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BAB V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng

motor: Faktor penyebab kejahatan remaja yaitu faktor yang mempengaruhi

secara langsung adalah faktor personal dan faktor situasional. Faktor

personal adalah (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan

psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keteransingan). Faktor situasional

adalah pengaruh negatif dari orang tua, pengaruh negatif dari lingkungan

sekolah,  pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat, tidak ada/ kurangnya

pengawasan orang tua, tidak ada/ kurangnya pengawasan pemerintah,  tidak

ada/ kurangnya pengawasan masyarakat, tidak ada pengisian waktu yang

sehat, tidak ada pekerjaan, lingkungan fisik kota besar, dan anonimitas

karena banyaknya penduduk kota-kota besar

2. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan  geng motor: Dalam

melaksanakan upaya penanggulangan geng motor pihak kepolisian dalam

hal ini khususnya Polres Metro Jakarta Utara menempuh dengan dua cara

yaitu secara preventif dan represif.

a. Upaya Penanggulangan Secara Preventif
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Upaya penanggulangan geng motor, upaya preventif (pencegahan) dirasa

mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan

mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan

sebelum praktik geng motor terjadi adalah sebagai berikut:

1). Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif. Contoh

kongkritnya adalah dengan ikut berperannya orangtua diharapkan dapat

mencegah anak-anak tersebut bergabung kedalam kelompok geng motor yang

kini telah membuat keresahan masyarakat dan menjaga diri jangan sampai

menjadi korban aksi geng motor, dan tindak kejahatan yang lain.

2). Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara

lain: mengadakan operasi terhadap kendaraan bermotor setiap malam di

daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan geng motor. Usaha ini

dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku geng motor. Dalam

upaya secara represif pihak Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan operasi

khusus dengan sandi “Operasi Street Crime” yang pelaksanaanya telah diatur

secara terstruktur oleh POLRI.. Razia dilakukan menyusul seruan dari Kepala

Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Kepala Badan

Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jendral Polisi

Sutarman.

3). Memberikan penyuluhan terhadap anak-anak SMA dengan mengirimkan

perwakilan dari pihak kepolisian tentang bahayanya geng motor.
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b. Upaya Penal atau Penanggulangan Secara Represif

Penanggulangan geng motor secara represif pihak Polres Metro Jakarta Utara

telah terjadi. Tindakan represif adalah segala  tindakan   yang   dilakukan   oleh

aparatur   penegak   hukum   dan   pihak   yang   terkait   dengan kejahatan yang

dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup

tindakan   menyelidiki, pemeriksaan tersangka, penahanan, penyitaan benda

(barang bukti), pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian dan dengan

berpedoman   pada  KUHAP,  KUHP,   serta   peraturan perundang-undangan

lainnya. Masyarakat dianggap mempunyai peran penting dalam pengungkapan

terjadinya aksi geng motor yang terjadi di sekitar mereka. Kebanyakan aksi geng

motoryang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara dapat terungkap setelah ada

laporan dari masyarakat. Perlu peran masyarakat bersama, tokoh agama dan tokoh

masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas mental

masyarakat.

3. Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan Geng Motor

a) Faktor penegak hukum adalah: Polisi harus lebih sigap mengantisipasi aksi

kejahatan geng motor, yakni dengan menekannya semaksimal mungkin

karena dampak aksi kekerasan ini sangat luas bagi masyarakat. Polisi tidak

boleh lagi memberikan toleransi kepada geng motor. Karena hanya itu satu-

satunya solusi untuk menangani masalah kejahatan geng motor. Penindakan

dilakukan dengan lebih tegas, gelar operasi.

b) Faktor sarana dan fasilitas adalah: Tidak ada ruang atau tempat untuk

menunjukkan bakat yang dimiliki oleh geng motor, mencakup tenaga
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manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan

yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

c) Faktor Masyarakat adalah: Masyarakat sebagai sumber keterangan

terjadinya aksi geng motor yang mengancam jika melapor ke pihak yang

berwajib.

d) Faktor Kebudayaan adalah: Kurangnya nilai ketertiban dan nilai

ketentraman, jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, nilai

kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dalam skripsi ini,

Maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Menangani masalah geng motor harus melibatkan berbagai pihak dalam

masyarakat. Upaya pembinaan dilakukan tidak hanya terhadap pelaku

kejahatan geng motor juga terhadap unsur dalam masyarakat, yaitu aparat

penegak hukum, instansi-instansi yang terkait dan masyarakat luas.

Pemerintah, instansi-instansi terkait khususnya keluarga dapat melakukan

hal-hal sebagai berikut untuk para remaja, yaitu:

(a) memberikan kesempatan kepada anak muda untuk beremansipasi

dengan cara sehat, menyertakan mereka pada kegiatan penting

demi keadilan merata, membuka ruang publik seluas-luasnya bagi

remaja untuk berkarya dan berkreasi
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(b) memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan yang lebih relevan

dengan kebutuhan anak muda zaman sekarang, serta adanya kaitan

dengan pengembangan bakat dan potensi anak remaja

(c) memberikan bekal yang cukup bagi remaja untuk menyongsong

tahap berikutnya sebagai manusia dewasa seutuhnya yang berbaur

dengan kehidupan bermasyarakat.

2. Remaja atau geng motor sendiri diperlukan mawas diri dalam melihat

kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan melakukan introspeksi dan

koreksi terhadap kekeliruan yang telah dilakukan. Sebaliknya orang tua

dan para pembina remaja harus memperbanyak kearifan, kebaikan, dan

keadilan, agar orang dewasa dapat dijadikan panutan bagi anak-anak muda

demi perkembangan dan proses jangka panjang bagi generasi muda

penerus bangsa.


