ia patah hati karena ditinggal kawin oleh nanda.

9.

13 februari 2007
Brimob dan anggota TNI baku tembak menewaskan satu orang angota brimob di
kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya Jayapura Bentrokan ini dipicu oleh hal sepele
pada saat mengantri minyak tanah bersubsidi.

10.

8 Maret 2007
Brigadir I Rivai Yulianur bertugas pada bagian operasional Polres Bangkalan,
Jawa Timur. Menembak mati empat orang sekaligus yakni istri, mertua, dan dua
orang teman istirinya. Kemudian menembak dirinya sendiri.

11. 10 Maret 2007
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Brigadir Sofian, anggota Polda Jawa Barat, menembak mati dirinya. Sendiri
korban bercanda dengan pistolnya sendiri dikira tidak berisi peluru.
12.

14 Maret 2007
Brigadir Hance anggota Polwitabes Semarang menembak mati atasannya, AKBP
Lilik Purwanto (wakapolwil) setelah itu pelaku tewas ditembak anggota resmob
beberapa saat kemudian.

13.

30 April 2007
Briptu Denis Bagus Hariyono menembakkan pistolnya kepada isirinya, Vita
Puspita, dirumah kontrakan mereka ditambak sari, Surabaya. Pemicunya Vita
menuduh suaminya selingkuh ketika selesai membaca SMS di ponsel suaminya.

14.

25 Mei 2007
Mantan Kepala Satuan lalu lintas Polres Merauke, AKP Rony Pasaribu menembak
mati anak buahnya Brigadir Nur Hidayat hingga tewas.

15.

26 Agustus 2007
Polwan muda Bripda Vera Baranur ditembak di Mayaran oleh anggota Brimob
Semarang diduga karna kasus asmara.

16.

28 Agustus 2007
Niasari gadis berusia limabelas tahun tewas ditembak oleh anggota Intelkam
Polres Bogor.
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17.

30 Januari 2008
Brigadir Harmoko anggota rteskrim Polres Sempang, Madura menembak istrinya
hinnga tewas karena cemburu terhadap istirinya.

Training menentukan seberapa profesional seorang polisi dilihat dari pengetahuan
dan keahlian yang di milikinya, dan sangat dipengaruhi efesiensi, efektivitas, dan sistem
yang di berlakukan. Sumber daya manusia menentukan kualitas personal dari sisi kualitas
intelejensi dan kemampuan fisik ketika rekruitmen, pendidikan dan penempatan.
Manajemen mempengaruhi tatatertib dan disiplin kerja serta pengawasan melekat
di internal institusi. Konsep operasi merupakan gambaran seberapa serius seorang polisi
bekerja sesuai dengan prosedur hukum dan meminimalisir efek destruktif dari operasi yang
digelarnya, termasuk seberapa jauh operasi yang digelar memberikan respek terhadap Hak
Asasi Manusia. Struktur yang terbuka menentukan kredibilitas institusi polisi yang bekerja di
bawah kontrol institusi politik yang jelas dan diawasi dalam mekanisme check and balances
oleh parlemen. Sementara akuntabilitas terkait dengan ada tidaknya pertanggungjawaban
atas segala tindakan yang dilakukan yang melanggar ketentuan hukum dan Hak Asasi
Manusia, termasuk mekanisme Komplain publik dan transparansi terkait dengan anggaran
dan program yang dirancang institusi Kepolisian.
Dalam kontek Indonesia, persoalan yang muncul justru karena minimnya
persinggungan aparat Kepolisian dengan sejumlah instrumen internasional, ditengah tidak
memadainya instrumen internasional untuk memberikan dukungan terhadap perubahan
watak dan kinerja Kepolisian yang lebih profesional. Kondisi ini bukan saja menunjukkan
suatu karakter polisi yang tidak profesional sebagaimana polisi yang ada di negara-negara
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demokratis lainnya, namun juga menciderai citra polisi yang dalam konsep kepolisian
modren adalah figur yang memiliki integritas moral, kemampuan kerja profesional, menjadi
bagian dari sistem penegakan hukum yang bersifat sipil, serta bersama-sama masyarakat
membangun ketertiban umum.
Senjata api kini bukan lagi barang langka. Barang yang sejatinya hanya boleh beredar
di kalangan terbatas itu sekarang tak lagi sulit ditemui. Paling tidak, hal itu terbukti dengan
maraknya aksi kejahatan yang menggunakan senjata laras pendek akhir-akhir ini.
Diawali dengan aksi koboi pelawak Parto Patrio dalam kasus penyalahgunaan senjata
api (senpi), dengan melepas tembakan ke atas saat diwawancarai wartawan infotainment
yang hendak meminta konfirmasi sekitar poligami. Parto dinyatakan sebagai tersangka
akibat penggunaan senjata pistol EZ 83 kaliber 9 mm dengan sembilan peluru miliknya yang
tidak sesuai izin. Akibatnya Parto harus menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun
penjara karena melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang
kepemilikan Senjata Api dan melanggar Pasal 335 KUHP tentang ancaman yang
membahayakan orang lain.
Bahkan pengacara Henry Yosodiningrat pernah terkena perkara hukum sehubungan
penyalahgunaan senpi yang dimilikinya, meski mereka tak sempat ditahan. Banyak warga
Jakarta yang memproteksi dirinya dengan senpi, baik senjata api legal maupun yang ilegal.
Kini disinyalir jumlah senjata api ilegal yang beredar di tengah masyarakat perkotaan justru
jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang resmi (izin/terdaftar). Kemudian Kasus putra
Wakil Ketua MPR/DPR Oesman Sapta Odang, yaitu Raja Sapta ditangkap di sebuah Cafe di
kawasan Kebayoran Baru, Jaksel, dan kini juga ditahan Polri akibat memiliki senjata api dan
bahkan tidak memiliki izin.
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Kasus terbaru terlihat pada peristiwa tawuran antar kelompok preman di depan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, tampak jelas beberapa orang yang
mengacung-acungkan senjata api ke arah lawannya dan beberapa bulan yang lalu kasus
penyalahgunaan senjata api yang menyebabkan salah seorang korban tewas, selain
penembakan terhadap bus TransJakarta, terakhir seorang anggota polisi di kota Bogor
ditembak seorang tak dikenal hingga tewas. Timbul pertanyaan bagaimana masyarakat bisa
memperoleh senjata api secara ilegal.
Terkait dengan kian meningkatnya penyalahgunaan senjata api, sejak akhir November
lalu, Polda Metro Jaya menggelar Operasi Sikat Jaya selama sebulan penuh. Dalam catatan
Biro Operasional Polda Metro Jaya, setidaknya ada 4.000 senjata api yang beredar di
Jakarta. Itu yang surat izinnya sudah habis. Sedangkan senjata api ilegal atau rakitan,
jumlahnya tak diketahui dengan pasti.
Selain senjata api rakitan yang dijajakan dengan harga cukup murah, di Jakarta juga
beredar senjata api impor di pasaran gelap. Awal Desember 2010, dua kurir penjual senjata
api ditangkap polisi saat melakukan Operasi Sikat Jaya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta
Pusat.
Kedua orang itu adalah Lukman Hakim (40) dan Tholib Husin (53). Lukman merupakan
warga Jalan Kebon Jeruk 12, Jakarta Barat. Sedangkan Tholib warga Jalan Cipinang Baru,
Jakarta Timur. Dari tangan keduanya, polisi menemukan sepucuk Revolver Colt 38
bertuliskan Marines USA.
Kepolisian sejak tahun lalu tidak lagi mengeluarkan izin pengunaan senjata api, namun
kegiatan kriminal dengan senjata api ilegal masih marak. Mengapa sulit mengawasi
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penggunaan senjata api ilegal di masyarakat, padahal Polri sejauh ini terus menerapkan
syarat yang ketat untuk mengeluarkan izin pemilikan senjata api untuk bela diri, dan
kewajiban bagi pemilik untuk selalu membawa identitas atau administrasi pendukungnya,
dan harus menyertai senjata itu. Tetapi upaya pemberian izin dan pengawasan yang ketat
seperti ini tampaknya belum berdampak secara meluas, meskipun di Indonesia peredaran
senjata ilegal di Indonesia termasuk terendah di dunia.
Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, butuh
pendekatan yang berbeda untuk menekan peredaran senjata api ilegal di masyarakat.

"Cara penanggulangannya adalah bukan lewat regulasi, tetapi lewat operasi
kepolisian. Masalahnya saya melihat bahwa Indonesia begitu luas untuk dijaga,
sementara yang dijadikan sasaran oleh polisi adalah sebetulnya senjata api yang tidak
ada kaitannya dengan izin, dan itu pasti ilegal," kata Meliala.
"Kalau kita bicara mengenai kepemilikan senjata api khususnya untuk konteks ilegal,
itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, yang hanya cobacoba. Umumnya adalah mereka yang berada dalam konteks terlatih, memiliki
spesialisasi di bidang kejahatan tertentu, sehingga kemudian membutuhkan dukungan
senjata api dalam rangka memuluskan rencananya."

Data resmi kepolisian pada tahun lalu menyebutkan, senjata api legal untuk bela diri
yang beredar di masyarakat sipil lebih dari 17.000 pucuk senjata, sementara untuk olahraga
sekitar 6.000 pucuk.
Sementara sampai bulan Agustus lalu, kasus penyalahgunaan senjata api non organik
sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah. Menurut Mabes Polri sampai Agustus
2010 ada 45 senjata api resmi yang dilaporkan hilang.
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Di samping itu, polisi juga akan terus mencari keberadaan senjata api ilegal yang masih
beredar luas di kalangan masyarakat dan digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Dalam
Operasi Pekat (8-28 November) dan Sikat Jaya 2010, polisi mengamankan 15 pucuk senjata
api ilegal dari tangan pelaku kejahatan.
Tidak berhenti sampai di situ, Polda Metro Jaya lantas menggelar Operasi Sendak Jaya
2010. Selain melanjutkan pencarian senjata ilegal, operasi yang berlangsung dari tanggal 2
hingga 11 Desember 2010 ini juga digelar untuk menjaring bahan peledak.
Menurut kelompok pemerhati krisis, International Crisis Group (ICG) yang merilis
laporan pada September tahun lalu, praktik korupsi merupakan jalur terbesar peredaran
senjata ilegal di Indonesia.
Senjata api diduga sampai ke tangan tersangka setelah melalui transaksi jual-beli yang
ilegal. Disebutkan pula ada sedikitnya sekitar 20 ribu senjata api milik polisi dan TNI, yang
kini berada di tangan sipil dalam kondisi siap pakai atau rusak.
Dalam UU Nomor 8 Tahun 1948 dikatakan, setiap orang yang bukan anggota tentara
atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mendapat izin pemakaian senjata
api (IKSA) menurut contoh yang ditetapkan kepala kepolisian negara. Dengan demikian
secara normatif, izin kepemilikan senpi harus ditandatangani Kapolri, tak boleh
didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga negara RI pada
dasarnya berhak memiliki senpi legal jika memenuhi persyaratan dan memiliki izin. Motivasi
seseorang ingin memiliki senpi kebanyakan untuk pertahanan diri (self defence).
Salah satu faktor utama penyebab kasus penyalahgunaan senjata api legal milik warga
sipil adalah lemahnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari pelaku. Sebab itu, para
57

warga sipil yang akan diberi izin memiliki senjata api dari pihak berwenang hendaknya
dibekali pengetahuan hukum secara memadai. Disamping itu, hasil psiko test seorang
psikolog harus benar-benar menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api orang yang
bersangkutan tidak mungkin akan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.
Guna mengurangi atau mencegah aksi kejahatan di perkotaan, terutama di kota-kota
besar, tentunya tidak bisa diharapkan hasilnya secara maksimal, kecuali jika partisipasi
publik didukung sistem teknologi pengamanan yang memadai.

B.

Penggunaan Bahan Peledak untuk Kepentingan Militer dan Sipil.
Sama halnya dengan senjata api, bahan peledak juga merupakan bahan yang sangat

berbahaya dan perlu diawasi sejak dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan,
penggunaan sampai dengan pemusnahannya. Oleh karena itu, sistem pembinaan dan
pengawasannya harus tepat dan ketat, sehingga dapat diperkecil kemungkinan untuk bisa
disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Bahan peledak adalah zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang
apabila terkena suatu aksi, berupa panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekan akan
berupa secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut
berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi. Pada
bahan peledak industri perubahan secara kimiawi sebagian besar (hampir seluruhnya)
berbentuk gas.
Memperhatikan situasi keamanan nasional dipandang penting dan perlu adanya
suatu sistem verifikasi. Sistem verifikasi dan pengamanan terpadu terhadap bahan kimia
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peledak seyogjanya dilaksanakan oleh Dephan bersama instansi terkait, sistem verifikasi
meliputi tata cara pendataan, deklarasi serta On-Site Inspection yang dilaksanakan secara
terpadu, di mulai dari Agregat Data Nasional, bersama instansi Depperindag, Ditjen Bea
Cukai, Polisi serta Dephan guna mengadakan pe-ngawasan terpadu, melaporkan setiap
pendistribusiannya dengan menggunakan: HS Number dan CAS Number bagi setiap importir
produsen, industri, importir, distributor dan retailer/toko bahan Kimia.
Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui tentang bahan peledak, yaitu:
1. Penggolongan dan Jenis Bahan Peledak.
a.

Bahan peledak adalah suatu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau
campuran yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan
akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau
seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang
sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.
b. Bahan kimia yang biasa dipergunakan sebagai bahan peledak sangat banyak
jenisnya. Pengelompokan bahan-bahan peledak ini juga dapat dilakukan dengan
berbagai cara, diantaranya berdasarkan komposisi senyawa kimia, kegunaan, jenis
bahan baku dan lingkungan penggunaannya.

2. Pengelompokan Bahan peledak.

Pengelompokan bahan peledak secara ilmiah berdasarkan komposisi senyawa kimia
dibagi atas bahan peledak senyawa murni (tunggal) dan bahan peledak campuran.
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Bahan peledak senyawa murni (tunggal), dikelompokkan atas 2 kelompok yaitu
bahan peledak murni (Primary Explosive) dan bahan peledak kuat (High Explosive). Yang
termasuk bahan peledak utama (Primary Explosive) adalah: Mercury fulminat, Timbal azida,
Sianurat triazia (CTA). Diazodinitrofenol (DDNP), Tetrasen, Heksametilendiamin peroksida
(HMTD). Yang termasuk bahan peledak kuat (high Explosive) adalah: Nitrometan,
Dinitromentan, Trinitrometan atau Nitroform, Tetranitrometan, Nitrobenzen (NB),
Dinitrobenzen, Trinitrobenzen, Mononitrotoluen (MNT), Dinitrotoluen (DNT), Trinitrotoulen
(TNT),

Dinitro-m-Xylen

(DNX),

Trinito-M-Xylen

(TNX),

Mononitronaftalen

(MNN),

Dinitrofenol, Trinitrofenol, Ammonium pitrat, Trinitro-m-kresol, Trinitroanisol (TNA),
Trinifenentol (TNP), Trinitroanilin, Tetranitroanilin, heksanitrofenilamin, Heksanitro
azobenzen, Heksanitridifenilsulfit, Metil nitrat, Etil nitrat, Etilen glikol mononitrat, Etilen
gloikol dinitrat (EGDN), Dietilen glikol dinitrat (DEGN), Propilen-1, Butilen-1, Gliserol
mononitrat, Gliserol dinitrat, Gliserol trinitrat, Nitrogliserin (NG). Kloroidrin dinitrat,
Digliserol tetranitrat, Ritritol tetraitrat, Pentaeritritol tetranitrat (PETN), Mannitol
heksanitrat (HMN), Dipentaeritritol heksanitrat (Dipen), Nitroselulosa (NG), Nitroamilum,
Nitroamin,

Metil

nitramin,

Dimetilnitramin,

Etildnitramin

(EDNA),

Nitroguanidin,

Nitrodietanolamin dinitrat (DINA), Tetranitro-N-Metilamin (Tetril), Trinitro-1, Tetranitro-1,
Ammonium nitrat, Guanidin nitrat, Urea nitrat, ammonium klorat Ammonium perklorat.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengelompokan bahan peledak secara ilmiah
berdasarkan komposisi senyawa kimia, tidak hanya terdiri dari bahan peledak senyawa
murni (tunggal) saja melainkan juga termasuk bahan peledak campuran. Bahan peledak
Bahan peledak campuran banyak digunakan karena memiliki keuntungan yang lebih banyak
jika dibandingkan dengan bahan peledak tunggal. Bahan peledak campuran ini
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dikelompokkan atas bahan peledak kuat (High Explosive) dan bahan peledak lemah (Low
Explosive). Bahan peledak kuat berupa campuran ini banyak digunakan baik dalam bidang
militer maupun sipil (komersial) dengan tujuan sebagai penghancur. Tergolong bahan
peledak kuat disini adalah: Amatol, Ammona, Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Siklotol,
Dinamit, Oktol, Pentolit, Pikratol, Torpeks, Tritoal, Bom plastik. Sedangkan bahan peledak
lemah (Low Explosive) bukan merupakan bahan peledak penghancur, tetapi digunakan
sebagai bahan isian pendorong pada amunisi. Bahan pendorong ini dikenal juga dengan
nama Propelan. Yang tergolog propelan ini antara lain: Bubuk hitam (black powder), Bubuk
tak berasap (smokeless powder), Bahan pendorong roket (rocket propellantas), Bahan
pendorong cair (liquid propelant).
Pengelompokkan bahan peledak menurut kegunaannya ada lima kelas/kategori
meliputi:
a. Bahan peledak “Blasting” dan/atau “Bursting”. Bahan peledak “Blasting” yaitu bahan
peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi dan sejenisnya. Sedangkan bahan
peledak Bursting adalah bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata, seperti bom,
granat, kepala ledak dan sejenisnya. Bahan peledak “blasting” dan/atau “Bursting” tersebut
terdiri dari 5 (lima) tipe :
Tipe A. Berupa nitrat organic cair (seperti Nitrogliserin) atau campurannya dengan satu atau
lebih bahan-bahan sebagai berikut : Nitrocellulose, Ammonium Nitrat anorganik lainnya,
derivativ nitroaromatik atau bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti serbuk
kayu (“wood meal”) dan serbuk Aluminium.
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Tipe B. Terdiri dari dua jenis :
Campuran Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik dengan TNT dan/tanpa “Ingredient” lain
seperti serbuk kayu (“wood meal”) atau serbuk Aluminium, serta tidak me-ngandung
Nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
Campuran Ammonium Nitrat atau nitrat anorganik dengan bahan yang mudah terbakar
serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
Tipe C. Campuran Kalium/Natrium Klorat atau Kalium/Natrium/Ammonium Perklorat
dengan derivativ nitroorganik atau bahan yang mudah terbakar, seperti serbuk kayu (wood
meal”), serbuk Aluminium atau Hidrokarbon, serta tidak meng-andung Nitrogliserin atau
cairan nitrat organic sejenisnya.
Tipe D. Campuran senyawa nitrat organik dengan bahan yang mudah terbakar, seperti
Hidrokarbon dan serbuk Aluminium, serta tidak mengandung Nitrogliserin, cairan
nitrat/klorat organik sejenisnya atau Ammonium Nitrat.
Tipe E. Campuran/larutan air (sebagai “ingredient” pokok) dengan sejumlah banyak
Ammonium Nitrat atau oksidator lainya seta dapat mengandung derivativ nitro (seperti
TNT), Hidrokarbon atau Serbuk Aluminium.
b. Bahan peladak “Catridge” yaitu bahan peledak sejenis bahan peledak “Blasting” atau
“Bursting” yang dipergunakan sebagai pembentuk “Metal Projectil” yang berkemampuan
tambus/potong.
c. Bahan peledak “Propellant”, yaitu bahan peledak yang dipergunakan sebagai pembetuk
gas pendorong dalam peluru senjata atau motor roket.
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d. Bahan peledak “Fuse”, yaitu bahan peledak yang dipergunakan sebagai “pemula” suatu
rangkaian proses peledakan, baik secara penyalaan/deflagrasi maupun secara detonasi.
e. Bahan peledak “Pyrotechnic”, yaitu bahan peledak yang dipergunakan sebagai
pembentuk panas, gas, warna dan lain sebagainya.
Pengelompokan bahan peledak menurut jenis bahan baku dan/atau bahan setengah
jadi berdasarkan sifat “explosive” nya, seperti: Blasting Gelatine (Master Mix), Nitro
Glycerine (NG), Nitro Glycol (DEGN), Nitro Cellulose (NC) dengan N-content lebih dari 12,6
%, PETN Black Powder, Emulsion Matrix (Emulsion Base), Mercury Fulminate, Lead Azide,
DDNP, Lead Styphnate, Tetracece dan sejenisnya.
Bahan peledak berdasarkan lingkungan penggunaannya dibedakan menjadi bahan
peledak militer dan bahan peledak komersial.

1.

Penggunaan Bahan Peledak untuk Kepentingan Militer.

Bahan peledak militer, umumnya dipakai dalam operasi militer misal untuk
peperangan, demolation, melukai, membunuh, (bom napalm, granat dsb.) Bahan peledak
sipil/komersial yaitu bahan peledak dalam pemakaian industri pertambangan, konstruksi dll.
Karakteristik/Spesifikasi.

Bahan

peledak

militer

harus

memenuhi

beberapa

persyaratan antara lain :

a. Harus memiliki daya hancur yang dahsyat (very brissant).
b. Tidak peka terhadap pukulan atau tumbukan.
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c. Tidak mudah terbakar.
d. Dapat disimpan dengan stabil.
e. Tidak menyerap air.
f. Tidak reaktif terhadap logam.
g. Dapat dibuat dengan cepat.
Bahan peledak militer memiliki isian berupa:
a. Isian Utama (Main Charges): TNT, RDX, PTEN, TATP/Triacetontriperoksida, Tetryl, Asam
Pikrat, Amatol, Tritonal, Pentolite, Tetrytol, Pikratol, Amonal, Ednatol, Explosive D,
Composition B, HMK, Haleite, PBX, C-4, dan sejenisnya.
b. Isian Pendorong (Propellants)
1. Nitro Glycerine Based, seperti: Single Base Propellants ,Double Base Propellants (Ball
Powder), Triple Base Propellants, Extruded Impregnated Propellants (EIP), Composite
Modified Cast Double Based (CMCDB), Elastomeric Modified Cast Double Based (EMCDB),
Crosslinked Cast Double Based (XLCBD), dan sejenisnya.
2. Composite, seperti: Hydroxyl Terminated Poly Butadieene (HTPB), Carboxyl Terminated
Poly Butadiene (CTPB), Glycidyl Azide Polymer (GAP), Poly Urethane, Poly Sulfide dan
sejenisnya.
Sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka
pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bahan peledak dilaksanakan secara
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terkoordinasi terpadu antar instansi dan dikoordinasikan oleh Kemhan. Perizinan bahan
peledak militer diatur khusus oleh Kemhan dan instansi terkait.
Memperhatikan situasi keamanan nasional dipandang penting dan perlu adanya suatu
sistem verifikasi. Sistem verifikasi dan pengamanan terpadu terhadap bahan kimia peledak
seyogjanya dilaksanakan oleh Dephan bersama instansi terkait, sistem verifikasi meliputi
tata cara pendataan, deklarasi serta On-Site Inspection yang dilaksanakan secara terpadu, di
mulai dari Agregat Data Nasional, bersama instansi Depperindag, Ditjen Bea Cukai, Polisi
serta

Dephan

guna

mengadakan

pe-ngawasan

terpadu,

melaporkan

setiap

pendistribusiannya dengan menggunakan: HS Number dan CAS Number bagi setiap importir
produsen, industri, importir, distributor dan retailer/toko bahan Kimia.

2.

Penggunaan Bahan Peledak untuk Kepentingan Sipil.
Penggunaan bahan peledak untuk kepentingan sipil antara lain adalah penggunaan

bahan peledak untuk kepentingan komersial. Bahan peledak komersial harus memiliki
beberapa persyaratan antara lain :

1. Peka terhadap suatu reaksi: panas, getaran, gesekan atau benturan.
2. Mempunyai kecepatan detonasi teertentu (high dan low explosive).
3. Memiliki daya tahan air (water resistance) terbatas.
4. Dapat disimpan dengan stabil.
5. Menghasilkan gas-gas hasil peledak, yaitu : gas dalam bentuk molekul lebih stabil
6. Memerlukan stemming/penyumbatan dalam penggunaannya.
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Macam bahan peledak komersial adalah:
a. Semua jenis Dinamit, yang dikenal dengan nama “Nitro Glycerine Based Explosives”,
Blasting Agents (ANFO)
b. “Water Based Explosives” (slurry, Watergel, Emulsion Explosives).
c. Bahan peledak pembantu “(Blasting Accessories)” seperti Primer (Booster), Detonator,
Sumbu Api, Sumbu Peledak, MS Connector (Detonating Relay), Igniter, Igniter Cord,
Connector dan sejenisnya.
d. Shaped Charges seperti RDX, HMX, dan sejenisnya.
Bahan peledak yang digunakan untuk kepentingan komersil, antara lain untuk:
a. Pekerjaan tambang yaitu untuk melepaskan batuan dari batuan induknya antara lain :
batu bara, emas, tembaga, aspal industri semen, industri batu belah, industri batu kapur,
dan sebagainya serta untuk operasi penambangan minyak dan gas bumi.
b. Pekerjaan umum diantaranya, untuk pembuatan jalan raya, pembuatan jalan kereta api,
pembuatan lapangan terbang, pembuatan terowongan, pembuatan waduk dan irigasi,
untuk pekerjaan tambang, pembersihan pelabuhan, penghancuran kepal bekas,
pengancuran bangunan tua.
c. Pengguanan lain yang berkaitan untuk keperluan peledakan.
C-4 dan RDX (Research and Development Explosive).
C-4 atau Composition 4, merupakan bahan peledak yang tergolong bahan peledak
plastik PBX (Plastic Bbonded explosive), oleh karena bersifat plastik (plastizer) dengan
66

komposisi senyawa kimia terdiri atas komposisi utamanya adalah RDX (91 %), Di (2ethylhexyl) sebacate (5,3 %), Polyisobutyllene (2,1 %) dan Motor Oil (1,6 %) serta DMDNB
(2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutane).
Di dalam katalogisasi militer sebagaimana TNT-225 gr,TNT-450 gr maka C-4 dikenal
sebagai M-118 Block Demolition Charge.
RDX mempunyai rumus molekul: C3H6N6O6 dikenal sebagai cyclonit atau hexogen dengan
penamaan kimianya: Cyclotrimethylenetrinitramine. Untuk kepentingan militer RDX
mempunyai beberapa komposisi sesuai dengan kepentingan dan penggunaannya.
Composition A : A-1, A-2, A-3, A-4, A-5. Composition A biasanya digunakan untuk busting
charge untuk Rockets 2.75 inch (Navy), Rockets 5 inch dan Landmines.
Composition B : biasanya di kombinasikan RDX dan TNT, juga digunakan untuk bustrers
Projecktile di lingkungan Angkatan Darat dan untuk Landmines.
Composition C : merupakan plastic demolition explosive de-ngan beberapa komposisi C-1, C2, C-3 dan C-4 tergantung kandungan/prosentase RDX.
Cyclotol di racik dengan 3 formulasi berbagai campuran komposisi dari RDX dan TNT untuk
kepentingan bom tajam, projektil dan granades. Selanjutnya formula lainnya adalah : HBX-1,
HBX-2 dan H-6.
Penggunaan bahan-bahan peledak untuk komersil, dilaksanakan sesuai Peraturan
Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan
Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
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Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29
April 2008, tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial,
Bunga Api yang boleh digunakan oleh masyarakat adalah:


Bunga api mainan berukuran kurang dari 2 inchi (tidak menggunakan ijin pembelian
dan penggunaan



Bunga api untuk pertunjukan (show) berukuran dari 2 inchi sampai dengan 8 inchi .

Sedangkan penggunaan dan pembelian bunga api harus mendapatkan ijin dari kapolri
c. q Kabagintelkam Polri. Hal tersebut sesuai dengan perintah Pasal 10 ayat (6) Peraturan
Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan
Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

i.

Prosedur Perizinan Bahan Peledak

Prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh produsen, distributor dan pengguna
akhir untuk memperoleh rekomendasi perizinan bahan peledak sesuai dengan Pasal 26
Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008, tentang Pengawasan,
Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, adalah sebagai berikut :
a.

Ijin pergudangan handak dan permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda Up.
Dir Intelkam dengan dilengkapi persyaratan bahwa Produsen dan distributor
diwajibkan melengkapi :


Alasan dan tujuan pendirian gudang
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b.



Data jumlah dan macam gudang



Perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang



Denah atau peta lokasi gudang



Gambar kontruksi dan foto gudang



Fotocopy penunjukan sbg produsen dan distributor

Sedangkan bagi Pengguna Akhir, diwajibkan melengkapi :


Alasan dan tujuan pendirian gudang



Data jumlah dan macam gudang



Perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang



Denah atau peta lokasi gudang



Gambar kontruksi dan foto gudang



Hasil pengecekan lapangan



Ijin Pemilikan, Penguasaan Dan Penyimpanan (P3) bahan peledak, permohonan
rekomendasi diajukan kepada Kapolda Up. Dir Intelkam Polda dengan dilengkapi
persyaratan :
 Produsen dan distributor, diwajibkan melengkapi :
 Fotocopy dokumen perusahaan
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 Fotocopy Surat Ijin Gudang
 Biodata Tenaga Ahli Bahan Peledak bagi produsen dan distributor
 Data kekuatan anggota Satuan Pengamanan (Satpam)
 Surat Peryataan Produsen Dan Distributor (SPPD)

c.

Pengguna Akhir juga diwajibkan untuk melengkapi berkas-berkas:


Fotocopy dokumen perusahaan



Fotocopy Surat Ijin Gudang



Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Tehnik



Fotocopy Sertifikat Juru Ledak Atau Tembak



Fotocopy Kartu Ijin Meledakkan (KIM)



Data kekuatan anggota Satuan Pengamanan (Satpam)



Surat Peryataan Pengguna Akhir (SPPA)



Ijin Pembelian Dan Penggunaan (P2) bahan peledak, permohonan rekomendasi
diajukan kepada Kapolda Up. Dir Intelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan :
 Rincian jenis dan jumlah kebutuhan bahan peledak yang akan dibeli
 Rencana penggunaan bahan peledak
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 Surat Pernyataan Pengguna Akhir
 Data Kepala Tehnik
 Data Juru Ledak Atau Juru Tembak
 Fotocopy Ijin Pemilikan, Penguasaan Dan Penyimpanan Bahan Peledak
 Fotocopy Ijin Gudang Bahan Peledak
 Laporan sisa persediaan atau stock bahan peledak yang dimiliki
ii. Persyaratan ijin Penggunaan Sisa
Rekomendasri diajukan kepada Kapolda Up. Direktur Intelkam dengan persyaratan :


Rincian jenis dan jumlah sisa bahan peledak yang akan digunakan



Rencana realisasi penggunaan bahan peledak



Laporan sisa persediaan atau stock bahan peledak yang akan digunakan



Fotocopy asal usul bahan peledak yang akan digunakan



Fotocopy Ijin Pemilikan, Penguasaan Dan Penyimpanan Bahan Peledak



Fotocopy Ijin Gudang Bahan Peledak



Laporan sisa persediaan atau stock bahan peledak yang dimiliki



Rekomendasi dari Polres setempat.
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iii. Persyaratan ijin Hibah (Alih Guna) Bahan Peledak
Rekomendasri diajukan kepada Kapolda Up. Direktur Intelkam dengan persyaratan :


Rincian jenis dan jumlah sisa bahan peledak



Rencana pendsitribusian bahan peledak



Fotocopy asal usul bahan peledak yang akan digunakan



Fotocopy Ijin Pemilikan, Penguasaan Dan Penyimpanan Bahan Peledak



Fotocopy Ijin Gudang Bahan Peledak



Laporan sisa persediaan atau stock bahan peledak yang dimiliki



Rekomendasi dari Polres setempat.

iv. Persyaratan pembuatan Bahan Peledak Dilokasi Akhir
Rekomendasri diajukan kepada Kapolda Up. Direktur Intelkam dengan persyaratan :


Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kapolda Up. Direktur Intelkam



Surat Ijin Kapolri untuk Pemilikan, Penguasaan dan penyimpanan



Surat Ijin Gudang dari ESDM



Rekomendasi dari Polres setempat, beserta berita acara stock opname barang
yang ada di gudang Handak



Jenis alat angkut barang (darat/laut/udara) yang akan digunakan dan tujuan
tempat pengiriman.
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Fotocopy asal usul bahan peledak yang akan diangkut

v. Persyaratan ijin Pemusnahan Bahan Peledak
Rekomendasri diajukan kepada Kapolda Up. Direktur Intelkam dengan persyaratan :


Alasan pemusnahan Bahan Peledak



Rincian jenis dan jumlah Bahan peledak yang akan dimusnahkan



Fotocopy ijin asal-usul Bahan peledak yang akan dimusnahkan



Penjelasan tentang lokasi tempat Bahan Peledak



Laporan persediaan atau stock Bahan Peledak yang akan dimusnahkan

vi. Gudang Handak
a. Prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh produsen, distributor dan pengguna akhir
untuk memperoleh rekomendasi Pengamanan dan Penyimpanan bahan peledak sesuai
dengan Pasal 67 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008, tentang
Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, adalah sebagai
berikut:


Lokasi gudang bahan peledak harus jauh dari pemukiman penduduk, jalan umum
dan lokasi peledak



Jarak aman gudang bahan peledak ditentukan
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Setiap 1.000 detonator nomor 8 setara dengan 1 kilogram handak peka detonator
bilamana kekuatan melebihi detonator nomor 8 harus disesuaikan dengan
ketentuan pabrik pembuatannya



Setiap 330 meter sumbu ledak dengan spesifikasi 50 s/d 60 grain setiap 4 kg
handak peka detonator

b. Model gudang bahan peledak sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun
2008 Tanggal 29 April 2008, tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan
Peledak Komersial, adalah sebagai berikut :


Gudang permanen adalah sesuai dengan gudang yang telah disetujui oleh :



Ditjen Mineral, Batu Bara Dan Panas Bumi Untuk Wilayah Kuasa Penambangan
Umum



Ditjen Minyak Dan Gas Bumi Untuk Wilayah Kuasa Penambangan Minyak Dan Gas
Bumi



Polri Untuk diluar kedua wilayah penambangan



Gudang sementara yaitu berbentuk container dan terbuat dari plat yang dilapisi
papan kayu pada bagian dalam, dan gudang tersebut digunakan untuk keperluan
penambangan minyak dan gas bumi, mineral, batu bara dan panas bumi serta nontambang.

c. Konstruksi gudang bahan peledak sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Peraturan
Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008, tentang Pengawasan, Pengendalian
Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, adalah sebagai berikut :
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Pasal 69 ayat (1)


Kontruksi harus terbuat dari material yang tidak mudah terbakar, cukup kuat seperti
beton, bata, hollow brick dan batu yang dilengkapi lobang-lobang ventilasi pada dinding
bagian atas, dan bawah atau alur lobangnya serong dan dilengkapi jeruji besi.



Atap gudang dipasang dengan bahan yang ringan (asbes atau seng) dan langit-langitnya
dipasang kawat karmunik.



Pintu gudang harus kuat, dilapisi dengan plat baja dan kunci pintu dilindungi dengan
kotak pelindung dibuat dari plat baja.



Gudang terdiri dari dua ruangan, yang terdiri dari:


Ruangan depan disebut ruangan pengeluaran, yang digunakan untuk ruangan
administrasi dan pengecekan ke luar atau masuk handak.





Ruangan belakang digunakan untuk menimbun atau menyimpan handak.



Pintu depan atau pintu luar dan pintu dalam tidak boleh berhadapan langsung.

Tanah sekitar gudang harus dibuat tanggul setinggi 2meter dng lebar atas 1 meter dan
dikelilingi dengan pagar kawat, dan pintu masuk tidak boleh berhadapan langsung
dengan pintu gudang.



Harus ada lampu penerangan yang ditempatkan pada pos penjagaan atau pagar
disekitar gudang.



Gudang harus dilengkapi dengan penangkal petir (tahanan pentahan maksimal 5 ohm).

75



Dalam gudang harus ada thermometer dan suhu dalam gudang tidak boleh lebih dari
35 derajat celcius untuk yang peka detonator.



Harus ada pos penjagaan yang letaknya dibagian luar pagar yang dapat mengawasi
gudang dan sekitarnya.



Harus ada alat pemadam kebakaran yang ditempatkan diluar sekitar gudang dan pos
penjagaan serta gudang ammonium nitrate dengan kapasitas diatas 5000 kg harus
dilengkapi dengan air bertekanan (hydariant).



Harus dilengkapi dengan alat-alat tanda bahaya dan alat komunikasi antara lain berupa
telepon, radio komunikasi, serine.

Pasal 69 ayat (2)
Jenis gudang bahan peledak terdiri dari :


Gudang untuk penyimpanan dinamit dan sejenisnya (peka detonator)



Gudang untuk tempat penyimpanan detonator



Gudang untuk tempat penyimpanan anfo (peka primer) atau ammonium nitrate
(ramuan) dan sejenisnya.

3.

Penyalahgunaan Bahan Peledak
Bahan peledak merupakan suatu komponen (unsur) yang sangat bermanfaat bagi

kehidupan ummat manusia, dalam hal digunakan untuk kepentingan kesejahteraan
masyarakat luas. Namun sebaliknya bahan peledak juga sebagai penghancur dan perusak
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bagi kehidupan ummat manusia, apabila digunakan sebagtai alat penghancur dan perusak
dengan pelbagai tingkatannya.
Berbicara tentang bahan peledak, pada umumnya warga masyarakat lebih banyak
mengetahui tentang aspek/ tujuan negative penggunaan bahyan peledak. Aspek negative
tersebut diantaranya untuk keperluan perang bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan
dalam lima belas tahun terakhir ini juga digunakan oleh kelompok teroris di berbagai
Negara.
Sedangkan aspek positif ataupun manfaat bahan peledak seperti misalnya untuk
kegiatan industi tambang, pembangunan fisik yang harus meratakan gunung-gunung
berbatu yang tidak bias ditembus dengan penggunaan alat-alat berat yang lain, dengan
memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memperhatikan lingkungan,
terpaksa diledakkan melalui dinamit dan sejenisnya. Disamping itu, dalam peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi di banyak lembaga pendidikan dan penelitian, bahan peledak
juga sebagai obyek penelitian.
Di tengah masyarakat kita, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
modern serta informasi yang sangat mudah diperoleh/diakses, sudah akrab melekat dan
mendengar bahan peledak atau penghancur massal seperti nuklir, neutron, bom cluster,
ranjau darat, torpedo, rudal, missik, dan lain-lain.
Namun demikian, seolah-olah warga masyarakat luas termasuk aparatur keamanan
mengabaikan peredaran dan potensi-potensi bahan kimia tertentu, yang sduah berlangsung
lebih dari 25 tahun. Bahan dasar mercon yang berupa mesiu, merupakan salah satu unsure
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berbahaya, yang dapat digunakan sebagai bahan peledak baik itu low explosive maupun
juga hight eksplosive sesuai jumlah yang disiapkan dengan bahan yang khsus dan terukur.
Peningkatan pengetahuan warga masyarakat terhadap bahan peledak di Indonesia,
juga disebabkan adanya perkembangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
modern. Perkembangan baru tersebut diantaranya bias diperoleh dari dunia pendidikan dan
akademis. Namun sebaliknya, ditengah maraknya konflik di berbagai pelosok penjuru dunia,
dan saat ini terdapat pihak-pihak kelompok warga Negara Indonesia yang melibatkan diri
dan membantu pihak yang berkonflik bersenjata, pada gilirannya mereka akan belajar dan
sekaligus menggunakan bahan peledak untuk mencapai tujuannya.
Melalui kerjasama antar kelompok teroris di berbagai Negara, demand dan suplay
bahan-bahan peledak secara illegal, terus berjalan. Hal itu disebabkan karena adanya dana
untuk mendapat bahan-bahan peledak itu dengan berbagai cara termasuk melakukan
perampokan toko emas, bank, serta membobol ATM.
Sebagai perkembangan baru yang lain dengan cenderung meningkatnya kemampuan
kelompok masyarakat tertentu, tidak lain berkenaan dengan cara-cara merakit dan
membuat bom, sudah ada yang melalui internet. Namun yang pasti, baik cara pembuatan
bom melalui internet ataupun melalui cara-cara yang tradisional seperti peningkatan
pembuatan mercon, sesungguhnya dengan mudah dapat dipelajari. Adanya niat dan
kesempatan seperti dalil terjadinya kejahatan keadaan itu juga dapat terjadi dalam
penyalahugnaan pemakaian bahan-bahan dasar pembuatan mercon.
Perkembangan baru yang sejak sekarang harus diwaspadai adalah berkenaan dengan
program pemerintah yang menggalakkan pemakaian gas ukuran 3 kilogram. Dalam
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perspektif analisa criminal, ukuran tabung gas 3 kilogram merupakan bahan peledak yang
sangat mematikan dalam radius tertentu, apabila diisi oleh bubuk mesiu/bahan percon dan
diledakkan. Dengan harga tabung dan isi yang sangat murah dan pada awalnya justru
dipastikan program ini mengandung kerawanan di bidang keamanan.
Penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan bahan peledak dilingkungan industri
strategis seperi PINDAD, PT Dahana tidak perlu diragukan lagi, demikian pula halnya di
jajaran TNI, dan Polri yang sudah akrab sejak kelahiran dan keberadaannya, aspek
pengamanan diyakini sebagai prioritas tertinggi.
Namun demikian, disektor masyarakat usaha, seperti toko-toko bahan kimia,
importir dan eksportir bahan kimia dan bahan peledak sekalipun sudah ada peraturan yang
mengikat, sudah selayaknya harus dimonitor dan dievaluasi. Apalagi warga masyarakat
Indonesia, terkenal sangat lemah dalam berdisiplin murni, mudah terjebak rayuan uang dan
sebagainya.
Khusus industri rumahan pembuatan mercon, pengawasan dan pembinaan
cenderung lemah, dan dibiarkan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui peraturan
perundang-undangan yang ada, sekarang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo
Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 lebih bersifat mencari dan memanfaatkan
pendapatan asli daerah (PAD). Sementara Polri sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002
dan pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya hanya relatif melakukan tindakan
pada saat mendekati hari raya Lebaran. Itupun hanya dilakukan secara parsial oleh
beberapa Polres di Jawa. Polri baru bertindak apabila terjadi meledaknya pabrik mercon di
suatu daerah tertentu. Sedangkan jajaran TNI melalui aparat teritorial dan intelijen hanya
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bisa menginventarisasi pabrik dan industri rumahan pembuat mercon, karena terkendala
dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
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C. Inventarisasi Permasalahan Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak
1.

Permasalahan dari Aspek Psikologis

Senjata Api
Merujuk kepada salah satu persyaratan kepemilikan senjata api, disebutkan bahwa
pemohon sipil atau militer yang hendak mengajukan ijin kepemilikan senjata api non organik
harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu.
Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi
keterampilan pembawaan dan penggunaan senjata api. Kemudian yang bersangkutan juga
dipersyaratkan berpenglihatan normal atau persyaratan lainnya yang dapat ditetapkan oleh
dokter umum atau spesialis.60
Secara psikologis, pemohon harus orang yang tidak gampang atau cepat gugup, panik,
temperamen tinggi, emosional atau cepat marah. Secara psikologis, pemohon bukanlah
seseorang yang mengidap kelainan jiwa, baik dari level yang paling rendah (phobia)
menengah (maniak) hingga level yang paling tinggi (psikopat).
Persyaratan kesehatan secara medis yang psikologis ini tentunya merupakan syarat
mutlak yang bersifat subyektif berkaitan dengan kondisi pribadi si pemohon, sehingga
kelayakan secara fisik dan mental ini harus dibuktikan melalui uji kesehatan fisik dan

60

Kesehatan fisik biasanya meliputi, jantung, mata dan syaraf. Ketiga faktor ini memiliki hubungan yang
erat dalam penggunaan senjata. Seseorang yang berpenyakit jantung, cenderung berdebar dan tidak mudah
untuk menguasai emosi, sehingga berdampak pada tangan atau telapak tangan yang selalu berkeringat,
mudah nervous dan tremor (gugup dan gemetar). Kesehatan mata, baik pemeriksaan syaraf mata, kiri dan
kanan, buta warna serta refleksitas dalam menerima cahaya juga menentukan tingkat reaksi ketepatan. Hal ini
akan berpengaruh pada tingkat refleksitas penggunaan senjata, antara jantung, tangan, mata dan otak.

81

kesehatan jiwa melalui tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Kesehatan dan Dinas
Psikologi yang ditunjuk oleh Mabes Polri.
Tentunya Mabes Polri tidak perlu tergesa-gesa atau serampangan dalam memberikan
tanda lulus kesehatan fisik dan kejiwaan. Tim kesehatan dan Dinas Psikologi harus
memperhatikan secara cermat dan terintegrasi bahwa keberadaan fisik dan psikis dari
pemohon benar-benar memenuhi standar minimal yang dipersayaratkan untuk memiliki
senjata api.
Beberapa hal yang berkaitan erat dengan faktor fisik dan psikologis dan perlu
dipertimbangkan dalam hal pemberian ijin kepemilikan atau penggunaan senjata api adalah
tingkat kelayakan atau kepentingan dari si pemohon. Jika secara fisik dan psikologis calon
tersebut memenuhi, namun dari segi kepentingan dan kelayakan yang bersangkutan tidak
dianggap terlalu urgent, maka pemberian ijin patut dipertimbangkan kembali. Jangan
sampai korelasi antara kesehatan fisik dan psikologis dengan tingkat kelayakan atau
kepentingan ini diabaikan, karena jika hal ini diabaikan maka akan memunculkan perilaku
yang over confidence, percaya diri berlebihan, arogan, atau merasa lebih dari yang lain.61
Jika kontrol emosi yang bersumber pada sikap over confidence ini tidak dapat
dikendalikan dengan baik, bukan sebuah kemustahilan bila pemberian ijin penggunaan atau

61

Sebagai contoh klasik yang sering dimunculkan dalam berbagai diskusi adalah kasus penggunaan
senjata api jenis pistol (air soft gun) oleh Parto, saat ia akan diwawancarai dan merasa terganggu oleh
wartawan. Korelasi antara kondisi fisik dan psikologis dengan kelayakakan, kepentingan atau kebutuhan Parto
selaku seorang publik figur tidak menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan senjata api. Ia tidak dalam tingkat
pekerjaan dengan risiko tinggi yang membahayakan keselamatan atau nyawanya. Secara fisik dan psikis
mungkin yang bersangkutan memenuhi, namun korelasi dengan kepentingan dan kelayakan pembawaan
senjata api, tidak dapat dibuktikan tingkat urgensi yang mendesak. Pemberian ijin penggunaan senjata api
tersebut justru memicu over confidence yang bermuara pada sikap ’arogan’ memandang yang lain lebih
rendah. Kasus lain adalah, kasus pembajakan kereta api saat lebaran dengan menggunakan pistol air soft gun.
Kasus ini menunjukkan adanya sikap ’arogan’, sehingga tanpa memperhitungkan risiko yang akan terjadi
pelaku tetap nekad melakukan pembajakan kereta api.
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pembawaan senjata api justru akan mengancam atau membahayakan jiwa orang lain, baik
terjadinya luka-luka maupun kematian pada orang lain atau dirinya sendiri.
Tanpa bermaksud meragukan hasil keabsahan tes kesehatan dan psikologis yang
dikeluarkan oleh Tim Mabes Polri, seharusnya hasil tes inilah yang dijadikan penentu akhir
apakah pemohon layak mendapatkan ijin penggunaan senjata api ataukah tidak, karena
pemberian ijin yang sembrono dan mengabaikan hasil tes kesehatan fisik dan psikologis
justru akan menimbulkan kerawanan dan penyalahgunaan.62
Masalah kelaikan secara fisik dan pskologis, sebaiknya tidak hanya diberlakukan
terhadap pemohon sipil maupun militer yang hendak mengajukan ijin kepemilikan senjata
api non organik, tetapi juga terhadap aparat negara yang secara legal memiliki hak untuk
menyandang senjata api. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat munculnya
beberapa kasus penyalahgunaan senjata api oleh aparat keamanan, yang dipicu oleh faktor
psikologis.63
Dengan demikian tes kesehatan secara fisik dan psikologis, seharusnya menjadi
syarat mutlak yang menjadi penentu akhir proses pemberian ijin kepemilikan senjata api.
Asumsi negatif bahwa tes tersebut tidak dilakukan secara cermat, atau hanya dilakukan
secara formalitas belaka tanpa memperhatikan substansi yang sebenarnya, justru akan
memicu dan menimbulkan masalah terhadap dirinya maupun orang lain. Untuk itu tes
kesehatan secara fisik dan psikologis jangan hanya dilakukan secara formalitas, tetapi

62

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk jenis senjata air soft gun, dengan bentuk senjata yang
mirip (replika) dari berbagai jenis senjata api dapat diperoleh dengan ijin atau lisensi tanpa tes, baik tanpa tes
kesehatan dan psikologi maupun tes teknis penggunaan senjata.
63

Kasus penembakan yang dilakukan suami (polisi) terhadap isterinya (TNI) di Bekasi; kasus
penembakan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasannya di Polres Jombang dan Polres Semarang.
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memang benar-benar dilakukan agar memenuhi standar pemilikan dan penggunaan senjata
api.
2.

Permasalahan dari Sistem Pengawasan
Pengawasan atau kontrol terhadap peredaran senjata api dan bahan peledak

merupakan langkah pertama dari upaya preventif penyalahgunaan senjata api dan bahan
peledak. Namun demikian mencermati segenap regulasi perizinan senjata api dan bahan
peledak yang ada, tidak atau belum mencantumkan secara tegas ketentuan terhadap
pengawasan dan kontrol terhadap peredaran keduanya.
a.

Senjata Api
Mencermati peraturan perundang-undangan yang mengatur senjata api bagi

masyarakat sipil yang berlaku di Indonesia masih terfokus terhadap masalah perijinan
pemilikan dan penggunaannya. Disisi lain secara eksplisit peraturan perundang-undangan
tersebut tidak mengatur masalah pengawasan dan kontrol terhadap peredarannya.
Masalah kewenangan pengawasan kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh
masyarakat sipil pada hakekatnya menjadi sangat penting dalam rangka mencegah
penyalahgunaan senjata api.
Kondisi ini menjadi sangat kontras dengan pengaturan pembawaan dan penggunaan
senjata di lingkungan TNI dan Polri. Sebagai contoh pembatasan pembawaan, tata cara
penyimpanan, penggunaan amunisi dan lain sebagainya. Secara internal di lingkungan TNI
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dan Polri telah diatur secara rinci dan detail sebagai sebuah sistem pengawasan yang
memudahkan dalam mengawasi peredaran dan penggunaannya.64
Kewenangan pengawasan pemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat
sipil sudah seharusnya inheren melekat kepada institusi yang memberikan ijin yaitu Polri.
Namun demikian hal ini belum diatur secara tegas dalam peraturan yang ada. Hal ini diakui
oleh pihak Polri bahwa sistem pengawasan peredaran dan penggunaan senjata api oleh
masyarakat sipil belum tertata dalam sebuah sistem yang terintegrasi atau terpusat untuk
memudahkan pengecekan dan pengawasannya. 65
Idealnya, sistem perijinan kepemilikan senjata api itu sudah terintegrasi dan terpusat
dengan data lainnya66, sehingga data teknis karakteristik (balistik, kaliber, tahun produksi)
senjata api disertai jumlah munisinya dapat selalu diawasi.
Masalah pengawasan terhadap peredaran senjata api non organik TNI dan Polri juga
terbentur pada pandagan bahwa hak dan status kepemilikan senjata api tersebut disamakan

64

Dalam lingkungan TNI dan Polri, pembawaan senjata api dan penggunaannya dilaksanakan melalui
prosedur tetap (SOP). Baik saat melaksanakan tugas Piket atau tugas Operasi. Pengawasan secara ketat
dilakukan dengan memberikan surat ijin pembawaan senjata yang mencantumkan nomor senjata serta jumlah
minimal munisi yang melekat pada senjata tersebut sebagai bekal pokok secara personal. Jika sedang tidak
digunakan, maka senjata tersebut digudangkan, diserahkan pada petugas yang bertanggung jawab di gudang,
dibawah pengawasan unsur Pengamanan dan Urusan Dalam. Gudang di kunci oleh ketiga unsur tersebut,
sehingga jika akan membuka gudang senjata harus melibatkan unsur penjaga gudang, Pengamanan dan
Urusan Dalam. Selain itu, penggudangan senjata dan munisi dilakukan secara terpisah dengan sistem
penguncian yang sama. Senjata dan munisi tidak berada dalam satu tempat, sehingga memperkecil terjadinya
penyalahgunaaan. Baik senjata maupun munisi, keberadaan senantiasa dihitung, dan dicatat. Apabila munisi
digunakan, maka ada keterangan penggunaan.
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Pendapat ini disampaikan oleh Polri sebagai Narasumber saat memberikan paparan tentang Regulasi
Perijinan Kepemilikan Senjata Api non Non organik TNI dan Polri di BPHN, Jakarta, tanggal 1 Agustus 2011.
Disampaikan bahwa, sebelum senjata itu diberikan kepada pemohon ijin senjata api, maka data teknis
karakteristik senjata api tersebut di catat terlebih dahulu, sehingga karakteristik balistik, kaliber dapat terdata
dengan baik. Hal ini dapat berfungsi sebagaimana layaknya identifikasi melalui sidik jari, gigi atau retina mata
pada manusia.
66

Data lainnya menurut Narasumber dari Mabes Polri adalah data Identitas Kependudukan (KTP) yang
terpusat, pekerjaan, dll.
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dengan hak dan status kepemilikan benda lain pada umumnya, yang bersifat mutlak
penguasaannya.67
Pendapat atau pandangan tersebut diatas menjadi sangat riskan mengingat senjata
api adalah benda bergerak yang setiap saat dapat disalahgunakan oleh orang yang
menguasainya secara fisik. Oleh karenanya sistem pengawasan menjadi suatu yang sangat
krusial apabila menghendaki penyalahgunaan senjata api dalam skala minimal.
Sebagai contoh masalah yang riil dan kini sedang dihadapi oleh Polri adalah tidak
adanya peraturan yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan
pemeriksaan/pengecekan terhadap pemilik atau pengguna senjata api, tidak dapat menarik
atau menggudangkan senjata api yang tidak diperpanjang ijinnya, atau melakukan razia
senjata api secara random. Polri dapat melakukan penyitaan atau penarikan senjata api
tersebut apabila senjata api tersebut nyata-nyata disalahgunakan dalam sebuah kasus
pidana, yaitu sebagai barang bukti. 68
Pengawasan penggunaan senjata api pada hakekatnya merupakan upaya preventif
penyalahgunaan, sehingga harus dimulai dari saat seseorang mengajukan permohonan ijin
penggunaan mengingat pengadaan senjata untuk masyarakat sipil dapat dilakukan secara
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Dalam diskusi dengan Narasumber dari Mabes Polri, disarankan agar ijin kepemilikan Senjata Api, hak
dan status yang melekat pada Senjata api tersebut hanya bersifat Hak Pakai, walaupun keberadaan senjata api
tersebut dibeli/didatangkan oleh pemohon ijin dengan pembiayaan pribadi. Sehingga apabila ijin tersebut
sudah habis dan tidak diperpanjang, maka Polri dapat menarik dan menggudangkan senjata tersebut.
68

Pendapat ini disampaikan oleh Polri sebagai Narasumber saat memberikan paparan tentang Regulasi
Perijinan Kepemilikan Senjata Api non Non organik TNI dan Polri di BPHN, Jakarta, tanggal 1 Agustus 2011.
Disampaikan bahwa, penarikan tersebut tidak dapat dilakukan, karena Polri tidak memiliki landasan hukum
yang tegas dan jelas untuk menarik. Hal ini diperumpamakan seperti pembelian mobil dan pengurusan ijin
mobil dilakukan oleh pemilik. Manakala mobilnya rusak atau tidak diperpanjang ijinnya, maka polisi tidak
dapat menariknya, kecuali mobil tersebut tertangkap saat dikendarai tanpa ijin/ijinnya sudah habis, atau
digunakan untuk melakukan kejahatan.
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privat tidak seperti pengadaan senjata untuk militer yang harus melalui agreement
Government to Goverment.
Untuk jajaran TNI dan Polri mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api non
organik hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendahrendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan, yang
diperbolehkan hanyalah purnawirawan perwira tinggi dan perwira menengah dengan
pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan atau di sektor
Swasta.
Namun demikian hal inipun menyisakan sebuah permasalahan apabila Senjata Api
tersebut tidak diperpanjang ijinnya, apakah Polri memiliki kewenangan untuk menarik dan
menggudangkannya?
Sama halnya dengan pengawasan terhadap keberadaan senjata api untuk bela diri,
senjata api yang digunakan untuk olah raga seharusnya juga diawasi secara ketat. Jika hilang
maka anggota Perbakin wajib mempertanggungjawabkannya.

Perbakin akan memecat

keanggotaannya dan juga akan diproses secara hukum.
Kendala lainnya dalam hal pengawasan terhadap senjata api untuk olah raga
dibawah naungan Perbakin adalah, sarana penyimpanan senjata. Meskipun hampir semua
anggota Perbakin memiliki senjata api, namun tidak semua anggota membawa pulang
senjatanya. Ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan amunisinya di Perbakin.
Biasanya anggota yang mengerti akan risiko menyimpan senjata api di rumah akan
menitipkannya pada Perbakin. Sementara itu, untuk bisa membawa pulang, anggota
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Perbakin juga harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api. Surat ijin ini diajukan
pada pihak Polda.
Permasalahannya adalah, ketentuan ini menyisakan pertanyaan apakah Perbakin
memiliki gudang di seluruh wilayah Indonesia?, dan bagaimanakah pengawasan terhadap
senjata api tersebut dapat dilakukan, jika senjata tersebut dibawa pulang ke rumah karena
tidak ada gudang Perbakin?
Kegiatan pengawasan lainnya, yang juga penting untuk dilaksanakan adalah
pengawasan terhadap peredaran senjata-senjata api eks daerah konflik, seperti misalnya
Aceh, Poso, Ambon dan Papua.69 Daerah-daerah tersebut berpotensi masih menyimpan
beragam jenis senjata api yang belum sempat di kumpulkan dan dimusnahkan.
Penyelundupan berbagai jenis senjata api, dari eks daerah konflik, baik dilakukan secara
utuh maupun secara parsial, menuntut tingkat kejelian dan pengawasan yang tinggi.
Selain senjata-senjata eks daerah konflik, bentuk pengawasan lainnya harus dilakukan
terhadap

daerah-daerah

yang

memiliki

kemampuan

dalam

membuat

senjata

replika/rakitan, yaitu dengan memodifikasi bagian-bagian tertentu sehingga mampu
berfungsi sebagaimana layaknya senjata api fabrikan. Daerah-daerah yang diduga memiliki
kemampuan pembuatan atau memodifikasi senjata-senjata tertentu adalah Cipacing dan
daerah Lampung Selatan.70
69

Peredaran senjata api fabrikan dan rakitan di eks daerah konflik, sulit dideteksi keberadaan dan
jumlahnya, karena penduduk setempat masih menyimpannya secara sembunyi-sembunyi, sebagai sarana
untuk menjaga diri. Hanya melalui pendekatan tertentu, maka penyerahan secara sukarela dapat dilakukan
secara beragsur-angsur.
70

Pendapat ini disampaikan oleh Polri sebagai Narasumber saat memberikan paparan tentang Regulasi
Perijinan Kepemilikan Senjata Api non Non organik TNI dan Polri di BPHN, Jakarta, tanggal 1 Agustus 2011.
Disampaikan bahwa, Senjata Rakitan/Replika yang dibuat di daerah Lampung Selatan memiliki tingkat
kemiripan dan kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan senjata Rakitan/Replika yang dibuat di
Cipacing.
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b.

Bahan Peledak
Pengawasan terhadap penggunaan Bahan peledak oleh masyarakat sipil untuk

keperluan tambang dan ekplorasi, sedikit berbeda bila dibandingkan dengan pengawasan
terhadap penggunaan senjata api. Pengawasan dalam hal perolehan dan penggunaan bahan
peledak, sedikit banyak telah diatur, mulai dari regulasi perolehan, penggunaan,
penggudangan, hingga laporan akhir jika ada sisa yang disimpan atau beralih tangan. Namun
demikian, sistem yang sudah tertata ini ini tetap saja memiliki kendala rawan kebocoran.
Pada prinsipnya, Bahan peledak merupakan bahan yang sangat berbahaya, sehingga
perlu pengawasan yang cukup ketat sejak dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan,
penggunaan sampai dengan pemusnahannya atau saat berpindah tangan. Oleh karena itu,
sistem pembinaan dan pengawasannya harus tepat dan ketat, sehingga risiko terjadinya
penyalahgunaan bahan peledak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dapat
diminimalisasi.
Sebagai Dual Munition agent, penggunaan bahan peledak memiliki dua sisi yang saling
bertentangan. Di satu sisi diketahui bahwa penggunaan bahan peledak secara terkontrol
dapat bermanfaat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional,
khususnya dibidang pertambangan, ekplorasi dan konstruksi. Namun disisi lain, jika
pengawasan terhadap peredaran bahan peledak, atau bahan-bahan dasar yang dapat
dijadikan bahan peledak tidak diawasi secara ketat, maka dampak yang ditimbulkannya
akan menjadi sangat berbahaya, apalagi jika digunakan untuk kegiatan terorism.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999
Tentang Bahan Peledak maka pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bahan
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peledak dilaksanakan secara terpadu antar instansi dan dikoordinasikan oleh Kementerian
Pertahanan.71
Dalam penggunaannya, bahan peledak dikategorikan dalam dua kepentingan, yang
pertama adalah untuk kepentingan militer dan yang kedua adalah untuk kepentingan
komersial.
Untuk kepentingan militer, pembinaan, penggunaan dan pengendalian bahan peledak
diatur secara khusus oleh Kementerian Pertahanan. Sedangkan untuk kepentingan
komersial pembinaan, penggunaan dan pengendalian bahan peledak diatur oleh Polri dan
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Namun demikian pengadaan bahan peledak
oleh masyarakat sipil untuk kepentingan komersial, tetap melalui Kementerian Pertahanan.
Khususnya dalam hal impor pembelian bahan peledak yang bersifat high explosive.72
Untuk kepentingan komersial oleh masyarakat sipil, masalah pengawasan,
penggunaan dan pengendalian menjadi tanggung jawab dan kewenangan Polri. Hal ini
dimulai saat Kepolisian setempat dimintai Surat Rekomendasi, pembelian, penyimpanan,
penggunaan, penyimpanan bahan peledak sisa, penggudangan, hibah, pengangkutan dan
pemusnahan bahan peledak.73
Walaupun sistem pengawasan terhadap bahan peledak, baik untuk kepentingan
militer maupun komersial sudah tertata, namun ancaman terhadap peredaran bahan
peledak ’gelap’ masih saja dimungkinkan terjadi. Terutama bahan peledak yang diracik dari
71

Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999, tanggal 11 Oktober 1999
Tentang Bahan Peledak.
72

Litbang Pertahanan Indonesia, Nomor 24 Tahun 2010.

73

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 29 April 2008, tentang Pengawasan, Pengendalian, &
Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
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bahan-bahan kimia yang dapat dibeli dengan bebas. Celah inilah yang belum diatur oleh
aspek hukum, sehingga bahan-bahan kimia yang sebenarnya memiliki potensi dapat diracik
menjadi bahan peledak, dapat diperjual belikan secara bebas.74
3.

Permasalahan dari Proses Perizinan atau Regulasi

a.

Senjata Api
Prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat di Indonesia diatur

dalam Ordonansi Bahan Peledak yaitu, Lembaran Negara Tahun 1893 No. 234) dan diubah
terakhir menjadi Lembaran Negara Tahun 1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran,
Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan dan Pemakaian Bahan Peledak.
Selanjutnya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Ordonansi tersebut
tetap diberlakukan. Pada masa setelah kemerdekaan, regulasi tentang senjata api diatur
kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian
Izin Pemakaian Senjata Api dan bagi setiap pelanggaran terhadap senjata api diberlakukan
Undang-Undang Nomor 12 /Drt/Tahun 1951. Regulasi tentang senjata api terus berlanjut
hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20/Prp/Tahun 1960 Tentang Kewenangan
Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi
Dan Mesiu.
Melihat keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, patut disadari bahwa
peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup tua dan sudah tidak mampu lagi

74

Dalam diskusi dengan Tim dari Mabes Polri, disarankan agar pengawasan terhadap toko-toko kimia
yang melakukan jual beli bahan-bahan dasar yang berpotensi dapat menjadi bahan peledak, dilakukan dengan
pencatatan identitas pembeli sesuai SIM atau KTP, jumlah pembelian, serta keterangan lainnya yang berkaitan.
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menyesuaikan dengan perkembangan rumusan

tentang senjata api, sehingga perlu

dilakukan revisi.
Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kewenangan pemberian
izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat ada pada Kepala Kepolisian RI yang di
implementasikan dalam beberapa perturan pelaksana antara lain: Skep Kapolri No. Pol. :
Skep/82/II/2004 Taggal 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. :
13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non
Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olehraga. Dengan demikian telah diketahui bahwa
kewenangan perizinan ini mutlak ada pada Kapolri yang dalam pelaksanaannya dapat
didelegasikan kepada Kabagintelkam di jajaran Polri.
Mendasari pada peraturan pelaksanaan tersebut diatas, diketahui bahwa bahwa
penggunaan senjata api oleh masyarakat dibagi dalam dua kategori, pertama untuk bela diri
dan kedua untuk olah raga.
Sedangkan kriteria masyarakat yang dapat memiliki senjata api adalah anggota
masyarakat pada umumnya, pejabat publik dan privat, serta anggota polisi khusus dan
satuan pengamanan. Itupun dengan melakukan pembatasan jenis dan kaliber senjatanya.
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Beberapa permasalahan yang menyangkut regulas senjata api di Indonesia antara
lain:
1)

Ratio pemberian ijin penggunaan senjata api dengan jumlah penduduk.
Hingga bulan Agustus 2010, Mabes Polri telah mengeluarkan ijin penggunaan senjata

api non organik TNI/Polri sebanyak 41.102 pucuk.

75

Jika pemberian ijin ini dihadapkan

dengan jumlah penduduk yang ada, apakah pemberian ijin tersebut sudah mencapai ratio
yang ideal atau justru malah berlebihan? Sehingga kebijakan untuk memberikan ijin senjata
api seharusnya menjadi lebih selektif agar tidak rentan terjadi penyalahgunaan.
2)

Subyek yang dapat diberikan ijin.
Keberadaan regulasi pemberian ijin penggunaan senjata api non organik TNI/Polri,

tentunya bertujuan untuk membatasi dan memberikan secara selektif hanya kepada orangorang tertentu yang memang benar-benar, karena jabatan dan pekerjaannya membutuhkan
ijin penggunaan senjata api.
Tujuan regulasi tersebut seharusnya dipahami oleh pemegang kebijakan, agar saat
memberikan ijin tujuan tersebut dapat tercapai dan tidak menimbulkan permasalahan
dikemudian hari.
Namun demikian dalam prakteknya pemberian ijin yang mendasarkan pada beberapa
persyaratan kecakapan dan kejiwaan kurang dapat dipenuhi secara minimal, bahkan
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Harian Pelita, Polri Keluarkan Izin 41.102 Pucuk Senjata Api, Kamis 26 Agustus 2010. Dari 41.102
pucuk rincian penggunaan meliputi : 17.983 pucuk untuk beladiri; 4.699 pucuk untuk satpam; 11.869 pucuk
untuk Polsus dan 6.551 pucuk untuk olah raga. Sedangkan untuk penyalahgunaan senjata api sampai dengan
Agustus 2010 tercatat 58 kasus dengan melibatkan senjata api sebanyak 68 pucuk. Dilain pihak senjata api
yang dilaporkan hilang mencapai 45 pucuk.
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disinyalir beberapa persyaratan kecakapan dan kejiwaan hanya diberlakukan sebatas
formalitas saja76. Hal inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Selain itu pula, subyek

terpilih yang diperbolehkan menggunakan senjata api sebenarnya sudah tertentu,
berdasarkan jabatan dan pekerjaan yang disandangnya.77 Namun hal ini akan menjadi
tumpang tindih dengan service atau pelayanan keamanan yang melingkupi dirinya. Bagi
subyek terpilih dengan jabatan atau pekerjaan tertentu, biasanya standar protokoler
keamanan sudah melekat pada diri mereka, bahkan tidak sedikit yang mengupayakan
tambahan personal bodyguard sebagai tambahan privat security. Sehingga pemberian ijin
penggunaan senjata api hanya akan menimbulkan pertanyaan.
3)

Kewenangan yang mengatur Penarikan Senjata Api, manakala ijinnya tidak
diperpanjang.
Regulasi ijin penggunaan senjata api yang ada tidak mengatur atau memberikan

kewenangan kepada pihak pemberi ijin, dalam hal ini Polri untuk mengambil tindakan tegas
bagi senjata api yang tidak memperpanjang ijin penggunaannya. Seharusnya hukum juga
mengatur tentang kewenangan Polri untuk mengambil tindakan terhadap senjata api yang
tidak diperpanjang lagi ijinnya. Misalnya dengan melakukan penggudangan atau penyitaan
untuk dikuasai oleh negara.

76

Tes kecakapan meliputi penggunaan, perawatan dan penyimpanan senjata, sedangkan untuk tes
kejiwaan meliputi tes kesehatan jiwa.
77

Izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada subyek terpilih dengan
jabatan dan pekerjaan tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masingmasing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan. Untuk
pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing masing : Presiden Direktur,
Presiden Komisaris, Komisaris, Diretur Utama, dan Direktur
Keuangan. Sedangkan untuk pejabat
pemerintah/publik antara lain Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian
juga untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.
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Hukum seharusnya memberikan batasan kepemilikan terhadap senjata api. Rumusan
hukum tentang kepemilikan senjata api seharusnya berbeda dengan rumusan hukum
tentang kepemilikan tanah atau kendaraan.
Rumusan hukum terhadap kepemilikan tanah dan kendaraan merupakan rumusan
hukum yang sifatnya melekat pada pemegang haknya, sedangkan rumusan hukum terhadap
kepemilikan senjata api, seharusnya dibatasi hanya sebatas hak pakai, walaupun pada
dasarnya penerima hak tersebut telah mengupayakan sendiri pengadaan senjata apinya.
Rumusan hukum terhadap kepemilikan senjata api, sebaiknya dibatasi hanya sebatas hak
pakai. Hal ini akan memberikan dasar kewenangan bagi Polri untuk menarik dan
menggudangkan senjata-senjata api yang sudah habis ijin penggunaannya. Hal ini perlu
dipertimbangkan mengingat tingkat kerawanan jika terjadi penyalahgunaan.
b.

Bahan Peledak
Antara senjata api dan bahan peledak memiliki spesifikasi yang berbeda baik bentuk,

penggunaannya maupun penyalahgunaannya. Sehingga sudah seharusnya regulasi yang
mengatur dua bidang ini dibuat secara terpisah walaupun institusi yang memberikan izin
dan pengawasan adalah sama. Pemisahan regulasi antara senjata api dan bahan dan
peledak sudah umum dilaksanakan oleh beberapa negara.
Penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia khususnya dalam peristiwa pemboman
oleh teroris menunjukan bahwa bom yang digunakan adalah hasil rakitan. Sedangkan untuk
bahan-bahan pembuatan bom tersebut diperoleh dari toko-toko bahan kimia yang menjual
bebas bahan dasar bahan peledak tersebut.
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Sampai dengan saat ini regulasi nasional bahan peledak belum menyentuh
pengawasan terhadap toko-toko kimia tersebut. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah
preventif atau pengawasan terhadap peradaran bahan-bahan dasar yang dapat digunakan
sebagai bahan peledak.
Pada hakekatnya bahan dasar bom atau bahan peledak secara kimiawi juga
merupakan bahan dasar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain, misalnya dapat
digunakan sebagai bahan pupuk pertanian, sabun deterjen, dll. Namun demikian dalam
rangka upaya pencegahan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak
tersebut, perlu dibuat suatu regulasi yang mewajibkan toko kimia mencatat identitas
pembeli bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai bahan peledak dalam jumlah tertentu.
4.

Permasalahan dari Lemahnya Penegakan Peraturan Terkait

a.

Senjata Api
Setiap tahun lebih dari 2.000 orang yang meninggal di Amerika Serikat adalah korban

dari penyalahgunaan senjata api. Kelompok penduduk yang paling banyak menjadi korban
penyalahgunaan senjata api adalah anak-anak dan remaja. Mereka menyebutkan senjata
api merupakan ”sepuluh penyebab utama kematian”, hal ini disebabkan hampir setiap
rumah di Amerika Serikat memiliki senjata api, baik untuk tujuan olah raga, perlindungan
pribadi atau tujuan keamanan. Mendasarkan pada data tersebut, strategi yang dilakukan
oleh Pemerintah Amerika Serikat adalah membatasi dan mengurangi peredaran senjata api,
serta memperketat pemberian ijin kepemilikan senjata api. Disamping itu pula munculnya
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kesadaran publik untuk menghukum pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api
dengan proses yang cepat dan hukuman yang berat melalui lembaga peradilan.78
Kekerasan masyarakat dapat dilatar belakangi berbagai hal, misalnya tingkat
pengangguran yang tinggi, konflik etnis atau agama, instabilitas politik, kesenjangan
ekonomi, keterbatasan sumber daya dan monopoli ekonomi. Semuanya berpotensi
menimbulkan kekerasan.
Demikian pula ancaman kekerasan masyarakat yang menggunakan senjata api. Oleh
karenanya senjata api yang ada di masyarakat harus diatur oleh peraturan perundangundangan. Namun apabila undang-undang sangat lemah untuk menekan penyalahgunaan
senjata api maka akan timbul korban sebagai akibat terjadinya kekerasan senjata api.
Selain faktor tersebut terdapat juga faktor internal perorangan yang menyebabkan
penyalahgunaan senjata api, misalnya pengaruh alkohol, gangguan kejiwaan, pengalaman
kekerasan dirumah dan lain sebagainya. 79
Untuk mengatasi penyalahgunaan senjata api salah satu metode yang paling umum
digunakan adalah hukum atau undang-undang. Hukum membatasi kepemilikan dan
penggunaan senjata api; membatasi pembawaan senjata api di tempat-tempat tertentu
dengan melarang membawa senjata api ditempat umum atau keramaian. Ketentuan ini
memang sulit penerapannya karena menuntut adanya peran aktif penegak hukum (polisi)
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dalam pengawasan dan monitoring terhadap gejala yang memungkinkan timbulnya
kekerasan.80
Kolumbia merupakan salah satu tempat yang menjadi contoh keberhasilan
penerapan undang-undang senjata api. Dimana sebelumnya 80 persen kasus pembunuhan
di Kolumbia melibatkan senjata api. Inovasi pengawasan senjata dilakukan oleh suatu
lembaga yang dinamakan Program Pengembangan Keamanan dan Perdamaian (DESEPAZ)
yang bekerjasama dengan kepala pemerintahan daerah.
Salah satu produknya adalah melarang polisi membawa senjata api pada akhir
pekan, hari libur, cuti, hari-hari pemilu, karena waktu-waktu tersebut dikenal mempunyai
potensi kekerasan yang lebih tinggi.
Polisi diberikan kewenangan untuk melakukan razia senjata api di tempat-tempat
strategis dan diperbolehkan memeriksa secara acak terhadap individu berkait dengan
pembawaaan senjata api. Upaya ini berhasil menekan angka pembunuhan dengan senjata
api sampai dengan 14 persen di Cali dan 13 persen di Bogota.81
Pembatasan senjata api juga salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh hukum
untuk menekan jumlah penyalahgunaa senjata api. Disisi lain juga perlu diatur agar senjata
api tidak jatuh kepada kelompok beresiko tinggi (penyalahgunaan), perlu dibuat aturan
yang tidak memberikan ijin kepada pecandu atau mantan pecandu narkoba, orang yang
memiliki catatan kriminal dan lain sebagainya untuk memiliki ijin senjata api.
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Lemahnya pengawasan pelaksanaan peraturan pemberian ijin senjata api, memicu
berbagai permasalahan yang lebih besar. Pengawasan penggunaan dan kepemilikan senjata
api sudah seharusnya dimulai pada tahap awal, artinya ketika seseorang mengajukan izin
memiliki senjata api harus sesuai dengan dengan persyaratan secara riil dan tidak dilakukan
rekayasa.
Misalnya secara kejiwaan, pemohon memang betul-betul layak, keterampilan
menggunakan senjatanya teruji secara riil dan wajib di segarkan secara periodik sepanjang
memiliki senjata api.
Pada tahap penggunaan (pasca diterbitkannya izin) maka seharusnya dilakukan
kontrol mulai dari masa berlakunya surat ijin hingga dilakukannya upaya paksa penarikan
senjata api apabila tidak diperpanjang ijinnya. Selain itu perlu diberikan dasar kewenangan
untuk melakukan upaya pemeriksaan secara random yang meliputi pemeriksaan senjata api
ditempat-tempat umum dan lain sebagainya.
Jika langkah-langkah preventif telah dilakukan, maka ada baiknya diimbangi dengan
penyuluhan dan pengecekan ulang. Bila upaya preventif telah dilaksanakan namun tingkat
pelanggaran masih tinggi, maka upaya represif harus dilakukan secara tegas dan konsekuen.
Hal ini dimulai dari tindakan penarikan (penggudangan), pencabutan dan penyitaan senjata
api, disamping proses hukum pidana apabila penyimpangan tersebut termasuk dalam
kualifikasi hukum pidana.
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b.

Bahan Peledak
Penegakan hukum adalam hal penyalahgunaan bahan peledak, selama ini telah

dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang belaku, hanya saja aparat penegak
hukum harus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengontrolan terhadap
toko-toko kimia yang memiliki potensi menjual bahan-bahan dasar pembuat bahan peledak.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada identifikasi masalah dan uraian di atas maka dapat disimpulkan
antara lain:
1.

Prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat di Indonesia salah

satunya diatur dalam Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004
Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik
TNI / Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal
Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan
Olahraga. Dengan demikian kewenangan perizinan ini mutlak ada pada Kepolisian RI cq
Kapolri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada kepala satuan jajaran Polri.
Untuk memiliki izin tersebut, peminat harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari
aparat intelijen dari markas besar Polisi provinsi dimana pemohon tersebut tercatat yang
dilampiri dengan surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian
setempat;

surat keterangan pekerjaan, surat keterangan kesehatan dan kemampuan

menembak. Semua dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan dilakukan wawancara oleh
aparat intelijen kepolisian provinsi. Apabila kesemua elemen persyaratan dianggap
memenuhi, aparat intelijen tersebut lalu kemudian mengeluarkan surat rekomendasi untuk
kemudian ditindaklanjuti oleh aparat intelijen di Markas Besar kepolisian Republik
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Indonesia. Pada tahapan ini, akan dilakukan pengecekan ulang oleh kantor Pengawasan
Senjata Api dan Bahan Peledak (WASSENDAK) POLRI yang termasuk pengecekan ulang
semua dokumen, test psikologis dan kemampuan menembak. Untuk syarat psikologis, si
pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat
marah. Penyalahgunaan senjata api memiliki dampak negatif yakni dapat berupa luka
ataupun kematian, sehingga masalah kejiwaan menjadi sangat vital bagi pembawanya baik
dari sipil maupun dari militer. Apabila semua unsur telah dipenuhi, barulah kemudian
dilakukan uji balistik terhadap senjata yang ingin diberikan izin untuk kemudian diakhiri
dengan pemberian izin memiliki senjata api yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian
Republik Indonesia.
Di satu sisi, Ijin pengadaan bahan peledak oleh masyarakat sipil diberikan oleh
Kementrian Pertahanan baik dalam bentuk impor atau pembelian maupun dalam
melakukan penindakan (pemberian sanksi) terhadap badan usaha bidang usaha bahan
peledak nasional. Regulasi mengenai bahan peledak antara lain diatur dalam peraturan
perizinan Badan Usaha Bahan Peledak sesuai Keputusan Presiden No. 125/1999 tentang
Bahan Peledak; Peraturan Menteri Pertahanan No. 22/2006 tentang Pedoman, Pengaturan,
Pembinaan, dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial; dan juga Keputusan
Kapolri no 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan
Peledak Komersil. Dalam peraturan Kapolri tersebut, mengatur tentang Prosedur Perizinan
Bahan Peledak, Persyaratan ijin Penggunaan Sisa, Persyaratan ijin Hibah (Alih Guna) Bahan
Peledak, Persyaratan Pembuatan Bahan Pelesak di lokasi Terakhir¸ Persyaratan ijin
Pemusnahan Bahan Peledak, Pengamanan dan Penyimpanan bahan peledak (gudang
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handak). Untuk mendapatkan izin menggunakan bahan peledak komersil harus melengkap
sayarat administratif maupun syarat teknis.
2.

Baik senjata api maupun bahan peledak untuk kepentingan militer digunakan dalam

rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga
keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menurut regulasi yang ada, terhadap senjata api
untuk kepentingan sipil sebatas digunakan untuk kepentingan individual adalah sebagai
upaya pembelaan diri dan hobi serta untuk kepentingan olahraga. Untuk izin kepemilikan
senjata api dengan tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu yang dipilih
secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat
pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan. Bahwa pejabat swasta atau perbankan yang
diperbolehkan memiliki senjata api adalah presiden direktur, presiden komisaris, komisaris,
diretur utama, dan direktur keuangan. Sedangkan untuk pejabat pemerintah/publik antara
lain Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.
Terhadap mereka tersebut, tim menilai tidak diperlukan senjata api untuk diri mereka
masing-masing. Mereka sudah memiliki standar pengamanan seperti petugas security,
sekeretaris pribadi, ditambah sarana pengamanan lain disekitarnya. Sehingga pengamanan
seperti itu sudah lebih dari cukup untuk meminimalisir ancaman pada diri mereka. Untuk
jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api non organik hanyalah
perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun
memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah
purnawirawan perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang
memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.
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Sedangkan bahan peledak yang digunakan untuk kepentingan komersil adalah
terbatas untuk pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang
bersifat komersil.
3.

Kunci dari upaya preventif penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak adalah

kontrol atau pengawasan terhadap keduanya. Hukum positif kita masih terfokus terhadap
masalah perijinan pemilikan dan penggunaannya. Akan tetapi secara eksplisit, tidak
mengatur masalah pengawasan dalam kepemilikan dan penggunaannya. Pemisahan regulasi
antara senjata api dan bahan dan peledak sudah umum dilaksanakan oleh beberapa negara.
Kewenangan pengawasan pemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil
sudah seharusnya inheren melekat kepada institusi yang memberikan ijin yaitu Kepolisian
RI, namun hal ini belum diatur secara tegas. Dikarenkan Polri tidak memiliki payung hukum
yang tegas dan jelas, maka tindakan penyitaan atau penarikan senjata api oleh Polri tidak
dapat dilakukan meskipun telah nyata-nyata disalahgunakan dalam sebuah kasus pidana
yaitu sebagai barang bukti. Pengawasan juga sebaiknya dilakukan mulai dari saat seseorang
mengajukan permohonan ijin penggunaan. Dalam praktek juga ditemukan adanya
pengadaan senjata untuk masyarakat sipil yang dilakukan secara privat tidak seperti
pengadaan senjata untuk militer yang harus melalui agreement Government to Goverment.
Permasalahan krusial lainnya adalah menyamakan kepemilikan senjata api dengan konsep
‘hak milik’. Lemahnya pengawasan juga terhadap senjata api yang di bawa pulang oleh
anggota Perbakin. Terkait dengan masalah tersebut, muncul permasalahan lebih lanjut yaitu
ada/tidaknya gudang Perbakin di seluruh Indonesia untuk menyimpan senjata api dan
amunisnya dan bentuk pengawasan apabila senjata tersebut dibawa pulang kerumah
karena tidak ada gudang tersebut. Terhadap pengaturan pengawasan senjata api di
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lingkungan militer, misalnya pembatasan bawaan, penyimpanan, dan penggunaan amunisi
telah diatur secara rinci dan detail. Sistem pengawasan seperti ini memudahkan monitoring
penggunaan senjata api di kalangan militer.
Sebagai Dual Munition agent, di satu sisi bahan peledak bermanfaat untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, namun akan sangat berbahaya apabila
disalahgunakan terutama untuk kepentingan kegiatan terrorism. Sesuai Kepres No. 125 Tahun 1999
tentang Bahan Peledak , maka pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bahan peledak
dilaksanakan secara terkoordinasi terpadu antar instansi dan dikoordinasikan oleh Dephan.
Pengawasan pengadaan bahan peledak oleh sipil dilakukan oleh Kementrian Pertahanan baik

dalam bentuk impor atau pembelian maupun melakukan penindakan (pemberian sanksi)
terhadap badan usaha bidang usaha bahan peledak nasional. Sedangkan dalam
penggunaannya, pengawasannya menjadi tanggungjawab dan kewenangan Polri.

B. Rekomendasi
1. Sejumlah peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak
oleh sipil dan militer merupakan produk kolonial. Jika dihadapkan dengan perkembangan
senjata api dan bahan peledak itu sendiri maupun kondisi sosial saat ini maka sudah saatnya
peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan revisi.
2. Penggunaan senjata api untuk kepentingan sipil hanya sebatas pada kepentingan olah
raga saja. Penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri ternyata cenderung terjadi
penyalahgunaan sehingga senjata api untuk kepentingan bela diri tidak diperlukan.
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3. Bahwa pengaturan tentang senjata api dan bahan peledak harus dibuatkan regulasi
terpisah karena keduanya memiliki jenis, spesifikasi, dan penggunaan yang berbeda satu
sama lain.
4. Untuk pengawasan terhadap produsen bahan peledak diawasi oleh Kementerian
Pertahanan, sedangkan untuk pengawasan penggunaan bahan peledak oleh sipil dilakukan
oleh Polri.
5. Perlu peningkatan pengawasan DPR terhadap kedua intansi yang berwenang dalam
memberikan izin penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan sipil dan
militer.

6.

Perlunya pengawasan ketat terhadap bahan-bahan dasar yang dapat digunakan sebagai

material bahan peledak yang biasanya dijual bebas di toko ataupun bidang usaha kimia.
Celah kekosongan hukum inilah yang biasanya dimanfaatkan para teroris dalam merakit
bahan peledak yang digunakan dalam aksinya.
7. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap perakit senjata api ilegal dan
peredarannya.
8. Razia dan pengamanan senjata api di daerah bekas konflik dan perbatasan sebagai upaya
pencegahan peredaran dan penggunaan senjata api secara ilegal.
9. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan baik secara vertikal maupun secara
horisontal tentang senjata api dan bahan peledak, termasuk regulasi internasional tentang
senjata api dan bahan peledak.

106

107

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah
dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 278);
Indonesia. Undang-Undang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. UU No. 8
STBL. 1948 No. 17.
________. Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah
Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen. Stbld. 1948 No. 17.
_______. Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang
Diberikan Menurut Undang-undang Mengenai Senjata Api. LN No. 62 Tahun 1960. TLN
No. 1994.
_______. Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang
Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu.
_______. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dan Kapal Patroli dapat
dilengkapi dengan senjata api.
_______. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 2 LN No. 2
Tahun 2002. TLN Nomor 4158.
________. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan dan Pengembangan Industri. PP No. 17 LN. 23 Tahun 1986. TLN No. 3330.
_______.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Senjata Api Dinas Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. PP No. 56 LN No. 86 Tahun 1996.
_______.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.
_______.Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Bahan Peledak. Keppres No. 125
Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999.

107

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menteri Perindustrian Dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003
tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (Nc).
Kementerian Pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/22/M/XII/2006 Tanggal
19 Desember 2006 tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.
Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 26 tahun 2010
Tentara Nasional Indonesia. Surat Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat No.
SKEP/470/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang
Pergudangan Munisi Di Satminkal.
Tentara Nasional Indonesia. Surat Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat No.
SKEP/471/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang
Pengamanan.
Kepolisian Republik Indonesia. Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No. Pol:
Skep/244/II/1999.
_______. Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No Pol: Skep/1198/IX/2000 Tanggal 18
September 2000 tentang Rekomendasi Ijin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api.
_______. Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16
Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Senjata Api Non Organik TNI/ Polri.
_______. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006
Perihal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk
Kepentingan Olahraga.
_______. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008
Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

108

B. Internet
“Control Global Arms Trade Treaty Picks Up Speed.” 15 Juli 2011. http://www.controlarms.org/.
“How To Guide Small Arms and Light Weapons Legislation.” United Nations Development
Programme.
http://www.undp.org/cpr/documents/sa_control/SALWGuide_Legislation.pdf
“Kejahatan
Dengan
Senjata
Api
'Masih
Marak”.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml.
Didownload pada tanggal 3 Juni 2011.
“Kemhan Yakin Bahan Peledak Tambang Tak Bocor ke Terroris.” 14 Juni 2010.
http://www.detiknews.com/read/2011/06/14/165600/1660229/10/kemhan-yakinbahan-peledak-tambang-tak-bocor-ke-teroris
“Peledak
Yang
Digunakan
Terroris
itu
Illegal.”
15
Juni
2011.
http://www.antaranews.com/berita/263077/peledak-yang-digunakan-teroris-itu-ilegal
“Polri

Stop Beri Izin Kepemilikan Senjata Api” Rabu, 25 Agustus
http://www.tempo.co/hg/politik/2010/08/25/brk,20100825-273962,id.html.

2010.

“Prosedur dan Persyaratan Perijinan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.”
http://www.bidhumaspoldakalsel.com/2011/01/prosedur-dan-persyaratanperijinan.html.
“Senjata

Bagi
Satpol
PP
Tidak
Melanggar
Hukum.”
9
Juli
2010.
http://www.antaranews.com/berita/1278676986/senjata-bagi-satpol-pp-tidakmelanggar-hukum.

”Bahan Peledak. http://miningsite.info/bahan-peledak. Didownload pada bulan Juli 2011.
”Senjata Api”. http: //www. Wikipedia.or.id/senjata_api. Didownload pada bulan Juli 2011.
Affan, Heyder. “Kejahatan Dengan Senjata Api ‘Masih Marak”. BBC Indonesia 18 Januari 2011.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml.
Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010.
Gunpolicy.org International Firearm Injury Prevention and Policy. Indonesia-Gun Facts, Figures,
and the Law.
109

Hartigan, Pamela. http://.enotes.com/publichealth-encyclopedia/gun-control. July 2011.
International Crisis Group. Illicit Arms in Indonesia. Policy Briefing. No 109. Jakarta/Brussels, 6
September 2010.
Kramer, Katherine. Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia. 2001
Small Arms Survey. Occasional Paper no 3.
Laporan Internasional Action on Network on Small Arms (IANSA) yang berjudul Reviewing Action
on Small Arms 2006: Assessing The First Five Years of the UN Programme of Action by
Bitting The Bullet. 2006.
Schroeder, Matt dan Rachel Stohl. “Small Arms, Large Problem: The International Threat of
Small Arms Proliferation and Misuse.” Arms Control Asso Senjata Api Dinas Direktorat
Jenderal
Bea
dan
Cukai
ciation.
http://www.armscontrol.org/act/2006_06/SmallArmsFeature.
Small Arms: United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in
All Its Aspects. Department of Public Information, Maret 2001. Seperti dikutip David
Beal dalam Re-assembling Small Arms. United Nations Association in Canada.
Sofyan, Aliyudin. “Pembeli Senjata Api dari Terroris Ditangkap.” Jurnal Nasional Selasa, 24 May
2011. http://nasional.jurnas.com/halaman/4/2011-05-24/170741.
The Office of the Queensland Parliamentary Counsel. Explosives Act 1999: Explosives Regulation
2003.
Yusuf,

Zulkarnaen. “Bom, Terrorisme, dan Aturan yang Tumpang Tindih”.
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/12/01/KL/mbm.20031201.KL91732
.id.html

www.tribunews.com
www.mediaindonesia.com

C. Koran dan Majalah
“Polri Keluarkan Izin 41.102 Pucuk Senjata Api”. Harian Pelita. Kamis, 26 Agustus 2010.
Litbang Pertahanan Indonesia, Nomor 24 Tahun 2010.
“Ribuan Warga DKI Pegang Pistol Ilegal”. Harian Non Stop. Jumat, 7 Oktober 2011.
110

LAMPIRAN

111

