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Angka kriminalitas yang telah terjadi di masyarakat khususnya di daerah perkotaan, seperti kota 

Malang terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Realitas ini disebabkan 

oleh banyak faktor, salah satu yang utama adalah faktor ekonomi, dengan tingkat kebutuhan 

yang semakin meningkat, lambanya upaya aparat khususnya aparat Polisi dalam menekan angka 

kriminalitas juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan semakin tinggi angka 

kriminalitas. Factor kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi juga termasuk faktor semakin 

meningkatnya angka kriminalitas, salah satu produk kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Tehknologi tersebut adalah Senjata Api, sering kali senjata api digunakan untuk melakukan 

pembunuhan, perampokan, pencurian penodongan, pengancaman, dan lain sebagainya. 

Obyek penelitia sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penggunaan senjata api secara melawan hukum, 

kedua, peran Polresta Malang dalam Menaggulangi penggunaan senjata api secara melawan 

hukum, ketiga, kendala-kendala yang dihadapi Polresta Malang dalam menanggulangi 

penggunaan senjata api tersebut, metode yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis. 

Tekhnik pengunpulan data prtama menggunakan langkah kegiatan wawancara mendalam dan 

terstruktur, kedua, menggunakan tekhnik pengumpulan data studi pustaka dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur maupun dokumen yang berhubungan dengan 

obyek penelitian, adapun juga akses dari situs internet. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama 

untuk mengetahui factor-faktor kasus penggunaan senjata api secara melawan hokum, kedua 

mengetahui peran Polresta Malang dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara 

melawan hukum 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahanyang 

diangkat, yaitu pertama faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus terjadinya penggunaan 

senjata api secara melawan hukum dapat dikarenakan adanya dua faktor yaitu faktor Internal dan 

eksternal, faktor Internal antara lain pembelaan diri, kurangnya kesadaran hukum, rasa iseng 

yang berlebihan, faktor eksternalnya antara lain kondisi keamanan dan ketertiban yang tidak 

stabil, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, pengaruh media informasi dan komunikasi, 

kebijakan dan peraturan perundangan yang kurang responsive, kedua, upaya Polresta Malang 

dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara melawan hukum yaitu upaya represif dan 

Preventif., upaya yang bersifat represif antara lain penangkapan di TKP, penahanan, pemyitaan, 

pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi.sedangkan upaya yang bersifat preventif yaitu dengan 

cara sosialisasi dan penyuluhan masyarakat, system perijinan kepemilikan senjata api yang tegas 

dan ketat. Ketiga yang menjadi kendala Polresta Malang dalam menanggulangi pemggunaan 

senjata api secara melawan hukum yaitu kendala Internal antara lain kurangnya jumlah personil 

Polresta Malang, kurangnya biaya operasional, belum memadai peralatan kurang, pelayanan 



publik Polresta Malang yang kurang memuaskan,sedangkan kendala yang bersifat eksternal 

adalah kurangnya partisipasi publik datau masyarakat 

 

 


