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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Senjata api adalah suatu senjata yang menggunakan tenaga hasil peledakan 

mesiu, dapat melontarkan proyektil (anak peluru) yang berkecepatan tinggi 

melalui larasnya (Hueske, 2009) 

Kekerasan dengan menggunakan senjata api meningkat dalam dekade 

terakhir ini. Dalam konteks kesehatan masyarakat, diperkirakan terdapat lebih dari  

500.000 luka per tahunnya yang merupakan luka akibat senjata api. Menurut 

laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2015, jumlah tersebut 

mewakili seperempat  dar total perkiraan 6,3 juta kematian akibat kekerasan. Dari 

jumlah 500.000 tersebut, 42%nya merupakan kasus bunuh diri, 38% merupakan 

kasus pembunuhan, 26% merupakan perang dan konflik persenjataan (Idries, 

1997). 

Luka tembak merupakan penyebab kematian akibat pembunuhan di Amerika 

Serikat dan pada banyak yurisdiksi, paling sering dipakai untuk bunuh diri. 

Diperkirakan bahwa tiaptahun di Amerika Serikat terdapat ± 70.000 korban luka 

tembak dengan 30.000 kematian, sedangkan di Indonesia, menurut laporan hak 

asasi manusia triwulan ke dua tahun 1998 yang dikeluarkan oleh ELSAM 

(Lembaga Studi dan Avokasi Masyarakat) pada triwulan ke II tercatat ada 102 

warga negara yang menjadi korban kekerasan akibat senjata api (Idries, 1997).
 

Untuk menjelaskan tugas dan fungsi apakah luka tersebut memang luka 

tembak, yang mana luka tembak masuk dan mana luka tembak keluar, jenis 
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senjata yang dipakai, jarak tembak, arah tembakan, perkiraan posisi korban 

sewaktu ditembak, berapa kali korban ditembak dan luka tembak mana yang 

menyebabkan kematian (Idries, 1997) 

Interpretasi yang benar mengenai luka tembak mengenai ahli patologi tidak 

hanya memberikan informasi berharga yang dapat menunjang pelaksananaan 

hukum selama investigasi, tetapi juga penting untuk penentuan akhir jenis 

kematian. Evaluasi mengenai luka tersebut memerlukan latihan khusus dan 

keahlian baik oleh seorang dokter yang menangani kegawatdaruratan bagian luka 

tembak maupun para ahli patologi dan forensik (Windi, 2011). 

Menurut Agama Islam, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan 

mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan 

kemanusiaan. Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua 

golongan, yaitu: pembunuhan yang dan penganiyaan, pembunuhan. Dalam hal ini 

luka akibat senjata api ataupun senjata laras panjang dapat menyebabkan 

kerusakan berbagai organ didalm tubuh serta dapat menyebabkan kematian 

(Afiendi, 2011). 

Perumusan Masalah  

1. Bagaimana cara mengidentifikasi senjata yang digunakan?  

2. Bagaimana cara mengidentifikasi luka tembak ? 

3. Apa saja pemeriksaan yang diperlukan pada luka tembak? 

4. Bagaimana pandangan Islam mengenai hukum pembunuhan?  

1.2. Tujuan  

1.2.1.  Tujuan Umum  
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Mengetahui cara mengidentifikasi luka yang disebabkan oleh senjata 

senapan laras panjang ditinjau dari Kedokteran dan Islam 

1.2.2.   Tujuan Khusus  

1. Mengetahui dan menjelaskan pandangan kedokteran mengenai senjata 

laras panjang 

2. Mengetahui dan menjelaskan pandangan kedokteran mengenai cara 

mengidentifikasi luka tembak. 

3. Mengetahui dan menjelaskan pandangan kedokteran mengenai 

pemeriksaan yang diperlukan pada luka tembak.  

4. Mengetahui dan menjelaskan pandangan Islam mengenai hukum 

pembunuhan. 

1.3 Manfaat 

1. Bagi Penulis  

Penulis berharap agar dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 

cara mengidentifikasi luka senapan laras panjang pada pemeriksaan 

forensik ditinjau dari Kedokteran dan Islam, serta mendapatkan 

pengalaman dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan benar. 

2. Bagi Universitas YARSI  

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang 

belajar di Universitas YARSI dan menjadi tambahan kepustakaan 

mengenai cara mengidentifikasi luka senapan laras panjang pada 

pemeriksaan forensik ditinjau dari Kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat 
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Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai cara mengidentifikasi luka senapan 

laras panjang pada pemeriksaan forensik ditinjau dari Kedokteran dan 

Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


