
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Publik Jakarta tersentak tatkala geng motor mengamuk. Mereka menebar teror pada dini hari

tanpa ada satu pun aparat keamanan muncul untuk mengatasinya. Selama ini publik Jakarta

memang abai terhadap keberadaan geng motor.Mereka juga lupa bahwa teror yang ditebar geng

motor sudah begitu mengkhawatirkan. Bayangkan saja, pada 2009 ada 68 orang tewas di arena

balapan liar, tempat geng motor berkumpul. Pada 2010 ada 62 orang tewas dan 2011 ada 65

tewas. 1

Korban tewas umumnya akibat kecelakaan dalam balapan liar, pengeroyokan, dan kecelakaan

lalu lintas. Pada April ini saja ada dua korban tewas setelah dikeroyok geng motor. Satu di

kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan dan satu lagi anggota TNI AL yang dikeroyok di Jakarta

Utara . Saat itu tak ada publik Jakarta yang peduli. Para pejabat di negeri ini pun seperti tidak

peduli menyikapi teror yang ditebar geng motor tersebut. Geng motor mengamuk pada Jumat

dini hari, publik Jakarta langsung terbeliak. Menko Polhukam bahkan angkat bicara. Fenomena

ini menunjukkan bahwa geng motor Jumat dini hari itu adalah geng motor yang luar biasa

sehingga begitu mendapat perhatian yang luar biasa pula dari publik dan para pejabat negara.

Perhatian yang luar biasa ini dapat dipahami sebab aksi mereka memang luar biasa, mulai dari

Jakarta Utara hingga Jakarta Pusat.
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Mereka bisa mengamuk selama tiga jam di ibu kota negara tanpa diketahui dan dicegah aparat

keamanan. Mereka bisa bebas melempari kantor polisi, menganiaya sejumlah orang,menusuk

anggota masyarakat hingga tewas, dan melakukan penyerangan di delapan lokasi.

Keadaan seperti ini telah memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari

alternatif jalan keluar yang terbaik menanggulangi masalah kenakalan remaja dalam. Hal ini

dapat dipandang sebagai perilaku yang berada di luar kemampuan pengendalian diri remaja,

gejala yang timbul dalam suatu proses perubahan, dimana terjadi perubahan pada nilai-nilai atau

norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu penting sekali tanggapan terhadap persoalan

mengenai cara dan tindakan guna menghantarkan generasi muda yang bertanggung jawab serta

ikut dalam memberikan bantuan yang nyata kepada bangsa dan negara di masa depan.

Praktik geng motor tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum

secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih

banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat fenomena semacam ini

mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai

hukuman (punishment) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di

masyarakat secara maksimal.

Geng motor pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan geng motor

tersebut telah menimbulkan tindak pidana.  Geng motor yang disidangkan misalnya akan diputus

pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda.  Tapi kebanyakan kasus geng motor,

yang seharusnya di tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau

undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan.  Setelah dibina, geng motor



tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi geng

motor tersebut.  Setelah dilepaskan, geng motor itu akan mengulangi kembali perbuatannya,

ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah siklus pemberantasan

geng motor di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apabila geng motor tersebut

kembali beraksi, maka teori yang dikemukakan oleh Durkheim adalah sangat tepat, yaitu

kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.2

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai

peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap geng motor.  Pihak kepolisian

yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam

menyikapi fenomena- fenomena geng motor di masyarakat.  Tentu saja ini tidak terlepas dari

partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi

geng motor yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian

terhadap para pelaku geng motor yang pada umumnya hanya menangkap, memberikan hukuman

seperti lari, push up, jalan jongkok kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak

mendatangkan manfaat bagi pemberantasan geng motor.  Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan

bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai

dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk

mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak

hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum.  Harus dicari suatu cara yang tepat dan dapat

mengatasi geng motor yang meresahkan masyarakat. 3

2 http://kardomantumangger.blogspot.com
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Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan Hukum atau skripsi yang

berjudul : “Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapatlah dirumuskan permasalahan dalam skripsi

ini sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh

geng motor?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan  geng motor ?

3. Faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan  geng motor ?

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini tidak terlalu luas penulis membatasi ruang lingkupnya. Ruang lingkup

permasalahan dalam skripsi ini hanya dibatasi terhadap subtansi dalam artian hukum pidana

yang bertempat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara dan waktu dapat disesuaikan

oleh penulis dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan geng motor yang mengganggu

ketertiban umum.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Penulisan

Sesuai dengan Pokok bahasan, tujuan dari penelitian ini adalah:

a.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan geng motor melakukan kejahatan.



b.Untuk mengetahui upaya penanggulangan kegiatan geng motor yang menimbulkan

kejahatan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, adapun

kegunaan teoritis dan praktis itu adalah:

a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

melakukan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana menngenai faktor apa yang

menyebabkan geng motor melakukan kejahatan.

b. Kegunaan Praktis, diharapkandapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi

hukum terutama kepada para kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai

tugas dan wewenang menindak pelaku kejahatan geng motor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas,

keterangan dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk

mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.4

1. Teori-teori sebab-sebab orang melakukan kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik.

Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari

4 Abdulkadir Muhammad, 2004:73



berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan.  Namun, sampai dewasa ini masih belum

juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan

deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan

penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan

faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan

orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku

manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena

meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi.  Hal ini

merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahw ada dua faktor yang menyebabkan

terjadinya kejahatan yaitu:

(1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin,

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan

keteransingan), dan

(2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

2. Teori penanggulangan kejahatan

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”

selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan

merupakan the oldest sosial problem.  Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah



kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi.  Upaya penanggulangan kejahatan

atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal

(criminal policy) adalah suatu usahayang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi

kejahatan.  Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

(1). Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan

pada upaya – upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan)

dengan menggunakan sarana penal (hukum penal)

(2) Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih

menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.  Sasaran

utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

kejahatan.5

3. Teori faktor pengghambat penanggulangan kejahatan

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap

dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok

penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

mempengaruhinya.6

1. Faktor hukumnya sendiri

5 Muladi, Barda Nawawi Arief., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 2005

6 Soerjono Soekanto



2. Faktor penegak hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus

yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.

Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah :

a.  Penanggulangan  adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi (Kamus Besar Bahasa

Indonesia).

b. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan

dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk

menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

(Bemmelem)

c.  Geng motor adalah kumpulan orang-orang pecinta motor yang suka kebut- kebutan, tanpa

membedakan jenis motor yang dikendarai.

E.   Sistematika Penulisan



Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang  hendak dituju dan

dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika

sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang

mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai menjelaskan teori-teori yang berhubungan

dengan judul.  Pada bab II memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang kejahatan,

dan tinjauan umum tentang geng motor.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang langkah langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian,

meliputi pendekatan masalah sumber dan jenis data, lokasi penelitian, penentuan populasi dari

sempel, metode pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini dengan

menggunakan data yang diperoleh dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder



yang menyajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai tindak pidana-tindak

pidana yang dilakukan oleh geng motor dan upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan

oleh Polres Metro Jakarta Utara.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan

dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini

diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan

ini.


