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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya 

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli 

hukum yang semuanya berbeda-beda, ada dua paham yang berbeda-beda dalam 

menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monisme dan paham dualisme.3 

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham 

monisme, yaitu diantaranya: 

a) J.E. Jonkers,4 merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan 

hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan 

yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”  

b) Wirjono Prodjodikoro5, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana  

c) H.J. van schravendijk6, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah 

“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga 

                                                             
3 Andi, Hamzah2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: AS Rineka Cipta.Hlm 80 
4 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm 72 
5 Wirjono, Prodjodikoro ,Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, Jakarta, 1967.Hal 54 
6 Scharavendijk, van H.J, Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta, J.B. Wolters, 

1996), hlm. 87 
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kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena 

itu dapat dipersalahkan” 

d) Simons,7 merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang 

dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat 

dihukum”  

e) Vos8 merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 

 

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil bahwa suatu 

perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-

unsur sebagai berikut: 

a) Kelakuan dan akibat (perbuatan) 

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

d) Unsur melawan hukum yang objektif 

e) Unsur melawan hukum yang subjektif Sedangkan aliran dualisme yang 

dikemukakan oleh sarjana hukum yaitu : 

Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima yaitu : 

a) Kelakuan dan akibat perbuatan 

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

                                                             
7 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20 
8 Ibid Hal 24 
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d) Unsur yang melawan hukum yang obyektif 

e) Unsur melawan hukum yang subyektif  

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang 

yakni, dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan 

pendapat para ahli ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara 

itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu 

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-

undangan yang ada. 

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis. 

Menurut Moeljatno,9 unsur tindak pidana adalah : 

a) Perbuatan 

b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 

c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata 

majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi 

tidak dipisahkan pada orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana 

menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar 

dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya 

pada umumnya dijatuhi pidana. 

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Buku II KUHP memuat 

rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok 

                                                             
9 Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 120-121 
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kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu 

disebutkan dalam setiap rimusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun 

ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Banyak unsur-unsur lain yang 

dicantumkan baik disekitar / mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara 

khusus utnuk rumusan tertentu. 

 

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 

unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur tingkah laku 

b. Unsur melawan hukum 

c. Unsur kesalahan 

d. Unsur akibat konstitutif 

e. Unsur keadaan yang menyertai 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 

i. Unsur objek hukum tindak pidana 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

 

2.2  Pengertian Senjata Api  

Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih 

proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata
https://id.wikipedia.org/wiki/Proyektil
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas
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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.10 

 

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, 

senjata api termasuk juga:  

1. Bagian-bagian dari senjata api  

2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya  

3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan 

kalibernya  

4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong)  

5. Sein pistolen (pistol isyarat)  

6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers 

(revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers 

(revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat 

dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.  

 

                                                             
10 Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, Senjata Api dan Penanganan Tindak 

Kriminal, Edisi Pertama,Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hlm 4 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembakaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Propelan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deflagrasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bubuk_hitam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bubuk_nirasap
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laras_melingkar&action=edit&redlink=1
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Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata 

api yaitu :  

1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;  

2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;  

3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;  

4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;  

5. Rocket Launcher untuk semua jenis;  

6. Mortir, untuk semua jenis; 

7. Meriam, untuk semua jenis;  

8. Peluru kendali, untuk semua jenis.  

 
 

Tindak pidana pembuatan senjata api ilegaldapat memberikan andil yang cukup besar 

bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal. Senjata api 

rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena 

senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi 

mereka yang memang mempunyai keterampulan dan keahlian  khusus dibidang ini. 

Seperti yang terdapat diberbagi wilayahdi Indonesia terdapat beberapa home industri, 

diantaranya terdapat orang yang menyalah gunakan untuk merakit senjata api secara 

ilegal. Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 

“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” 

 

2.3 Penyalahgunaan Senjata Api 
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Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal 

tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh 

masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali 

pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang 

Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 undang-

undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian 

senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. 

Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian 

negara.Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk 

tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat 

pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta 

prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api 

secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemohon izin 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 

berpengklihatan normal 

2. 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 oleh Dinas Psikologi Mabes Polri; 
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3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon 

pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau 

membahayakan jiwa orang lain; 

4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus 

tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB; 

5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP san Subdit 

Pamwassendak. 

6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan  

7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak 

Senjata Api (IKHSA). Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur 

selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku : 

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian 

Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili 

pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak. 

2. Setelah mendapat rekomendasi dariPolda, harus lulus tespsikologi, kesehatan 

fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah 

dipersyaratkan. 

3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III 

calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil 

menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 

sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi 
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Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh 

pejabatPolri yang ditunjuk). 

4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam 

rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu 

tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.Penyalahgunaan 

senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan 

menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang 

berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api 

dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata 

api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 

8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas 

pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri 

wajib memperhatikan asas legalitas, nasesitas dan proporsionalitas”.Maksud 

dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai 

dengan prosedur dan hukum yang berlaku.  

Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan 

penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, 

yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan 

yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa 
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tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan 

penggunaan senjata api.11  

 

Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah 

boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam 

dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang 

berlaku di Indonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum 

dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 

dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Adapun selain itu dapat 

dihukum sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku diIndonesia.Penggunaan 

senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang 

langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan 

penting dalam perlindungan masyarakat.  

 

Di dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa: “Kepolisian 

negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta 

menegakkan hukum”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa aparat kepolisian memiliki 

peranan penting dalam upaya pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban 

masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta 

                                                             
11 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, 

Jakarta. Hal 102-103 
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menegakkan hukum. Hal tersebut kembali diterangkan dalam Pasal 9 Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa: Fungsi kepolisian 

negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan 

ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan 

penegakan hukum.Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap 

warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan 

senjata api.  

 

Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk 

melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak 

semena-mena, di cantumkan pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 2 

Tahun2002 Tentang Kepolisian tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang 

menyebutkan bahwa: Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan 

menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu; 

2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan; 

3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah; 

4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan 

kekerasan yang tidak berdasarkan hukum; 

5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara 

proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum; 
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6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus 

berimbang dengan ancaman yang dihadapi”; 

7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan 

tindakan keras; dan 

8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus 

seminimal mungkin.”Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai 

dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Hal ini semakin memperjelas bahwa Panglima yang mengajukan anggaran untuk 

keperluan TNI kepada Menteri Pertahanan, termasuk masalah anggaran untuk 

pengadaan senjata api standar TNI yaitu jenis, macam dan ukuran atau kalibernya 

ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI Pengadaan senjata api dinas diatur 

lebih lanjut berdasarkan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai . Pasal 2 

(1)Rencana kebutuhan Senjata Api Dinas disusun oleh Direktur Jendral sesuai dengan 

kebutuhan Direktorat Jendral dan diajukan oleh Menteri kepada Panglima Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(2)Pengadaan Senjata Api Dinas dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Direktorat 

Jendral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Pengadaan Senjata Api Non 

Keamanan dilakukan melalui : a. pembelian dalam negeri; b. pengimporan; atau c. 

penerimaan hibah (4) Pengadaan Senjata Api Dinas Standar ABRI dan Peralatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin 

dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (5) Pengadaan Senjata Api 
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Standar ABRI hanya dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai dari Panglima 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku Pasal 4 Senjata Api standar ABRI berdasarkan persetujuan 

pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) pemilikannya tetap berada 

pada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

 

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

senjata api. Pertama, sumber senjata api pada umumnya berasal dari gudang dan 

produser senjata. Ini terjadi terutama karena lemahnya penegakan hukum, kontrol 

terhadap wilayah perbatasan, dan monitoring akhir membuat senjata dapat dengan 

mudah keluar dari gudang senjata atau langsung dari para produser. Kedua, dari sisi 

aktor, perpindahan senjata secara ilegal melibatkan banyak pihak. Di antaranya, 

pejabat pemerintah yang korupsi, dealer yang membeli dan menjual senjata, broker 

yang memfasilitasi kontak dengan penjual dan pembeli potensial, dan orang – orang 

yang terkait dengan transportasi dan penyelundupan senjata. 

 

Terjadinya bisnis perdagangan senjata api ilegal, jika negara tetap membiarkan tanpa 

adanya tindakan hukum yang nyata, maka nurani dan rasa kemanusiaan kita jelas 

tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah melakukan kekejaman yang 

luar biasa. Kekejaman itu telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, runtuhnya 

moral bangsa, dan rusaknya fisik korban, serta membawa dampak buruk kepada 

masyarakat. Tindakan hukum yang nyata terhadap pelaku bisnis perdagangan senjata 

api ilegal dan pengguna senjata api harus segera dilakukan. 

 


