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SARI 

 

Amalia, Fitri. 2005. Peran Polwiltabes dalam Penanganan Kenakalan Remaja di 
Kota Semarang. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 85 h 
 
Kata Kunci: Peran, Polwiltabes, Kenakalan Remaja 
 Pada usia remaja timbul keinginan untuk lebih menarik perhatian dari orang 
lain di sekelilingnya, sehingga remaja yang tidak mendapat perhatian di dalam rumah 
mencari perhatian di luar rumah bahkan dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. 
Tindakan remaja melanggar hukum, norma masyarakat, dan tata tertib sekolah 
disebut kenakalan remaja. Kenakalan remaja terutama terjadi di kota-kota besar, 
namun kebenaran argumen ini perlu dibuktikan dengan penelitian. 
 Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk-
bentuk kenakalan remaja di Kota Semarang?, (2) Faktor-faktor apa yang 
menyebabkan kenakalan remaja di Kota Semarang?, (3) Bagaimanakah peran 
Polwiltabes dalam penanganan kenakalan remaja di Kota Semarang? 
 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui gambaran tentang bentuk-
bentuk kenakalan remaja di Kota Semarang, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab kenakalan remaja di Kota Semarang, (3) Untuk mengetahui peran 
Polwiltabes dalam penanganan kenakalan remaja di Kota Semarang. 
 Kegunaan penelitian ini: (1) Secara teoritis sebagai bahan evaluasi bagi pihak 
yang menangani permasalahan kenakalan remaja, seperti keluarga, sekolah, 
masyarakat, serta aparat pemerintah. (2) Secara praktis bermanfaat untuk 
mengarahkan remaja dan meminimalkan kenakalan remaja dengan upaya preventif 
dan represif. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di 
Polwiltabes Semarang. Informan penelitian adalah petugas-petugas yang terkait 
dengan penanganan kenakalan remaja di Kota Semarang. Fokus penelitian berupa 
penanganan kenakalan remaja yakni persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Setelah 
mendapatkan landasan kepustakaan, kemudian dilakukan penumpulan data dari 
person atau orang serta dokumen dengan metode wawancara (interview) serta 
dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan model analisis 
interaksi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk kenakalan remaja di Kota 
Semarang antara lain tawuran pelajar, terlambat masuk sekolah, tidak masuk sekolah 
atau membolos, perjudian (tekpo), perkelahian antar siswa dalam satu sekolah, 
merokok di sekolah, penggunaan obat-obatan terlarang, kehamilan di luar nikah, dan 
aborsi. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja meliputi kurangnya penyaluran 
emosi, kegagalan prestasi sekolah, keluarga berantakan (broken home), keadaan 
ekonomi pas-pasan, rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, 
pengaruh media cetak dan elektronik, juga kurangnya pendidikan agama. Dalam 
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penanganan kenakalan remaja Polwiltabes menempatkan personilnya di tempat-
tempat rawan tawuran, mengadakan operasi di mal-mal, memberikan penyuluhan ke 
sekolah-sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan 
penahanan terhadap remaja yang terbukti melakukan tindak pidana. 
 Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi aparat kepolisian supaya  
mencermati faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, keluarga agar lebih 
memberikan kasih sayang dan perhatian sehingga remaja tidak mencari perhatian di 
luar rumah, selain memberikan materi yang bersifat ilmu pengetahuan sekolah juga 
menanamkan nilai moral kepada siswanya, juga masyarakat diharapkan andilnya 
dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi perkembangan diri remaja.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa 

ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi 

seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak 

dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, 

menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak 

sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila tidak 

dikendalikan dapat menjurus kepada tindak kejahatan. Sebagai contoh: remaja dari 

keluarga tidak mampu kecanduan obat-obatan terlarang, orang tuanya tidak bisa 

memberikan uang sebagai alat untuk pemuas kebutuhan sehingga tidak ada jalan lain 

kecuali mencuri uang temannya. Pencurian ini tergolong kejahatan yang dilakukan 

oleh remaja atau yang lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (juvenile delinquency). 

 Minddendorff mengemukakan pendapatnya pada salah satu karangan   

Kartini Kartono (2002:3) menyatakan bahwa ada kenaikan jumlah juvenile 

delinquency (kejahatan anak remaja) dalam kualitas, dan peningkatan dalam 

kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi 

kelompok daripada tindak kejahatan individual. Fakta kemudian menunjukkan bahwa 

semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin 

lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota 

besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih 
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banyak daripada dalam masyarakat primitif atau di desa-desa. Di Indonesia masalah 

kenakalan remaja telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. 

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan 

atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak ini 

menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya korfomitas terhadap norma-

norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia di bawah 21 tahun. Anak 

tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, 

kasus kejahatan yang dilakukan oleh delinkuen menjadi menurun. 

Kejahatan seksual banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai 

dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan. Tindak 

merampok, menyamun dan membegal, 70% dilakukan oleh orang-orang muda 

berusia 17-30 tahun. Selanjutnya, mayoritas anak-anak muda yang terpidana dan 

dihukum disebabkan oleh nafsu serakah untuk memiliki, sehingga mereka banyak 

melakukan perbuatan mencopet, menjambret, menipu, merampok, menggarong, dan 

lain-lain. Dalam catatan kepolisian pada umumnya jumlah anak laki-laki yang 

melakukan kejahatan dalam kelompok geng-geng diperkirakan 50 kali lipat daripada 

geng anak perempuan, sebab anak perempuan pada umumnya lebih banyak jatuh ke 

limbah pelacuran, promiskuitas (bergaul bebas dan seks bebas dengan banyak pria) 

dan menderita gangguan mental, serta perbuatan minggat dari rumah (Kartini 

Kartono,2002:7).  

Kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia 
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remaja atau masa  transisi antara anak-anak dan dewasa. Dengan kata lain,, kenakalan 

remaja merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja 

melanggar peraturan masyarakat maupun hukum yang ditetapkan pemerintah. 

Perbuatan remaja mencopet, menjambret, menipu, menggarong merupakan perbuatan 

yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, karena dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 

Kenakalan remaja perlu diatasi dengan segera, berbagai pihak ikut 

bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan 

sekolah, pemerintah, hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, 

kepolisian, masyarakat serta peranan keluarga. Kepolisian dengan tugas memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan andilnya 

dalam mengatasi kenakalan remaja. Polwiltabes Semarang sebagai lembaga institusi 

POLRI ( Kepolisian Republik Indonesia) di kewilayahan Kota Besar Semarang ikut 

bertanggung jawab dalam penanganan kenakalan remaja sebab kasus-kasus 

kenakalan remaja sudah semakin merebak di Kota Semarang, hal ini dapat dilihat dari 

keterlibatan remaja dalam masalah narkotik dan obat-obatan terlarang, tawuran antar 

pelajar, dan sebagainya. 

Atas dasar uraian tersebut, maka diadakan penelitian yang berkaitan  masalah 

tersebut ke dalam skripsi dengan judul “Peran Polwiltabes dalam penanganan 

Kenakalan Remaja di Kota Semarang”, dengan alasan sebagai berikut: 

1. Kasus kenakalan remaja di Kota Semarang semakin merebak 
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Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah kasus tawuran antar pelajar serta 

semakin maraknya penggunaan narkoba dari kalangan remaja. Sebagai salah satu 

kota besar di Indonsia, Semarang mengalami perkembangan yang pesat dalam 

pembangunan, tempat-tempat hiburanpun dibangun untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat terutama para remaja yang haus akan hiburan. Diskotik, cafe menjadi 

ajang bagi para remaja untuk berkumpul bersama teman-temannya. Tempat-

tempat seperti ini rawan terhadap peredaran narkoba sebab remaja yang ingin 

melepaskan pikiran yang frustasi bisa menggunakan narkoba supaya “fly” dan 

melupakan masalah yang dihadapi dalam waktu sejenak. Tawuran antar pelajar 

juga merupakan kasus yang mendapat perhatian khusus Polwiltabes Semarang, 

khususnya tawuran antar siswa SMU yang sering terjadi di Kota Semarang. 

Ironisnya para pelajar tersebut hanya ikut-ikutan teman tanpa tahu pasti penyebab 

mereka tawuran, seperti tawuran antar pelajar SMUN 17 dan SMKN 3 Semarang 

yang bentrok di Perempatan Jalan A Yani, di depan Kantor Badan Kesatuan 

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 8 Februari 2002 sekitar pukul 

12.30 WIB.     

2. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja perlu ditelusuri untuk mengetahui cara 

penanganannya 

Penyebab kenakalan remaja bisa berasal dari dalam diri remaja sendiri (internal) 

dan pengaruh dari luar (eksternal). Faktor internal misalnya kurangnya 

penyaluran emosi, kebutuhan penyaluran emosi yang kurang tersalurkan bisa 

mendorong remaja melakukan tindakan yang melanggar aturan atau norma yang 

berlaku. Penanganan terhadap hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberian 

bekal agama untuk memberikan keseimbangan antara jasmani dan rohani 
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sehingga remaja bisa mengontrol emosinya. Lain halnya dengan penyebab yang 

datang dari luar (eksternal), seperti lingkungan yang mayoritas berperilaku 

menyimpang (lingkungan pencuri, pembegal, pengompas) untuk menanganinya 

dilakukan dengan cara melibatkan aparat penegak hukum. Remaja yang 

melakukan tindakan pencurian bisa diamankan aparat penegak hukum, dalam hal 

ini Polwiltabes Semarang untuk selanjutnya diadakan penyidikan dan kalau 

terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana.  

3. Semua pihak ikut bertanggung jawab dalam kasus-kasus kenakalan remaja 

terutama Polwiltabes sebagai institusi pemerintah yang bertugas sebagai 

pelindung dan pengayom masyarakat 

Penanganan kenakalan remaja dapat memperoleh hasil yang maksimal apabila 

mendapat dukungan dari keluarga, sekolah, masyarakat tempat remaja 

berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga sebagai lingkungan terdekat 

remaja hendaknya mampu menanamkan nilai-nilai agama dan moral sebagai 

pegangan hidup. Orang tua tidak hanya mencukupi kebutuhan jasmani tetapi juga 

memberikan rasa aman, kasih sayang guna memenuhi kebutuhan rohani. Sekolah 

merupakan tempat remaja menuntut ilmu hendaknya bisa membimbing remaja 

yang nakal dengan bantuan guru BK (Bimbingan dan Konseling) menyelesaikan 

masalah-masalah yang menjadi beban anak didiknya. Selain keluarga dan 

sekolah, masyarakat juga ikut berperan dalam penanganan kenakalan remaja 

dengan cara menciptakan lingkungan yang aman bebas dari segala pengaruh 

buruk yang bisa mengganggu perkembangan remaja mengingat masyarakat 

menjadi lingkungan yang paling menentukan remaja menjadi nakal atau tidak.    
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1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Kenakalan remaja merupakan salah satu wujud dari proses pencarian jati diri 

pada usia remaja yang menyimpang dari norma hukum, norma agama, maupun norma 

masyarakat. Pada proses tersebut timbul kebimbangan pada diri remaja dalam 

menentukan sikap, remaja bukan anak kecil lagi tetapi juga belum bisa dikatakan 

dewasa. Oleh karena itu, remaja mencari sosok terdekat dengan kehidupannya sehari-

hari untuk dijadikan panutan, misalnya remaja laki-laki meniru perilaku ayahnya 

sedangkan remaja putri bertingkah laku seperti ibunya. Lingkungan sekitar juga turut 

menentukan dalam proses pembentukan jati diri remaja, sebagai contoh lingkungan 

yang warganya suka mabuk minum-minuman keras bisa mempengaruhi diri remaja 

meniru perilaku negatif tersebut.  Di wilayah perkotaan khususnya kota-kota besar, 

kasus-kasus kenakalan remaja memiliki tingkat yang lebih tinggi baik dari segi 

kualitas maupun kuantitasnya. Semua pihak ikut bertanggung jawab dalam 

penanganan kenakalan remaja yang meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, maupun 

aparat kepolisian. Kenakalan dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dan tingkah 

laku pelanggaran yang dilakukan pada masa usia peralihan antara anak-anak ke masa 

dewasa atau dengan kata lain dalam masa transisi. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Kenakalan remaja dapat menimbulkan kerugian pada diri pribadi remaja serta 

bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu diperlukan upaya penanganan masalah 

kenakalan remaja baik berupa usaha preventif, tindakan represif, maupun tindakan 

kuratif dan rehabilitasi. Namun demikian, dalam penelitian ini hanya membatasi pada 
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penanganan Polwiltabes (Kepolisian Wilayah Kota Besar) Semarang dalam 

hubungannya dengan kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi di Kota Semarang.  

 

1.3. Perumusan Masalah    

Berdasarkan uraian pada 1.1 dan 1.2 , maka masalah yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kenakalan remaja di Kota Semarang ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di Kota 

Semarang ? 

3. Bagaimanakah peran Polwiltabes dalam penanganan kenakalan remaja di Kota 

Semarang ? 

 

1.4. Landasan Operasional 

1.4.1. Peran Polwiltabes 

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1989:667).  

Terkait dengan skripsi ini maka peran Polwiltabes merupakan seperangkat 

tingkat yang diharapkan dimiliki oleh Polwiltabes (Kepolisian Wilayah Kota Besar) 

Semarang dalam penanganan kasus-kasus kenakalan remaja yang berada di bawah 

wilayah kerjanya yang meliputi tujuh Polres (Kepolisian Resort) yaitu Polresta 

Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang Selatan, Polres 

Semarang , Polres Salatiga, Polres Demak, dan Polres Kendal. Dalam skripsi ini ada 

pembatasan terhadap penanganan Polwiltabes Semarang terhadap kenakalan remaja 
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khususnya di wilayah Kota Semarang baik berupa tindakan preventif, represif, serta 

kuratif dan rehabilitasi. 

1.4.2. Penanganan Kenakalan Remaja 

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara menangani, penggarapan (Tim 

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989:33)  

Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) merupakan perbuatan-perbuatan 

sosial yang dilakukan oleh anak-anak atau orang yang di bawah umur. Perbuatan itu 

biasanya digolongkan sebagai tindakan yang melanggar kaidah-kaidah, nilai-nilai 

maupun hukum (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan,1984:33) 

Kenakalan Remaja merupakan perbuatan-perbuatan anti sosial yang dilakukan 

oleh anak-anak atau orang yang di bawah umur. Perbuatan itu biasanya digolongkan 

sebagai tindakan yang melanggar kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum (Anidal 

Hajir,1984:33). 

Penanganan Kenakalan Remaja dapat disimpulkan sebagai suatu proses, cara 

menangani perbuatan-perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak-anak atau orang 

di bawah umur yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai 

maupun hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat . 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui gambaran/ deskripsi tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja 

di Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kota 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui peran Polwiltabes dalam penanganan kenakalan remaja di 

Kota Semarang. 

 

1.6. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam hal ini adalah: 

1.6.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

pihat-pihak yang menangani permasalahan kenakalan remaja, seperti keluarga, 

sekolah, masyarakat serta pemerintah, sehingga permasalahan tersebut tidak semakin 

memprihatinkan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan 

khasanah pengetahuan, atau sebagai bahan kajian ilmiah suatu gejala sosial 

kehidupan remaja, khususnya kenakalan remaja. Selain itu, penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan pada mata kuliah yang berkaitan Sosiologi, 

Kriminologi, dan Hukum. 

1.6.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini secara tidak langsung bermanfaat untuk mengarahkan remaja, 

dan meminimalkan tingkat kenakalan remaja, dangan cara melakukan upaya-upaya 

preventif (pencegahan) dan represif (pemberian hukuman) sehingga kualitas maupun 

kuantitas kenakalan remaja menjadi berkurang. Selain itu, data ini diharapkan mampu 
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memberi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam 

permasalahan kenakalan remaja. 

 

1.7.Sistematika 

1.7.1 Bagian Awal, terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, 

sari, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis (kalau ada), daftar tabel (kalau ada), 

daftar gambar (kalau ada), dan daftar lampiran (kalau ada). 

1.7.2 Bagian Isi (Pokok) Skripsi 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, identifikasi dan pembatasan 

masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika. 

Bab II Penelaahan kepustakaan, berisi uraian mengenai Polwiltabes Semarang beserta 

tugas pokok yang diembannya, teori tentang kenakalan remaja yang meliputi 

pengetian kenakalan remaja, bentuk-bentuk perilaku juvenile delinquency (kenakalan 

remaja), faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, ciri-ciri kenakalan remaja, 

penanganan kenakalan remaja, serta memuat bagan yang menggambarkan peran 

Polwiltabes Semarang dalam  pelaksanaan penanganan kenakalan remaja di Kota 

Semarang.  

Bab III Metode penelitian, menguraikan dasar penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif, fokus penelitian menitikberatkan pada perilaku melanggar aturan yang 

dilakukan orang di bawah umur, sumber data berupa person (orang) dan dokumen,  
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metode wawancara dan dokumen sebagai alat dan teknik pengumpulan data, untuk 

menguji objektivitas dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, model 

analisis mengalir digunakan sebagai model analisis data, serta diakhiri dengan 

prosedur penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian di lapangan. 

Bab IV Hasil dan pembahasan, memuat hasil penelitian beserta pembahasannya yang 

menjelaskan peran Polwiltabes terhadap penanganan kenakalan remaja di Kota 

Semarang. 

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran    

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi, berisi 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 

2.1 Polwiltabes 

2.1.1 Pengertian Polwiltabes 

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menjelaskan yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang 

bersangkutan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Polwiltabes (Kepolisian Wilayah Kota Besar) merupakan institusi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kotamadya/kota. 

Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.:Kep/59/ X/2003, tanggal 24 Oktober 

2003 tentang peningkatan status Poltabes Semarang menjadi Polwiltabes Semarang 

membawahi tujuh satuan kewilayahan (Polres) dan mulai operasional awal Tahun 

Anggaran 2004 yakni Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta 

Semarang Selatan, Polres Semarang, Polres Salatiga, Polres Demak, dan Polres 

Kendal. 

2.1.2 Tugas Pokok Polwiltabes Semarang  

Guna mewujudkan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat maka tugas Polwiltabes Semarang Tahun Anggaran 2004 dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial ekonomi, 

sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain: kejahatan yang berdimensi baru, 

12 
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kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok massa serta kejahatan 

ekonomi agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang 

lebih luas. 

2. Melakukan kegiatan preventif dalam rangka menangkal gangguan kamtibmas 

melalui kegiatan bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sisbinkamtibmas (Sistim Bimbingan 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) swakarsa. 

3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan 

dan pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan perlindungan kepada 

masyarakat serta mengamankan kegiatan masyarakat baik yang bersifat lokal, 

nasional maupun internasional. 

4. Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka menegakkan hukum dan menindak 

tegas setiap pelaku tindak pidana yang meliputi empat jenis kejahatan/tindak 

pidana yaitu: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap 

kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. 

5. Menyiapkan tindakan kepolisian lainnya, khususnya dalam menanggulangi 

gangguan kamtibmas berkadar tinggi dan meresahkan masyarakat. 

6. Menyiapkan personil dan perlengkapan dalam rangka penugasan operasi 

kepolisian di wilayah Aceh, Maluku, dan Papua serta daerah konflik lainnya. 

7. Melaksanakan pengamanan Pemilu tahun 2004 melalui penyediaan perlengkapan 

pasukan, penyediaan personil pengamanan pemilu, dan mengamankan jalannya 

pemilu sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. 
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8. Melaksanakan pembangunan kekuatan dan meningkatkan kegiatan pembinaan 

kekuatan baik dibidang pembinaan sistem perawatan personil, pemeliharaan 

materiil maupun meningkatkan kegiatan fungsional lainnya.  

 

2.2 Kenakalan Remaja 

2.2.1 Pengertian Kenakalan Remaja 

Juvenile Delinquency ialah perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/kenakalan 

anak-anak muda ; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak 

dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang (Kartini Kartono,2002:6). 

Juvenile berasal dari bahasa Latin “juvenilis”, artinya anak-anak, anak muda, 

ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. 

Delinquent berasal dari kata Latin “delinquere ” yang berarti terabaikan, 

mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, 

pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, 

durjana, dursila, dan lain-lain. Delinquent itu selalu mempunyai konotasi serangan, 

pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di 

bawah umur 22 tahun. 

Menurut Sudarsono (2004:1) dari sudut etimologis, juvenile delinquency  

berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang 

cenderung negatif, bahkan negatif sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih 

demokrat dan mengingat kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan 
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memberanikan diri mengartikan juvenile delinquency menjadi kenakalan anak. Dalam 

konsepsi ini telah terjadi pergeseran aktivitas secara kualitatif, dan pergeseran subyek 

pun dalam perkembangannya terjadi pula. Dalam perkembangannya itu, juvenile 

delinquency berarti kenakalan remaja. 

Pengertian kenakalan remaja menurut Singgih (dalam Sugeng 

Hariyadi,2003:158) bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan atau tingkah laku yang 

dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun berkelompok yang 

bersifat melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di 

lingkungan masyarakatnya. 

Pengertian kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku yang 

menyimpang dari atau melanggar hukum (Sarwono,2003:207). 

Kenakalan remaja menurut B.Simanjuntak (dalam Sudarsono,2004:10), apabila 

perbuatan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam 

masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana di 

dalamnya terkandung unsur-unsur normatif. 

2.2.2 Bentuk-bentuk Perilaku Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja) 

 Kartini Kartono (2002:21-23), mengemukakan wujud perilaku delinquent 

sebagai berikut: 

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan 

membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. 



16 

 

2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan ketentraman sekitar. 

Tindakan ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak 

terkendali serta kesukaan menteror lingkungan. 

3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), 

sehingga kadang-kadang membawa korban. 

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di 

tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam 

kedurjanaan dan tindakan a-susila. 

5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens lain berupa perbuatan mengancam, 

intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, 

menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan 

menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan, dan 

pelanggaran lainnya. 

6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas yang 

mengganggu lingkungan. 

7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial. 

8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat 

bergandengan dengan tindak kejahatan. 

9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-

aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. 

10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak 

remaja disertai tindakan-tindakan sadistis. 
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11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga 

mengakibatkan ekses kriminalitas. 

12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan 

pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin. 

13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan, dan 

pembunuhan yang dilakukan anak-anak remaja. 

14. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada 

anak-anak remaja. 

15. Tindak kejahatan disebabkan luka di kepala dengan kerusakan otak ada kalanya 

membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu 

melakukan kontrol diri. 

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakteristik anak 

yang menuntut kompensasi. 

Jensen (dalam Sarlito Wirawan Santoso,2003:207) mengemukakan 

pembagian kenakalan remaja menjadi 4 (empat) jenis, antara lain: 

1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkelahian, 

perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 

2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, 

pemerasan, dan lain-lain. 

3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, 

penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan 

seks sebelum nikah dalam jenis ini. 
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4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai 

pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat 

dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. 

Karakteristik bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut Sugeng Hariyadi 

(2003:160) dapat dilihat dari gejala: 

(1) Membohong : memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau 

menutupi kesalahan. 

(2) Membolos: pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. 

(3) Kabur: meninggalkan rumah tanpa ijin orang tua atau menentang keinginan 

orang tua. 

(4) Keluyuran: pergi sendiri maupun kelompok tanpa tujuan, dan mudah 

menimbulkan perbuatan iseng yang negatif. 

(5) Bersenjata tajam: memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang 

lain, sehingga terangsang untuk menggunakannya. 

(6) Pergaulan buruk: bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk 

sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal. 

(7) Berpesta pora berhura-hura: berpesta pora  semalam tanpa pengawasan, 

sehingga timbul tindakan-tindakan yang kurang bertangganggung  jawab (a-

moral dan a-sosial). 

(8) Membaca pornografi: membaca buku-buku cabul, pornografi, dan kebiasaan 

menggunakan bahasa yang tidak sopan, tidak senonoh, seolah-olah 

menggambarkan kurangnya perhatian dan pendidikan dari orang dewasa. 
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(9) Mengkompas: secara berkelompok meminta uang pada orang lain dengan 

paksa, makan di rumah makan tanpa membayar, atau naik bus tanpa karcis. 

(10) Melacurkan diri: turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan tujuan 

ekonomis maupun tujuan lainnya. 

(11) Merusak diri: merusak diri dengan mentato tubuhnya, minum-minuman keras, 

menghisap ganja, pecandu narkoba, sehingga merusak dirinya maupun orang 

lain. Tampil urakan, berpakaian tidak pantas juga termasuk tingkak laku 

merusak diri. 

2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja    

Beberapa teori mengenai sebab terjadinya Juvenile Delinquency dikemukakan 

oleh para ahli, salah satunya Kartini Kartono (2002:25) yang menguraikan teori 

mengenai penyebab kenakalan remaja sebagai berikut: 

1. Teori Biologis 

Tingkah laku sosipatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat 

muncul karena beberapa faktor fisiologis dan stuktur jasmaniah yang dibawa sejak 

lahir. Misalnya cacat jasmaniah bawaan dan diabetes insipidus (sejenis penyakit gula) 

itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.          

2. Teori Psikogenis 

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari 

aspek psikologis atau isi kejiwaaan. Antara lain: faktor intelegensi, ciri kepribadian, 

motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, 

konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.  
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3. Teori Sosiologis 

Penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni 

sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabakan oleh tekanan 

kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. 

4. Teori Subkultur 

Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile delinquency ialah: sifat-sifat 

suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan 

familial, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut. 

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain: punya populasi yang sangat padat, status 

sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk 

dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. 

Philip Graham ( dalam Sarlito Wirawan Santoso,2002:206) membagi faktor-

faktor penyebab kelainan perilaku anak dan remaja ke dalam dua golongan yaitu: 

1) Faktor Lingkungan  

(1) Malnutrisi (kekurangan gizi) 

(2) Kemiskinan di kota- kota 

(3) Gangguan di kota-kota besar 

(4) Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain) 

(5) Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain) 

(6) Keluarga yang tercerai-berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain-

lain) 

(7) Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga: 
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a. Kematian orang tua 

b. Orang tua sakit berat atau cacat 

c. Hubungan antar keluarga tidak harmonis 

d. Orang tua sakit jiwa 

Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, 

tempat tinggal tidak memenuhi syarat-syarat, dan lain-lain 

2) Faktor Pribadi 

(1) Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan 

lain-lain) 

(2) Cacat tubuh 

(3) Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri 

Berbagai kemungkinan yang melatarbelakangi terjadinya kenalan atau 

kejahatan remaja antara lain (Sugeng Hariyadi,2003:161): 

1) Penyebab dari dalam si remaja sendiri (internal) 

(1) Kurangnya penyaluran emosi 

(2) Kelemahan dalam pengendalian dorongan-dorongan dan kecenderungannya 

(3) Kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan 

(4) Kekurangan dalam pembentukan hati nurani 

2)  Penyebab dari luar si remaja (eksternal) 

(1) Lingkungan keluarga 

(2) Lingkungan masyarakat 
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Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan pada remaja yang 

belum memiliki kekuatan meental untuk menerima perubahan-perubahan baru   

Faktor sosial-politik, sosial-ekonomis, dengan mobilisasi-mobilisasi sesuai 

dengan kondisi secara keseluruhan atau kondisi-kondisi setempat seperti di kota-

kota besar dengan ciri-ciri khasnya 

Kepadatan penduduk yang menimbulkan persoalan demografis dan bermacam 

kenakalan remaja 

 

2.2.4 Ciri-ciri Kenakalan Remaja   

Anak-anak delinkuen mempunyai karakteristik umum yang berbeda dengan 

anak-anak non delinkuen, antara lain: 

1. Struktur Intelektualnya 

Pada intelegensi mereka tidak berbeda dengan intelegensi anak-anak yang 

normal, namun jelas terdapat fungsi-fungsi kognitif yang berbeda. Biasanya anak-

anak delinkuen ini mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi 

daripada nilai untuk keterampilan verbal (Wechsler,1939). Mereka kurang toleran 

terhadap hal-hal yang ambisius. Pada galibnya mereka kurang mampu 

memperhatikan tingkah laku orang lain; bahkan tidak menghargai pribadi lain, 

dan menganggap orang lain sebagai “gambar cermin” dari diri sendiri. 

2. Perbedaan Fisik dan Psikis 

Anak-anak delinkuen lebih “idiot secara moral”, dan memiliki perbedaan 

karakteristik yang secara jasmaniah sejak lahir jika dibandingkan dengan anak-
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anak normal (Lombroso,1899). Bentuk tubuh mereka lebih “mesomophs” yaitu 

relatif  berotot, kekar, kuat (60%), dan pada umumnya bersifat lebih agresif. 

3. Perbedaan Ciri Karakteristik Individual 

Anak-anak delinkuen mempunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang, 

seperti: 

1) Hampir semua anak muda jenis ini cuma berorientasi pada “masa sekarang”, 

bersenang-senang hari ini. Mereka tidak mau mempersiapkan bekal hidup 

bagi hari esok. Mereka tidak mampu membuat rencana bagi hari depan  

2) Kebanyakan dari mereka itu terganggu secara emosional  

3) Mereka kurang tersosialisasi dalam masyarakat normal, sehingga tidak 

mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab 

secara sosial 

4) Mereka suka menceburkan diri dalam kegiatan “tanpa pikir” yang 

merangsang rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya resiko 

dan bahaya yang terkandung di dalamnya 

5) Hati nurani tidak ada atau berkurang fungsinya 

6) Mereka kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri, sebab mereka memang 

tidak pernah dituntun atau dididik untuk melakukan hal tersebut. Tanpa 

pengekangan diri itu mereka menjadi liar, ganas, tidak bisa dikuasai oleh 

orang dewasa. Muncullah kemudian kebiasaan jahat yang mendarah daging, 

dan kemudian menjadi stigma 

(Kartini Kartono,2002:17-19) 
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Ciri-ciri pokok dari Kenakalan Remaja menurut Sugeng Hariyadi (2003:159) 

sebagai berikut: 

(1) Dalam pengertian kenakalan, harus terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku 

yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral. 

(2) Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang a-sosial yakni dengan perbuatan atau 

tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di 

lingkungan hidupnya 

(3) Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang 

berumur antara 13-17 tahun. Mengingat di Indonesia pengertian dewasa selain 

ditentukan oleh status pernikahan, maka dapat ditambahkan bahwa kenakalan 

remaja adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berumur 

antara 13-17 tahun dan belum menikah 

(4) Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang remaja saja, atau dapat juga 

dilakukan bersama-sama suatu kelompok remaja 

Selain itu, untuk menilai kenakalan remaja, hendaknya perlu diperhatikan 

faktor kesengajaan atau kesadaran dari individu yang bersangkutan. Selama anak atau 

remaja itu tidak tahu, tidak sadar, dan tidak sengaja melanggar hukum dan tidak tahu 

pula akan konsekuensinya maka ia tidak dapat digolongkan sebagai nakal   

2.2.5 Penanganan Kenakalan Remaja 

Delinkuen anak remaja banyak menimbulkan kerugian materiil dan 

kesengsaraan pada subyek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, maka 

masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan preventif dan 

penanggulangan secara kuratif. 
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Tindakan preventif yang dilakukan berupa: 

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 

2. Perbaikan lingkungan, yaitu kampung-kampung miskin 

3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah 

laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka 

4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja 

5. Membentuk badan kesejahteraan anak 

6. Mengadakan panti asuhan 

7. Mengadakan lembaga-lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, 

pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan 

para remaja yang membutuhkan 

8. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, 

disertai program yang korektif 

9. Mengadakan pengadilan anak 

10. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak 

dan remaja 

11. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin) 

12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja 

13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk 

membanguan kontak manusiawi diantara para remaja delinkuen dengan 

masyarakat luar 
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14. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen 

dan non delinkuen 

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen, antara lain: 

1. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang 

berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural 

2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat atau 

asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi pengembangan jasmani dan 

rohani yang sehat bagi anak-anak remaja 

3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang baik, atau ke tengah lingkungan 

sosial yang baik 

4. Memberikan latihan bagi remaja untuk hidup teratur, tertib dan disiplin 

5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, 

belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin 

6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional 

untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasaran kerja dan hidup di 

tengah masyarakat 

7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan 

8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik 

emosional dan kejiwaan lainnya 

(Kartini Kartono, 2002:95-97) 
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Ada beberapa pihak yang terkait dengan penanganan masalah kenakalan 

remaja. Menurut Sugeng Hariyadi (2003:161) kenakalan remaja biasanya ditangani 

langsung oleh orang yang berkepentingan atau pihak yang bersangkutan: 

1) Pihak sekolah, misalnya membolos ditangani oleh kepala sekolah  

2) Orang tua atau keluarga, misalnya kabur dari rumah dan bergaul dengan orang 

yang tidak disetujui oleh orang tua 

3) Aparat penegak hukum 

 Sugeng Hariyadi (2003:163-165) menjelaskan tindakan penanggulangan 

masalah kenakalan remaja dapat dibagi dalam: 

(1) Upaya Preventif 

Tindakan preventif yaitu segala tindakan yang mencegah timbulnya 

kenakalan-kenakalan. Dibedakan menjadi dua yaitu: 

a Upaya pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum meliputi berusaha 

mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja, mengetahui kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh para remaja dan usaha pembinaan remaja   

b Upaya pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara khusus meliputi : di 

sekolah, pendididkan mental ini khususnya dilakukan oleh guru, guru 

pembimbing, atau psikolog sekolah bersama para pendidik lainnya. Usaha para 

pendidik harus diarahkan terhadap si remaja dengan mengamati, memberikan 

perhatian khusus, dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di 

rumah dan di sekolah 

(2) Upaya Represif 

Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan 

dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran 
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(3)  Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi 

Tindakan kuratif dan rehabilitasi, dilakukan setelah tindakan pencegahan 

lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku si pelanggar remaja 

itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendididkan diulangi melalui pembinaan 

secara husus, hal mana sering ditanggulangi oleh lembaga khusus maupun perorangan 

yang ahli dalam bidang ini 

 Penanganan kenakalan remaja yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang 

sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia meliputi penanganan terhadap 

kenakalan pelajar, penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkotika, psikotropika), 

dan lain-lain. Penanganan tersebut berupa tindakan preventif (pencegahan) serta 

tindakan represif (penindakan). 

1. Tindakan preventif 

a. Polwiltabes dalam hal ini bagian Binamitra bekerjasama dengan Diknas 

Semarang (Pendidikan Nasional) mengadakan pembinaan dan penyuluhan-

penyuluhan di Sekolah-Sekolah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Pertama. 

Khusus untuk penanganan preventif trehadap kasus-kasus narkoba, Polwiltabes 

beserta aparatnya bertatap muka dengan para remaja untuk memberikan informasi 

juga sosialisasi mengenai narkoba beserta dampak negatif yang ditimbulkannya. 

Sebagai medianya digunakan gambar-gambar dan pemutaran film mengenai 

narkoba. Dengan langkah ini Polwiltabes berharap agar para remaja sadar bahwa 

narkoba harus dijauhi karena dapat menimbulkan kecanduan yang akhirnya dapat 

merusak masa depan remajaitu sendiri. 

b. Polwiltabes menempatkan para personilnya di titik-titik rawan tawuran pelajar 
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Titik-titik rawan tersebut disebut juga titik-titik simpul rawan perkelahian (Basis atau 

Barisan Siswa), yaitu suatu tempat-tempat di jalanan atau kendaraan umum yang 

biasa dijadikan tawuran.  

Aparat kepolisian menempatkan semua kegiatan pada titik-titik simpul di saat hari 

dan jam-jam yang sudah diketahui, dengan tujuan mencegah terjadinya tawuran, 

misalnya pada jam-jam sesudah pulang sekolah dimana para pelajar sering beramai-

ramai serta bergerombol dalam jumlah yang banyak. Untuk upaya pencegahan 

Polwiltabes telah menempatkan para personilnya  di daerah-daerah yang dianggap 

rawan di Semarang antara lain: daerah Tugu Muda, Pandanaran, Dr. Cipto, Pasar 

Bulu, Berok, Kaliwiru, dan Majapahit. Tawuran pelajar di Kota Semarang sering 

dilkukan oleh para pelajar dari Sekolah Menengah Khusus (SMK). 

Dampak tawuran pelajar tidak hanya merugikan para pelajar sendiri. Menurut 

psikolog Rymond Tambunan (Imam Ansori Soleh:2003,27) banyak pihak yang 

dirugikan. Antara lain, pertama pelajar dan keluarganya sendiri terutama jika sampai 

terluka, apalagi tewas dalam perkelahian tersebut. Kedua, rusaknya fasilitas umum 

seperti bis, halte,dan fasilitas-fasilitas pribadi seperti kaca toko dan kendaraan. 

Ketiga, terganggunya pelajar lain dan para guru di sekolah yang siswanya terlibat 

perkelahian. Keempat, mungkin ini yang paling menghawatirkan yakni kurangnya 

penghargaan siswa terhadap toleransi, perdamaian, dan nilai-nilai dalam masyarakat 

lainnya. Para pelajar itu belajar bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk 

menyelesaikan masalahmasalah mereka, dan karenanya memilih untuk melakukan 

perkelahian agar tujuan tercapai. Akibat terkhir ini jelas memiliki kosekuensi 

terhadap kelangsungan bermasyarakat di Indonesia. 
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2. Tindakan Represif 

a. Polwiltabes mengamankan para pelajar yang terlibat tawuran pelajar di 

Mapolwiltabes (Markas Kepolisian Kota Besar) untuk dibina agar tidak 

mengulangi kesalahan yang sama. Pihak sekolah harus mendampingi apabila 

pelajarnya terlibat dalam tawuran tersebut serta sekolah berkewajiban untuk 

mengambil anak didikny yang terjaring tawuran. Para pelajar itu diharuskan 

membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya 

lagi dengan ditandatangani oleh orang tua, ketua RT dan RW, serta kepala 

sekoalah. Surat pernyataan tersebut kemudian disimpan oleh Polwiltabes serbagai 

arsip. 

b. Kenakalan remaja yang termasuk penganiayaan yang menimbulkan korban, 

Polwiltabes melakukan tindakan yang berbeda. Bagi kasus yang menimbulkan 

korban , Polwiltabes menyerahkan kepada keluarga korban mengenai tindakan 

yang diinginkan diantaranya jalan damai atau jalur hukum. Penyelesaian secara 

damai berarti keluarga korban merelakan yang telah terjadi tetapi apabila keluarga 

korban berkeberatan dapat mengajukan kepada Polwiltabes agar ksus kenakalan 

remaja tersebut diproses lebih lanjut supaya pelaku dapat dijatuhi sanksi hukum 

atau sanksi pidana. 

Walaupun remaja yang melakukan pidana, Polwiltabes dapat mengenakan sanksi 

hukum berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak . Undang- 

Undang tersebut menjelaskan mengenai tindakan –tindakan yang dapat dilakukan 

terhadap anak-anak dalam hal ini remaja yang  terlibat dalam tindak pidana. 

Polwiltabes melakukan tindakan penyidikan untuk membuktikan bersalah atau 
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tidaknya seorang remaja dalam suatu tindak pidana. Apabila terbukti bersalah 

Polwiltwiltabes selanjutnya melakukan penangkapan dan penahanan untuk diajukan 

ke sidang pengadilan. Bagi remaja yamg terbukti melakukan kenakalan serta 

memiliki kekuatan hukum tetap selanjutnya ditempatkan dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (menurut Pasal 60 ayat 

1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Pembedaan perlakuan dengan 

menempatkan remaja atau anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk melindungi 

dan mengayomi agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. 

Selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui 

pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, 

bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Polwiltabes terbatas dalam penanganan secara preventif dan represif, untuk 

penanganan secara kuratif Polwiltabes Semarang memberikan saran-saran kepada 

keluarga yang anggotanya. Terlibat kenakalan remaja agar dimasukkan di tempat-

tempat rehabilitasi. Misalnya remaja yang terlibat narkoba dapat dimasukkan ke 

Rumah Sakit Jiwa Pedurungan Semarang yang juga telah mampu menangani remaja 

yang kecanduan narkotika dan obat-obatan terlarang.     
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2.3 Kerangka Teoritik 

Gambar 01 

Kerangka Teoritik 

 
Bagan diatas menggambarkan mengenai peran Polwiltabes dalam penanganan 

kenakalan remaja di Kota Semarang yang merupakan seperangkat tingkat yang 

diharapkan dimiliki oleh Polwiltabes (Kepoisian Wilayah Kota Besar) dalam 

menangani perbuatan-perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak-anak atau orang 

di bawah umur. Kenakalan remaja menjadi masalah serius bangsa Indonesia sebab 

remaja adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan peran sertanya di masa 

depan. Apabila perilaku remaja buruk tentunya tanggung jawab memikul beban untuk 

menjadi generasi penerus cita-cita bangsa sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu 

Polwiltabes Semarang sebagai salah satu lembaga pemerintah ikut serta melakukan 

beberapa langkah untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Langkah pertama perlu dilakukan persiapan oleh Polwiltabes Semarang 

dengan membentuk suatu bagian di bawah Kapolwiltabes yang dinamakan bagian  

Persiapan terhadap 
penanganan 
kenakalan remaja  

Pelaksanaan 
penanganan 
kenakalan remaja  

Faktor 
pendukung dan 
penghambat 
pelaksanaan 
penanganan 
kenakalan 
remaja 

Hasil dari 
penanganan 
kenakalan 
remaja  
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Binamitra. Bagian Binamitra ini bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi 

atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa leh satuan-satuan fungsi yang berkompeten membina 

hubungan kerjasama dengan organisasi/ tokoh sosial/ kemasyarakatan dan instansi 

pemerintah khususnya polsus (polisi khusus), PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), 

dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan 

kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-

undangan, pengembangan Pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI-

masyarakat yang kondusif sebagai pelaksanaan tugas POLRI. Penanganan kenakalan 

remaja menjadi salah satu tugas Binamitra sebagai bagian dalam Polwiltabes 

Semarang. Binamitra khusus menangani kenakalan remaja yang tidak terkait dengan 

tindak pidana, sedangkan untuk kenakalan remaja yang mengandung unsur pidana 

menjadi tanggung jawab bagian Sat Reskim  (Satuan Reserse Kriminal). Perlu digaris 

bawahi disini, tugas Polwiltabes hanya terbatas pada tindakan penyidikan saja. 

Langkah persiapan dilanjutkan dengan pelaksanaan penanganan kenakalan 

remaja di lapangan dengan melakukan pengamanan terhadap remaja yang terbukti 

telah melanggar aturan norma, atau hukum di masyarakat. Dalam hal ini Polwiltabes 

dapat melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap remaja yang melanggar 

aturan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan guna membuktikan bersalah atau 

tidak. Sebagai contoh, tindakan Polwiltabes menangkap dan mengamankan para 

pelajar yang terlibat tawuran antar sekolah di Kota Semarang. 
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Polwiltabes dalam melaksanakan perannya menangani kenakalan remaja 

tentunya ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung 

dapat mempermudah Polwiltabes Semarang dalam menjalan perannya, misalnya 

keprofesionalan aparat Polwiltabes. Dengan penanganan secara profesional kenakalan 

remaja di Kota Semarang otomatis dapat ditekan jumlahnya baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Sedangkan faktor penghambat bisa mempersulit kerja dari 

Polwiltabes, sebagai contoh sulit untuk menyadarkan remaja yang terlibat masalah 

kenakalan remaja sebab pada masa ini remaja bertindak lebih berdasarkan emosi 

daripada rasio. Tanpa berfikir lebih dahulu remaja bisa melakukan tindakan-tindakan 

pelanggaran hanya untuk pelampiasan emosi saja tanpa memikirkan dampak dari 

perbuatan yang dilakukan.  

Sedangkan langkah berikutnya yakni untuk mengetahui berhasil tidaknya 

pelaksanaan penanganan kenakalan remaja oleh Polwiltabes dapat dilihat dari hasil 

baik secara kualitatif maupun kuantutatif dalam jangka waktu tertentu mengalami 

penurunan/ peningkatan. Terhadap hasil tersebut dapat dilakukan koreksi agar dalam 

waktu ke depan kekurangan–kekurangan dapat diperbaiki untuk mencapai 

keberhasilan penanganan kenakalan remaja pada masa yang akan datang.  

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa dalam pelaksanan peran 

Polwiltabes menangani kenakalan remaja di Kota Semarang, meliputi tiga hal 

penting, antara lain: 
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1. Persiapan terhadap penanganan kenakalan remaja sebagai langkah yang paling 

menentukan dalam keberhasilan menurunkan kenakalan remaja dari segi kualitas 

maupun kuantitas  

2. Pelaksanaan penanganan kenakalan remaja yang mendapat dukungan-dukungan 

serta hambatan-hambatan di lapangan 

3. Hasil dari pelaksanaan penanganan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk 

mengetahui berhasil tidaknya penanganan kenakalan remaja dalam kurun waktu 

tertentu 

 



36 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati (Moleong,2002:3) 

Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan mampu 

memberikan gambaran tentang peran Polwiltabes dalam penanganan Kenakalan 

Remaja dengan tepat dan bermutu, sehingga dari data tertulis maupun melalui 

wawancara ini, diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas, serta 

bisa mewakili Kenakalan Remaja yang terjadi. 

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut: 

1. Latar alamiah  

2. Manusia sebagai alat (instrumen)  

3. Metode kualitatif 

4. Analisis data secara induktif 

5. Teori dari dasar 

6. Lebih mementingkan proses daripada hasil 

7. Adanya batas yang dikemukakan oleh fokus 

8. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data 
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9. Desain yang bersifat sementara 

10. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama 

(Moleong,2002:4-8) 

 

3.2. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua maksud. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang 

inkuiri. Kedua,penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria 

inklusi-eklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh 

di lapangan (Moleong,2002:62). 

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pelakasanaan 

penanganan kenakalan remaja yang terbagi menjadi tiga hal sebagai berikut: 

1. Persiapan terhadap Penanganan Kenakalan Remaja 

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui persiapan yang telah 

dilakukan terhadap pelaksanaan penanganan kenakalan remaja ialah: 

1) Membentuk bagian Binamitra yang salah satu tugasnya menangani kenakalan 

remaja 

2) Mempersiapkan tenaga kepolisian yang profesional 

2. Pelaksanaan Penanganan Kenakalan Remaja 

Indikator-indikatornya antara lain: 

1) Melakukan tindakan preventif (pencegahan), represif (penindakan), serta 

kuratif dan rehabilitasi (pemulihan) 
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2) Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja 

yang dapat dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan 

3) Penindakan dilakukan terhadap orang-orang yang belum dewasa atau berada 

di bawah usia 22 tahun 

4) Tindakan kuratif dan rehabilitasi sebagai upaya terakhir dalam rangka 

memulihkan remaja yang telah terlibat dalam kenakalan remaja atau dapat 

disebut juga sebagai penyembuhan 

3. Hasil dari Pelaksanaan Penanganan Kenakalan Remaja 

Yang dapat dijadikan indikator-indikator yakni 

1) Kenaikan atau penurunan kenakalan remaja dalam jangka waktu tertentu 

2) Kenaikan atau penurunan dapat dilihat dari segi kualitas (beratnya tindakan 

pelanggaran aturan, norma, hukum dalam masyarakat) maupun kuantitas 

(jumlahnya) 

3) Koreksi untuk memperbaiki tindakan penanganan sebelumnya agar 

memperoleh hasil yang lebih maksimal pada masa yang akan datang 

Sesuai dengan indikator-indikator di atas maka dalam  penelitian ini yang 

menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan penanganan kenakalan remaja yang 

telah dilakukan Polwiltabes di Kota Semarang. Untuk membatasi lingkungan 

penelitian dilakukan studi dokumentasi terhadap kasus-kasus yang berhasil ditangani 

oleh Polwiltabes Semarang antara tahun 2000-2003. 
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 3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian  adalah subyek darimana data dapat diperoleh 

(Arikunto,2002:107). Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Person (orang) 

Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket (Arikunto,2002:107). Dalam 

penelitian ini yang dijadikan person (orang) adalah petugas yang terkait dengan 

penanganan Kenakalan Remaja di Polwiltabes (Kepolisian Wilayah Kota Besar) 

Semarang. 

2. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong,2002:161). 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa 

buku, sumber arsip, dan dokumen resmi. 

 

3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Alat dan teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara (interview) 

         Wawancara adalah percakapan dangan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2002:135). Dalam 

penelitian ini wawancara ditujukan kepada petugas-petugas yang terkait dengan 

penanganan Kenakalan Remaja di Polwiltabes (Kepolisian Wilayah Kota Besar ) 
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Semarang untuk mengetahui bentuk-bentuk Kenakalan Remaja, faktor-faktor 

penyebabnya, serta cara penanganan yang dilakukan. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa cacatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto,2002:206). Dibandingkan metode lain, maka 

metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya 

masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda 

hidup tetapi benda mati 

 

3.5 Objektivitas dan Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan data yang obyektif dilakukan teknik triangulasi sumber. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong,2002:178). 

 Patton ( dalam Moleong (2002:178) mengemukakan triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode 

kualitatif. Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan 

tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber yang dicapai dengan jalan: 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan : 

 

 

 

 

 

3.6 Model Analisis Data 

Patton (dalam  Moleong,2002:103) analisis data adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Selanjutnya Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai 

proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan 

hipotesisnya (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jika dikaji, pada dasarnya definisi 

pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih 

menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian dapat disimpulkan 

Sumber Data 

Wawancara 

Dokumen 
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bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yanng disarankan oleh data (Moleong,2002:103). 

Miles dan Huberman (dalam  Maman Rachman ,1999:120) menjelaskan ada 

dua metode analisis data yakni:  

Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan saling menjalin 

dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan. 

Kedua, model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data 

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka 

tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang kedua dari penjelasan 

di atas yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis data hasil 

penelitiannya. Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif dan data 

tersebut kemudian diolah dengan model interaktif. Langkah-langkah dalam model 

analisis interaksi sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan 

terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data-data 

tersebut dicatat. 

2. Reduksi Data 
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Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi, 

kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti di dalam 

mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. 

3. Sajian Data 

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. 

4. Verifikasi Data 

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, diobservasi kemudian 

peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari pola, hubungan 

serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh 

peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi. Secara skematis 

proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi data dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 02 

Model Analisis Interaksi 

 

(Miles dan Huberman, 1992: 20)   

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan 

atau Verifikasi  
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3.7 Prosedur Penelitian 

Suharsimi Arikunto (2002,20) mengemukakan prosedur penelitian atau 

langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 

1. Memilih masalah 

2. Studi pendahuluan  

3. Merumuskan anggapan dasar 

c.1 Merumuskan hipotetis (dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis) 

4. Memilih pendekatan 

5. Menentukan variabel dan sumber data 

6. Menentukan dan menyusun instrumen 

7. Mengumpulkan data 

8. Analisis data 

9. Menarik kesimpulan 

10. Menulis laporan 

Langkah 1 sampai 5 mengisi kegiatan pembuatan rancangan penelitian, 

langkah 6 sampai 9 merupakan kegiatan penelitian, langkah terakhir sama dengan 

pembuatan laporan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi mengenai Polwiltabes Semarang 

 Dari hasil penelitian diketahui Polwiltabes Semarang semula berstatus sebagai 

Poltabes yakni Kepolisian Kota Besar dengan wilayah kerja seluruh Kota Semarang. 

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/ 59/ 2003, tanggal 24 Oktober 2003 

terjadi peningkatan status dari Poltabes menjadi Polwiltabes, dengan perubahan 

tersebut maka tugas Polwiltabes semakin bertambah seiring dengan semakin luasnya 

wilayah pantauan. Polwiltabes Semarang membawahi 7 Polres (Kepolisian Resort) 

antara lain : Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang 

Selatan, Polres Semarang, Polres Salatiga, Polres Demak, dan Polres Kendal. 

Konsekuensi lain, tugas Polwiltabes yang semula bersifat operasional (pelaksana) 

kini lebih bersifat koordinator (pemantau dan pengawas Kepolisian Resort yang ada 

di bawahnya). Keputusan Kapolri tersebut mulai berlaku tanggal 10 Januari 2004. 

 Polwiltabes Semarang bertempat di Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang, tetapi 

kemudian beberapa bagian dipindahkan ke Jl. Gatot Subroto No. 85 Semarang untuk 

menunggu renovasi bangunan. Bangunan yang lama dinilai tidak memadai untuk 

Polwiltabes yang memiliki tugas kompleks mengurusi seluruh wilayah Kota 

Semarang ditambah dengan Salatiga, Demak, dan Kendal. 

Batas-batas Polwiltabes Semarang meliputi: 
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Selatan  : Boyolali 

Barat  : Batang  

Timur  : Kudus 

Utara  : Laut Jawa 

Komposisi kawasan Polwitabes Semarang terdiri dari: 

1. Mobilitas Sosial 

Kawasan perkotaan dalam lingkup Polwiltabes Semarang 

1) Polresta Semarang Barat 

2) Polresta Semarang Timur 

3) Polresta Semarang Selatan 

4) Polres Semarang 

5) Polres Salatiga 

6) Polres Demak 

7) Polres Kendal 

2. Struktur Tanah 

1) hutan 

2) persawahan 

3) perkebunan 

3. Bentuk Medan 

1) pesisir atau pantai : kawasan utara 

2) perbukitan : kawasan selatan (Ungaran dan Salatiga) 

3) Dataran rendah : kawasan timur (Semarang Timur, Demak, dan Kendal) 
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Jumlah personil Polwiltabes Semarang secara keseluruhan sebanyak 4.420 orang 

yang menempati bagian-bagian sebagai berikut:  

(1) Bagian operasional bertugas sebagai pelaksana, perancang, serta penggerak segala 

bentuk kegiatan Polwiltabes Semarang 

(2) Bagian administrasi bertindak sebagai pengurus seluruh urusan administrasi 

Polwiltabes 

(3) Bagian binamitra berfungsi untuk memberikan bimbingan masyarakat serta 

pembinaan kemitraan atau kerjasama (kerma) dengan sektor lain yang meliputi 

keamanan, ketentraman, dan lain-lain. 

Untuk saat ini Kapolwiltabes Semarang dijabat oleh Drs. Badrodin Haiti dengan 

Wakapolwiltabes bernama Drs. Umar Septono. 

 

4.1.2 Deskripsi mengenai Bagian Binamitra    

   Sesuai Kep. Kapolri No. Pol 54/ X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002, Bagian 

Binamitra merupakan unsur pembantu dan pelaksana staf Polwiltabes yang berada di 

bawah Kapolwiltabes. Bagian binamitra dipimpin Kepala Bagian Binamitra yang 

disingkat Kabag Binamitra yang bertanggung jawab kepada Kapolwiltabes dan dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolwiltabes. Kepala 

bagian binamitra dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

1. Kepala sub bagian bimbingan masyarakat disingkat kasubbag binmas 

2. Kepala sub bagian pembinaan masyarakat disingkat kasubbag binkerma 
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Kepala bagian binamitra juga berperan sebagai perwira hubungan masyarakat 

disingkat pahumas. 

Struktur Organisasi Binamitra 

Polwiltabes Semarang 

Kabag Binamitra 
Sri Mulyati, SE 
Komisaris Polisi 

 

  

Kasubbag Binmas     Kasubbag Kerma 
Priyono     Herwana 
                                                                                                AKP NRP 60073213 
AKP NRP 60090017 
 
 
Anggota     Anggota 
R. Sugianto     Bonar H Harianjo 
AIPDA NRP 54020194     BRIPKA NRP 64070810 
 
 
Bambang Pramuji    Ledjar L 
AIPDA NRP 64040535    BRIPKA NRP 68010627 
 
 

  Raditiyo 
Sardoyo                                                     BRIPKA NRP 80090704 
BRIPKA NRP 67050101 
 
 
Fransisca Pattiasina    Bamin 
BRIPTU NRP 78010115    Puji Suwarti 
    Pengatur Tingkat I 
 
 
Sumber: Kabag Binamitra Polwiltabes Semarang Tahun 2004 
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Tugas-tugas Bagian Binamitra antara lain: 

1) Mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan 

penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 

oleh satuan-satuan yang berkompeten 

2) Membina kerjasama dengan organisasi atau tokoh-tokoh sosial serta 

kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi polsus atau PPNS 

dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah 

3) Pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Kepolisian 

Republik Indonesia dengan masyarakat sebagai pelaksanaan tugas POLRI 

Kerjasama yang telah dilakukan Bagian Binamitra meliputi: 

(1) Kerjasama dengan diknas 

Bagian Binamitra bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Nasional Semarang 

mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang masalah-masalah yang terjadi 

akhir-akhir ini, misalnya penyuluhan mengenai narkoba serta seks bebas kepada 

anak-anak sekolah mulai tingkat SMP sampai SMU yang diadakan setiap tahun 

ajaran baru 

(2) Kerjasama dengan dinas kesehatan 

Binamitra dengan bantuan dinas kesehatan melakukan pemeriksaan urine 

terhadap siswa-siswa yang dicurigai terlibat dengan narkoba, pemeriksaan ke 

tempat-tempat tuna susila serta panti pijat yang digunakan sebagai tempat maksiat 
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(3) Kerjasama dengan polres lain 

Dengan bantuan polres-polres lain di bawah Polwiltabes bagian binamitra 

mengadakan rasia gelandangan dan pengemis (gepeng) di tempat-tempat yang 

biasanya digunakan sebagai tempat pangkalan. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

penertiban terhadap gepeng yang jumlahnya semakin bertambah di Kota 

Semarang. Kegiatan lain yang dilakukan yakni rasia orang hilang untuk 

membantu keluarga-keluarga yang anggotanya hilang agar mudah ditemukan 

dengan bantuan polres yang lingkupnya lebih sempit. 

Kerjasama Bagian Binamitra dengan instansi lain di atas  dalam upaya 

untuk mengoptimalkan peran polisi sebagai pelindung masyarakat yang 

dimanapun tempatnya siap memberikan rasa aman kepada masyarakat serta 

perwujudan peran polisi sebagai pengayom masyarakat yang senantiasa 

mengayomi masyarakat dari segala hal yang mengganggu keamanan dan 

ketertiban sehingga masyarakat dapat merasa nyaman melakukan aktivitasnya 

sehari-hari tanpa perasaan was-was terhadap keamanan dirinya. 

 

4.1.3 Bentuk Kenakalan Remaja 

 Kenakalan remaja yang dimakud dalam skripsi ini merupakan suatu bentuk 

pelanggaran terhadap peraturan, norma masyarakakat, maupun norma hukum yang 

dilakukan oleh remaja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polwiltabes 

Semarang, Sekolah-Sekolah Menengah Umum di Kota Semarang, serta PILAR PKBI 
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Jawa Tengah diperoleh informasi bentuk-bentuk kenakalan remaja di Kota Semarang 

antara lain: 

1. Tawuran pelajar   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan September 2004 diperoleh 

informasi bahwa tawuran pelajar di Kota Semarang dilatarbelakangi oleh faktor 

permusuhan secara turun-temurun dari dua sekolah. Sekolah yang sejak dahulu 

bermusuhan dan sering terlibat tawuran pelajar yakni SMK 5 Semarang, SMK Dr. 

Cipto Semarang, dan SMK Majapahit Semarang. Menurut catatan kepolisian 

Polwiltabes Semarang, sekolah yang sampai sekarang ini belum pernah terlibat 

kasus tawuran pelajar yakni SMK 7 Semarang atau yang lebih dikenal dengan 

nama SMK Pembangunan Semarang. 

2. Terlambat masuk sekolah 

Menurut peraturan sekolah waktu masuk ditetapkan pada pukul 07.00 WIB, bagi 

siswa yang datang pihak sekolah menetapkan sanksi sesuai dengan banyaknya 

keterlambatan yang dilakukan oleh pelajar yang bersangkutan. Terhadap siswa 

yang terlambat baru dua kali, guru Bimbingan dan Konseling SMU Kesatrian 2 

Semarang memberi sanksi menterjemahkan bacaan Bahasa Inggris ke dalam 

Bahasa Indonesia dengan dilakukan pengawasan dari guru BK. Untuk 

keterlambatan sampai tiga kali maka bacaan Bahasa Inggris yang harus 

diterjaemahkan siswa porsinya lebih banyak dan orang tua dipanggil ke sekolah 

agar pihak orang tua mengetahui ternyata anaknya sering terlambat sehingga 

orang tua siswa bisa ikut memantau anaknya supaya datang ke sekolah tepat 
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waktu. Kadar keterlambatan siwa di SMU Kesatrian 2 Semarang sesuai 

keterangan Bapak Wibowo, S.Pd masih dalam presentasi yang kecil sebab 

sekolah berusaha untuk menegakkan kedisiplinan denagn melibatkan guru mata 

pelajaran yang tidak mengajar pada jam pertama ikut menjaga gerbang sekolah 

untuk memantau siswa-siswa masuk tepat waktu. Selain kedisiplinan waktu SMU 

Kesatrian 2 Semarang juga melakukan tindakan preventif (pencegahan) berupa 

operasi ke kelas-kelas setiap satu bulan sekali untuk memeriksa pakaian, rambut, 

serta segala sepatu yang dikenakan siswa saat sekolah sehingga ketertiban siswa 

dapat terjaga. 

3. Tidak masuk sekolah (membolos) 

SMU 12 Semarang menetapkan sanksi bagi siswa yang membolos sekolah kurang 

dari tiga kali dengan pemberian tugas untuk memppelajari mata pelajaran yang 

telah dilewatkannnya sehingga siswa yang membolos dapat  mengatasi 

ketertinggalan dengan siswa yang lain. Untuk yang membolos lebih dari tiga kali 

maka siswa diwajibkan umtuk membuat surat pernyataan berisi kesediaan untuk 

tidak membolos lagi serta orang tua dipanggil ke sekolah guna mencari informasi 

alasan-alasan siwa swampai tidak masuk sekolah. Latar belakang siswa 

membolos antara lain kurangnya motivasi untuk belajar, keadaan kelurga tidak  

harmonis serta sebagai pelampiasan kepada orang tua yang tidak mau memenuhi 

keinginan siswa, misalnya keinginan untuk memiliki sepeda motor. 

Sesuai keterangan Ibu Dra.Astuti, guru BK SMU Ibu Kartini Semarang pada 

kesempatan terpisah mengungkapkan sanksi terhadap siswa yang membolos 
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berupa pemberian tugas untuk menyusun soal ditambah jawabannnya sejumlah 

sepuluh butir untuk masing-masing mata pelajaran yang ditinggalkan selama 

membolos serta pihak sekolah menawarkan kepada siswa waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan batas maksimal selama dua minggu. 

Selain itu siswa yang membolos diwajibkan belajar di perpustakaan selama dua 

hari dan tidak boleh masuk ke kelas. Bagi yang membolos sampai tiga hari 

berturut-turut tanpa informasi, sekolah akan bertindak tegas memanggil orang tua  

tetapi kalau masih membolos lagi maka pihak sekolah mengadakan konferensi 

kasus yang dihadiri siswa yang sering membolos bersama orang tuanya, wali 

kelas,  guru BK, serta kepala sekolah untuk mencari solusi terbaik agar siswa 

memiliki kesadaran untuk rajin sekolah. Penyebab dari tingkah laku siswa 

melakukan pelanggaran tata tertib sekolah diketahui 70 % dari siswa berasal dari 

keluarga berantakan karena diasuh oleh ayah atau ibunya sendiri, tidak mendapat 

perhatian orang tua, maupun pengasuhan oleh nenek atau kakek mendorong 

ramaja membantah apabila diberi nasehat-nasehat. Remaja menghabisjkan waktu 

paling lama di lingkungan keluarga seharusnya diisi dengan penanaman nilai-nilai 

agama dan moral sehingga pribadi remaja dapat  lebih baik. Sekolah tidak 

mungkin mengawasi terus-menerus perilaku siswa di luar sekolah sebab tanggung 

jawab sekolah hanya terbatas selama siswa di sekolah. 

4. Perjudian (tekpo)   

Tekpo merupakan suatu permainan dengan menggunakan uang logam disertai 

taruhan. Uang logam ada dua sisi yakni gambar dan angka, dalam permainan 
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tekpo miksalnya A memilih gambar dan B memilih angka. Kalau keluar gambar 

saat uang logam dilemparka ke atas dan jatuh maka A menang dengan 

mengantongi uang hasil taruhan. Permainan ini dilakukan siswa pada saat 

pergantian jam pelajaran di dalam kelas sehingga bagi guru yang tidak tahu hanya 

dianggap sebagai permainan saja padahal tekpo merupakan bagian dari permainan 

judi dengan taruhan kecil. Tetapi apabila terus dibiarkan dapat menjurus kepada 

judi dengan taruhan yang lebih besar sehingga sekolah mengambil tindakan tegas 

dengan memberi sanksi untuk belajar di rumah selama  dua hari di rumah juga 

membuat surat pernyataan tidak tekpo lagi dengan ditandatangani oleh orang tua. 

5. Perkelahian antar siswa dalam satu sekolah     

Siswa yang berkelahi biasanya didorong oleh keinginan untuk menunjukkan 

senioritas dengan cara menakut-nakuti adik kelas sehingga adik kelas segan 

terhadap kakak kelas. Alasan lainnya, untuk menonjolkan kehebatan di depan 

cewek yang ditaksirnyaataupun untuk menarik perhatian orang lain agar dikira 

hebat dan jago berkelahi. Untuk menangani siswa-siswa yang berkelahi sekolah 

dengan bantuan guru BK berusaha untuk mendamaikan dengan pendekatan halus. 

Siswa tidak diintrogasi seolah sebagai tertuduh tetapi diberi pertanyaan-

pertanyaan dengan gaya santai sehingga siswa mau bercerita sendiri alasan 

perkelahian yang dilakukannya. Dalam kesempatan ini guru BK juga memberi 

nasehat-nasehat agar tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga penyelesaian 

masalah yang nantinya dihadapi oleh remaja tidak diselesaikan dengan cara 

kekerasan melainkan dengan perdamaian. 
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6. Merokok di sekolah  

Untuk menangani siswa yang merokok SMU 12 Semarang dan SMU Ibu Kartini 

Semarang dengan bantuan guru BK melakukan razia di kelas-kelas serta menyita 

rokok-rokok yang ditemukan. Waktu-waktu senggang yang digunakan siswa 

untuk merokok yakni pada saat pergantian jam pelajaran dan jam istirahat 

sehingga guru-guru melakukan pantauan ekstra untuk mencegah siswa yang 

merokok di sekolah jumlahnya semakin bertambah. Merokok selain mengganggu 

kesehatan juga menambah pengeluaran yang seharunya bisa digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah lainnya. 

7. Penggunaan obat-obatan terlarang   

Sekolah menyatakan secara tegas bagi siswa yang terindikasi penggunaan obat-

obatan terlarang dalama bentuk apapun  baik putaw, shabu-shabu, ecstasy akan 

dikeluarkan dari sekolah. Tindakan ini sebagai upaya untuk memberi ketegasan 

agar siswa jangan pernah coba-coba untuk menggunakan obat-obatan terlarang. 

Upaya pencegahan dilakukan SMU 12 Semarang bekerjasama dengan STP2K 

(satuan Tugas Pelaksanaan Ketertiban dan Keamanan) Dinas Pendidikan Kota 

Semarang untuk mencegah masalah berat yang berkaitan dengan perkelahian dan 

narkoba. Kerjasama juga dilakukan dengan Polres Semarang dan Koramil 

Gunung Pati dengan mengadakan pendadaran selama dua atau tiga hari setiap 

awal tahun ajaran baru dengan materi mengenai baris- berbaris, ilmu kesehatan, 

dan bela diri. 
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8. Kehamilan di luar nikah  

Kehamilan di luar nikah yang dialami remaja sebagai akibat aktifitas pacaran 

yang tidak hanya mengobrol atau berpegangan tangan tetapi sudah mengarah 

kepada aksi ciuman baik cium pipi, kening, leher (necking), meraba payudara dan 

alat kelamin (petting), bahkan sampai melakukan intercource. Berdasarkan data 

dari PILAR PKBI Jawa Tengah (Pusat Informasi dan Layanan Remaja 

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) aktifitas intercource yang dilakukan 

selama pacaran mencapai angka 7,6 %, angka tersebut menunjukkan aktifitas seks 

remaja di luar nikah dalam lingkup Kota Semarang dalam kategori berat, karena 

aktifitas tersebut dilakukan di luar lembaga perkawinan yang sah. Alasan-alasan 

remaja melakukan intercource  karena coba-coba, merupakan ungkapan cinta 

serta kebutuhan biologis. Akibat dari intercource menimbulkan kehamilan di luar 

nikah yang tentunya berdampak negatif bagi remaja mengingat pada masa ini 

masih ada ketergantungan secara ekonomi pada orang tuanya sehingga remaja 

tidak mampu membiayai dirinya sendiri apalagi untuk membiayai anak yang akan 

dilahirkan kelak, remaja belum mampu untuk menyiapkan diri secara mental 

untuk mendidik anaknya karena remaja sendiri dalam keadaan labil. Kehamilan di 

luar nikah dari kalangan remaja juga akibat peredaran film-film porno sehingga 

menimbulkan dorongan seksual yang besar serta timbul keinginan untuk 

mewujudkannya. 
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9. Aborsi 

Secara medis, aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi diantara saat 

tertanamnya sel telur yang sudah dibuahi rahim sampai kehamilan 20 minggu. 

Dengan kata lain, keguguran atau pengguguran kandungan adalah keluarnya janin 

dari rahim sebelum janin itu mampu hidup mandiri. Terdapat dua jenis aborsi 

yaitu: 

1) Aborsi spontan atau yang sering dikenal dengan istilah keguguran (tidak 

disengaja). Kebanyakan disebabkan oleh kelainan kromosom, sebagian kecil 

disebabkan kaerna infeksi serta kelainan hormon. 

2) Aborsi buatan (sengaja): aborsi medisinalis yaitu aborsi akibat adanya 

indikasi medis. Aborsi ini biasanya dilakukan dengan cara yang benar dengan 

bantuan tenaga ahli atau terlatih pada rumah sakit dengan peralatan yang steril 

sehingga relatif aman. Aborsi kriminalis dapat menjurus pada aborsi yang 

tidak aman , biasanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keterampilan 

atau kemampuan sehingga pelayanannya juga rendah karena peralatan kurang 

lengkap dan tidak steril. 

Tindakan aborsi dilakukan remaja putri yang hamil di luar nikah tetapi tidak ada yang 

mau bertanggung jawab sehingga untuk menutupi rasa malu ilakukanlan 

pengguguran tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Dampak melakukan 

aborsi secara medis yaitu apabila ditangani oleh orang yang tidak ahli, peralata medis 

yang tidak memadai serta tidak steril, maka beresiko terjadinya infeksi yang dapat 

mengakibatkan kemandulan, kanker, dan bahkan sampai mengakibatkan kematian. 
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Dampak psikologis bagi pelaku aborsi adalah perasaan sedih karena telah kehilangan 

bayi, beban batin sebagai akibat timbulnya perasaan bersalah dan penyesalan yang 

dapat mengakibatkan depresi.  

 

4.1.4 Tawuran Pelajar Tahun 2004          

 Berdasarkan berkas perkara dengan Nomor Polisi: BP/14/ III/2004 /Reskrim, 

peneliti mendapat informasi bahwa telah terjadi tawuran pelajar pada tanggal 28 

Februari 2004 di Jalan Majapahit Semarang dengan kronologi peristiwa sebagai 

berikut: 

“ Pada hari Sabtu  28 Februari 2004 sekira pukul 13.OO WIB di Jl. Majapahit 

Semarang (dekat jembatan penyeberangan Pasar Gayamsari) telah terjadi 

pengeroyokan dan atau pengrusakan terhadap bus PO Makaryo yang dilakukan 

sekelompok pelajar berseragam putih abu-abu dan diketahui sebagai  pelajar SMK 

atau STM Majapahit Semarang diantaranya bernama: Tosa Mokodangan, Fatkun 

Huda, Darmanto, Arif Febrian, Panji Agung Prasetya Budi, Agus Budiono, Budi 

Santoso, dan Tri Aryanto yang dilakukan dengan cara tersangka secara bersama-sama 

mencegat bus Makaryo yang sedang berjalan dari arah barat menuju ke timur untuk 

diberhentikan dengan maksud tersangka akan mengeroyok anak SMK 5 Semarang 

yang sedang naik bus tersebut. Namun bus tidak mau berhenti dan tersangka tersebut 

di atas mengambil batu jalan dan secara bersama-sama dilemparkan ke arah kaca bus 

PO Makaryo tersebut hingga sebagian kaca pecah berhamburan dan tidak dapat 

dipergunakan lagi serta sebagian penumpang terkena lemparan batu.” 
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 Informasi mengenai tawuran pelajar tersebut diperoleh dari warga masyarakat 

yang bertempat tinggal di dekat  tempat kejadian. Atas informasi tersebut polisi 

langsung menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) serta menangkap para pelaku 

dengan membuat berita acara penangkapan dan menahan dengan surat perintah 

penahanan kemudian dibawa ke Polwiltabes untuk didata siapa saja tersangka dalam 

tawuran. Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) memerintahkan kepada 

penyidik Adi Supomo, R Joko Hermanto, Kuspriyanto, dan Sumar Saoed untuk 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Diketahui tersangka 

berjumlah delapan orang yang berasal dari SMK Majapahit Semarang seperti yang 

disebutkan di atas. Tersangka diperiksa  berdasarkan barang bukti yang ada yakni 

berupa sepuluh buah batu, satu kantong plastik yang berisi pecahan kaca berwarna 

putih, satu kantong plastik berisi pecahan kaca berwarna gelap, dan satu bingkai bus 

bagian samping yang terbuat dari alumunium warna hitam.Semua tersangka 

mengakui telah melakukan tindak pidana yang disangkakan yakni pengeroyokan dan 

pengrusakan bus, hal ini terbukti telah melanggar pasal 170 KUHP subsider pasal 406 

KUHP. 

Pasal 170 KUHP berisi :” Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama-

sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun enam bulan.” 

Pasal 406 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 

menghancurkan, membikin tidak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana 
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penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus 

rupiah.” 

Semua tersangka diberitahukan haknya untuk didampingi pengacara tetapi tersangka 

menolaknya. Pemeriksaan tersangka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang 

terdiri dari empat orang penyidik yang menerangkan proses penyidikan hingga 

penangkapan tersangka, saksi dari keterangan tersangka sendiri serta saksi korban 

dari PO Bus Makaryo yang bernama Kundarsono. 

 Barang bukti yang disita kemudian dikirimkan ke bagian forensik. Pasal 109 

KUHAP menyebutkan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu 

peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada 

penuntut umun.” Dengan barang bukti yang ada dan berdasarkan dari keterangan 

saksi-saksi maka penyidik kemudian membuat berkas perkara yang selanjutnya 

diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Semarang  agar dari pihak kejaksaan 

segera menunjuk JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk meneliti hasil penyidikan yang 

telah dilakukan oleh penyidik. Apabila penyidik menilai semua persyaratan lengkap 

selanjutnya membuat berita acara yang dituangkan dalam satu berkas disertai daftar 

isi, daftar saksi, daftar tersangka, dan barang bukti. JPU kemudian meneliti dan 

memeriksa berkas perkara yang diserahkan kejaksaan untuk menilai hasil penyidikan 

sudah lengkap atau belum, jika ternyata belum lengkap maka PU segera 

memberitahukan kepada penyidik untuk segera melengkapi dan dalam waktu 14 hari 

harus dikembalikan berkas perkara yang telah lengkap kepada PU (pasal 110 ayat 2 

dan 3 serta pasal 138 ayat 2 KUHAP). Setelah hasil penyidikan dinyatakan lengkap 
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penyidik dapat menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kepala 

Kejaksaan Negeri Semarang yang berarti tugas polisi sudah selesai. 

 Hakim Kejaksaan Negeri Semarang hendaknya menerapkan peradilan yang 

berbeda terhadap para tersangka yang terlibat tawuran di Jalan Majapahit karena 

mereka memiliki umur yang berlainan. Hal ini dapat dilihat dari identitas para 

tersangka sebagai berikut: 

1. Budi Santoso bin Partono, umur 17 tahun, dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 

1986, Islam, laki-laki, pelajar, Jl. Witantular gang II No. 201 Kelurahan Tanjung 

Emas Semarang 

2. Tri Aryanto bin Imron, 17 tahun, Semarang 4 April 1986, Islam, laki-laki, pelajar, 

Jl. Lamper Tengah XV B No. 17 A Kelurahan Lamper Tengah Semarang 

3. Tosa Mokodangan bin Hartoni, 18 tahun, lslam, laki-laki, pelajar, Jl.Sidoluhur 

II/7 Semarang 

4. Agus Budiono bin Sartoni, 19 tahun, Islam, laki-laki, pelajar, Dempet Kidul RT 

2/ RW 6 Semarang 

5. Darmanto bin Djimo, 21 tahun, Islam, laki-laki, pelajar, Jl.Singoyuda RT 1/ RW 5 

Sayung Demak 

6. Arif Febrian bin M. Sukri, 19 tahun, Islam, laki-laki, pelajar, Desa Sayung RT 6 

Sayung Demak 

7. Fathun Huda bin Rohmat, 20 tahun, Islam, laki-laki, pelajar, Jl. Tawang 

Rajahweksi II RT 5/ RW 4 Semarang 
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8. Panji Agung Prasetyo Budi bin Joko M. , 18 tahun, Islam, laki-laki, pelajar, 

Karangtempel Utara No. 315 Semarang 

Untuk tersangka nomor 1 sampai 3 hakim mendasarkan pada UU RI No. 3 tahun 

1997 tentang peradilan anak. Dalam pasal 1 disebutkan “ anak nakal adalah orang 

yang berada dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak nakal adalah anak 

yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dikatakan 

terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Menurut ketentuan pasal itu anak yang terlibat tindak pidana wajib diberlakukan 

khusus berbeda dengan tersangka nomor 3 sampai 8 yang dalam sidang pengadilan 

diberlakukan sidang umum dengan alasan walaupun masih berstatus sebagai pelajar 

tetapi umurnya telah mencapai 18 tahun. Peradilan umum memperlakukan para 

pelajar layaknya orang dewasa yang telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan 

yang dilakukan serta hukuman dijatuhkan hakim berdasarkan hukuman bagi orang 

dewasa yang terlibat tindak pidana. 

 

4.1.5 Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja               

 Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di Kota Semarang dari hasil 

wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Priyono, guru-guru BK SMU di Kota 

Semarang (SMU Ibu Kartini Semarang, SMU 12 Semarang, dan SMU Kesatrian 2 

Semarang)  diketahui bahwa penyebabnya sebagai berikut: 
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1. Kurangnya penyaluran emosi 

Remaja yang terlibat tawuran pelajar didominasi pelajar yang tidak 

memiliki kegemaran serta tidak memiliki hobi yang sehat. Sepulang sekolah para 

remaja ini tidak mempunyai kegiatan yang menyenangkan karena itu hanya 

nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Padahal kalau dilihat lebih lanjut banyak 

kegiatan sekolah yang dapat dijadikan ajang penyaluran emosi dan hobi, misalnya 

kegiatan OSIS, pramuka, PMR, serta kegiatan lainnya. Dalam organisasai 

tersebut para remaja bisa menyalurkan emosi dengan melakukan kegiatan 

menurut bakat yang dimiliki. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikiler itu dilaksanakan 

sehabis jam sekolah sehingga setelah disibukkan oleh tugas-tugas dari guru ada 

saat di mana para remaja bisa menjernihkan pikiran dengan kegiatan ekstra yang 

dilakukan pada waktu sore hari. Akibat tidak mengikuti kegiatan di luar pelajaran 

sekolah ini para remaja lebih terbebani dengan tugas sekolah berupa PR 

(pekerjaan rumah) yang menumpuk sehingga mendorong remaja untuk 

menyalurkan emosinya melalui perkelahian atau tawuran akibat energi yang 

berlebih. 

2. Kegagalan prestasi sekolah 

Tawuran pelajar diindikasikan pelakunya adalah remaja yang memiliki 

prestasi rendah di sekolah, mereka memiliki nilai di bawah rata-rata. Mata 

pelajaran yang diberikan oleh guru tidak dapat diterima dengan baik sebab ada 

kecenderungan remaja yang terlibat tawuran lebih mengutamakan kekuatan fisik 

atau otot daripada kemampuan otak. Menurut keterangan dari hasil wawancara 
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dengan kasubbag binamitra Polwiltabes Semarang diperoleh informasi bahwa 

pelajar yang terlibat dalam tawuran ternyata menunjukkan bahwa pelajar dari 

sekolah kejuruan menempati jumlah terbanyak.Ada alasan tersendiri yang 

menyebabkan pelajar dari sekolah kejuruan sering terlibat tawuran, mereka 

merasa frustasi dengan tuntutan dari sekolah yang mengharapkan siswa yang 

lulus dari sekolah kejuruan dapat bekerja di lingkungan masyarakat sesuai dengan 

keahlian masing-masing. Masyarakat memandang pelajar sekolah kejuruan 

dengan sebelah mata, seolah dianaktirikan. Kalau ada keributan atau tawuran 

pelajar anak sekolah kejuruan atau SMK yang ditangkap sedangkan anak SMU 

dibebaskan. Mereka juga tidak senang melihat tingkah laku anak-anak SMU yang 

menonjolkan kekayaan orang tuanya.       

3. Keluarga broken home (berantakan) 

Mayoritas remaja yang berperilaku nakal dilatarbelakangi keadaan keluarga yang 

berantakan, hal ini bisa dilihat dari lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, 

orang tua bercerai serta orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. 

Pada masa remaja kebutuhan untuk diperhatikan orang tua lebih besar daripada 

sebelumnya karena pada masa ini perkembangan psikis maupun fisik remaja yang 

berupa perubahan organ-organ tubuh berkembang dengan pesat.Ada 

kebimbangan dalam penentuan sikap pada masa transisi antara anak-anak ke 

dewasa ini sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman pada diri remaja. 

Apabila keadaan keluarga broken home (berantakan) kebutuhan untuk 

diperhatikan orang tua tidak dapat dipenuhi dengan baik sebab orang tua masing-
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masing lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan anaknya. 

Situasi tersebut mendorong remaja mencari pelampiasan di luar rumah agar 

mendapat perhatian orang lain dengan berperilaku aneh-aneh bahkan terlibat 

tawuran untuk menarik perhatian lebih banyak orang lagi. 

Keluarga harmonis 

Remaja dari keluarga harmonis yang terlibat tawuran memiliki perilaku yang baik 

di dalam rumah, seperti patuh pada orang tua, rajin beribadah tetapi di luar rumah 

perilakunya berbeda. Dalam hal ini orang tua tidak akan menyangka kalau 

anaknya justru menjadi biang kerok atau pengacau di sekolah, sering berkelahi 

bahkan terlibat tawuran. Ada sesuatu yang salah dalam hubungan anak dan 

keluarga yang harmonis itu. Terdapat jarak pemisah sehingga remaja cenderung 

mudah terpengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah. 

4. Keadaan ekonomi yang pas-pasan   

Sebagian besar pelajar yang terlibat tawuran adalah mereka yang lahir dari 

keluarga kelas marginal dalam arti berada di ambang batas garis kemiskinan. 

Tidak miskin tetapi juga tidak berkecukupan. Kebanyakan dari sekolah kejuruan 

sebab orang tua tidak mampu membiayai pendidikan lebih lanjut apabila anaknya 

di sekolahkan di Sekolah Menengah Umum. Remaja dari kelas marginal ini selalu 

dihadapkan pada dunia lain yang serba gemerlap. Akibatnya, timbul kecemburuan 

sosial yang secara perlahan mulai merasuki mereka serta timbul kekecewaan 

terhadap keadaan yang dihadapi tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana. 

Frustasi dalam kebersamaan membuat mereka membentuk semacam kelompok 
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khusus yang berfungsi sebagai penyalur berbagai rasa kecewa. Tawuran 

merupakan salah satu cara untuk melampiaskan rasa dendam dan kekecewaaan.   

5. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 

Pembicaraan seputar seks pada kalangan masyarakat Indonesia masih dianggap 

sebagai hal yang tabu, padahal pengetahuan mengeai seks sangat dibutuhkan 

remaja yang mengalami taraf pertumbuhan. Oleh karena itu, PILAR PKBI Jawa 

Tengah bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Kota Semarang mengadakan 

ceramahdenagn tema antara lain: pendidikan seks, pacaran sehat, perilaku seks 

remaja, pergaulan remaja, dan lain-lain. 

6. Pengaruh media cetak dan elektronik 

Media massa baik cetak maupun elektronik turut mempengaruhi remaja untuk 

melanggar norma masyarakat, majalah-majalah dengan gambar model berpakaian 

minimdapat dijumpai dimana-mana dengan harga yang murah serta kurangnya 

penyensoran terhadap film-film yang mengandung adegan mesra berakibatpada 

keinginan remaja untuk coba-coba melakukan hubungn seks di luar nikah 

sehingga dapat menimbulkan kehamilan. 

7. Kurangnya pendidikan agama 

Penanaman nilai-nilai agama pada diri remaja mutlak diperlukan sebagai 

penyeimbang ilmu-ilmu pengetahuan, selain diajarkan di sekolah-sekolah 

pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab orang tua di rumah. Sebagai 

pondasi dasar orang tua hendaknya menjadi tauladan dengan melaksanakan 

ibadah secara tekun serta selalu mengingatkan remaja apabila melakukan 
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kesalahan dengan cara yang halus. Kurangnya pendidikan agama berdampak pada 

remaja mudah terpengaruholeh lingkungan tempat remaja berada baik sekolah 

maupun masyrakat. Dengan pendidikan agama yang kuat remaja akan tetap 

bertahan di tengah-tengah pergaulan sehari-hari juga tetap teguh pendirian 

menghadapi perkembangan zaman yang semakin mengglobal. 

 Berdasarkan wawancara dengan Untung Rifai, seorang pelajar SMK 

Majapahit Semarang yang bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Semarang pada hari 

Sabtu tanggal 18 Desember2004 terungkap penyebab tawuran pelajar anatara lain 

didorong oleh dendam lama dari kakak kelas, untuk membela kawan yang dipukuli 

SMK lain, serta berwal dari saling menghina yang akhirnya menimbulkan tawuran. 

Untung mengaku hampir setiap hari terlibat tawuran dengan sekolah lain, seperti 

halnya Dwi Riyanto pelajar yang lahir pada tanggal 20 Juli 1988 yang beralamat di 

Jalan Borobudur Timur No. 14 Semarang mengungkapkan tidak masuk sekolah 

karena pada pagi harinya sudah terlibat tawuran dengan pelajar dari SMK 5 

Semarang. Dia menyatakan lebih baik membolosdaripada tetapmasuk sekolah dengan 

alasan pihak sekolah menetapkan hukuman push up bagi siswa yang terlambat. 

Pelajar lain bernama Bagus yang lahir pada tanggal 3 Oktober 1988 mengungkapkan 

sudah tiga kali terlibat tawuran tetapi tidak pernah tertangkap polisi, salah satu 

tawuran yang pernah diikutinya terjadi di Sidodadi Semarang (dekat SMK 6 

Semarang) yang melibatkan lebih dari 100 orang pelajar. Pelajar SMK Majapahit 

yang bernama Dono Kri mengatakan tempat-tempat yang dijadikan basis tawuran 

pelajar yakni Simpang Lima Semarang dan Ada Bulu Semarang. Untuk menghindari 
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menjadi korban tawuran dia bersama temannya Hendi Nugroho yang beralamat di 

Jalan Bulu Salam No.356 Semarang melepaskan atribut sekolah yang ada di lengan 

baju seragam sebab dengan tidak adanya atribut otomatis identitas sekolah tidak 

diketahui. Menurut pengakuan Wiyono yang lahir pada tanggal 2 Desember 1988 

merasa takut dan menyesal telah terlibat tawuran pelajar, lain halnya penuturan Yudi 

temannya yang mengaku biasa saja, menurutnya selagi masih muda tidak ada 

salahnya melaukan pelanggaran. Taufik Sudiyono  mewakili pelajar-pelajar SMK 

Majapahit memberi masukan kepada pihak yang berwajib agar dalam penanganan 

tawuran pelajar hendaknya bertindak adil, jangan selalu menyalahkanpelajar-pelajar 

dari sekolah swasta sebagai pemicu tawuran pelajar padahal belum tentu terbukti 

kebenarannya.  

  Remaja yang terlibat tawuran pelajar di Kota Semarang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

(1) Penampilan memprihatinkan 

Tawuran pelajar di Kota Semarang didominasi para pelajar yang memiliki 

penampilan berbeda dengan remaja pada umumnya. Ciri yang mudah dilihat 

yakni tato yang ada pada bagian-bagian tertentu tubuh mereka. Mereka tidak 

memperhatikan penampilan fisik sehingga kalau pergi ke sekolah tidak segan 

memakai seragam seadanya bahkan dengan pakaian lusuhpun  tidak malu pergi ke 

sekolah. 
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(2) Kurang memiliki kontrol diri 

Pelajar yang melakukan perkelahian didorong oleh kontrol diri yang kurang, 

tanpa berfikir panjang mudah meluapkan emosi. Untuk mendapatkan simpati 

teman tidak segan-segan hanya ikut-ikutan kalau diajak tawuran. Menurut 

keterangan salah satu anggota bagian binamitra AIPDA Riez Sugianto sering kali 

tidak ada alasan mendasar pelajar-pelajar terlibat tawuran. Hal-hal sepele,  ajakan 

kawan atau sering terjadi salah kaprah dengan sebutan solidaritas antar kawan 

menjadi awal keterlibatan pelajar dalam tawuran. 

 

4.1.6 Peran Polwiltabes dalam Penanganan Kenakalan Remaja 

 Polwiltabes Semarang sebagai institusi pemerintah penegak hukum harus ikut 

bertanggung  jawab dalam menangani kenakalan remaja dengan melakukan tindakan 

sebagai berikut: 

1. Menempatkan para personilnya di tempat-tempat yang dianggap rawan tawuran 

seperti Pasar Bulu, Tugu Muda, Depan Toko Merbabu Pandanaran, Berok, 

Majapahit, serta Kaliwiru pada jam-jam sepulang sekolah. 

2. Operasi di mal-mal Kota Semarang untuk menjaring pelajar yang pada saat jam 

sekolah ternyata berkeliaran di tempat-tempat perbelanjaan. Hal ini diupayakan 

sebagai wujud kepedulian aparat untuk ikut menanamkan kedisiplinan, sehingga 

waktu-waktu belajar benar-benar digunakan di sekolah. 

3. Polwiltabes bekerjasama denga Dinas Pendidikan Kota Semarang mengadakan 

penyuluhan ke sekolah-sekolah setiap tahun ajaran baru dengan materi baris-



70 

berbaris, ilmu kesehatan terutama mengenai bahasa penggunaan obat-obatan 

terlarang serta seni beladiri. 

4. Polwiltabes melakukan tindakan tegas kepada remaja yang terbukti telah 

melakukan tindak pidana dengan penahanan. Remaja yang ditahan ditempatkan 

pada sel tahanan yang berbeda sebagai wujud konsekuensi pelaksanaan UU No. 3 

Tahun 1997 tentang Pegadilan Anak. 

 Mekanisme atau proses penanganan tawuran pelajar oleh Polwiltabes 

Semarang sebagai berikut: 

1. Sebagai langkah pertama setelah mendapat informasi telah terjadi tawuran pelajar 

aparat Polwiltabes Semarang kemudian mengerahkan personilnya ke lapangan 

atau TKP (Tempat Kejadian Perkara). Dalam menghadapi tawuran para polisi 

tidak dilengkapi peralatan apapun sebab mereka memandang pelajar bukan 

sebagai pelaku kriminal sehingga tidak perlu menggunakan peralatan seperti 

tameng, tongkat, dan lain-lain. 

2. Semua pelajar yang terlibat tawuran ditangkap dan dibawa ke kantor Polwiltabes 

Semarang 

3. Para pelajar tersebut kemudian didata sehingga dari data tersebut dapat diketahui 

sudah terlibat tawuran berapa kali 

4. Polwiltabes menunggu dalam kurun waktu 1 X 24 jam (sehari) untuk 

mendapatkan tanggapan dari sekolah. Apabila dalam kurun waktu tersebut pihak 

sekolah tidak menjemput maka Polwiltabes memanggil kepala sekolah beserta 

orang tua 
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5. Aparat melakukan penyidikan bila ada indikasi terkait dengan tindak pidana akan 

dilakukan penahanan sedangkan apabila tidak ada unsur pidana dalam tawuran 

yang terjadi otomatis pelakunya akan dilepaskan 

Dua cara yang ditempuh Polwiltabes untuk menangani tawuran pelajar di Kota 

Semarang antara lain:  

1) Pelajar yang tawuran dilepaskan 

Tindakan ini dilakukan Polwiltabes Semarang jika dalam penyidikan terbukti 

tidak terdapat unsur pidana. Pelajar yang dilepaskan memiliki kewajiban 

membuat surat pernyataan yang berisi identitas diri seperti nama, kelas, dan asal 

sekolah. Dalam surat tersebut ditandatangani oleh orang tua, ketua RT, ketua RW, 

serta diketahui oleh kepala sekolah. Dari surat pernyataan yang dibuat Polwiltabes 

dapat mengetahui telah berapa kali terlibat tawuran. Jika terbukti sampai dua kali 

telah tawuran akan mendapat peringatan keras serta kalau terulang sekali lagi 

pihak Polwiltabes tidak akan memberikan SKKB (Surat Keterangan Kelakuan 

Baik). Padahal surat tersebut sangat berguna dalam memenuhi syarat untuk 

melanjutkan pada jenjang studi tertentu serta untuk melamar pekerjaan. Syarat 

lain yang harus dipenuhi yaitu dua kali seminggu datang ke Polwiltabes untuk 

melaporkan diri serta berjanji tidak akan tawuran lagi. 

2) Ditahan berdasarkan barang bukti yang berhasil ditemukan 

Polwiltabes Semarang dapat menahan remaja yang tawuran dengan berpedoman 

pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai dasar hukum. 

Penahanan dilakukan terhadap pelajar yang terbukti melakukan tindakan yang 
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tergolong mengandung unsur pidana dengan melihat barang bukti yang ada. 

Menurut ketentuan pasal 358 KUHP : “Mereka yang sengaja turut serta dalam 

penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain  tanggung 

jawab masing-masing terhadap yang khusus dilaakukan olehnya, diancam:            

(1) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibat penyerangan atau 

perkelahian itu ada yang luka-luka berat 

(2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati 

Berpedoman pada pasal tersebut Polwiltabes dapat menahan remaja yang tawuran 

sebab tawuran tergolong dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan 

beberapa orang. Pengrusakan dan pengeroyokan mendominasi tawuran pelajar dapat 

diproses lebih lanjut dengan ketentuan pasal 358 itu. Selama tahun 2000 sampai 2003 

membuktikan kasus tawuran pelajar tidak ada yang sampai menimbulkan korban jiwa 

sehingga dapat dikategorikan tindak pidana berat. 

 

4.1.7 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan  Kenakalan

 Remaja 

1. Faktor Pendukung 

Penanganan kenakalan remaja dalam hal ini tawuran pelajar tidak hanya menjadi 

tanggung jawab kepolisian saja melainkan semua pihak harus ikut berpartisipasi 

diantaranya orang tua, sekolah, dan masyarakat. Aparat Polwiltabes Semarang 

memiliki dedikasi yang tinggi pada profesinya terbukti dengan sarana dan 

prasarana yang serba terbatas mampu tetap mengadakan penanganan tawuran 
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bahkan dengan fasilitas pribadinya. Dukungan masyarakat diwujudkan dengan 

pemberian informasi kepada polisi terdekat dari tempat terjadinya tawuran. 

Masyarakat juga ikut resah dan terganggu apabila tawuran tersebut berada dalam 

lingkungan tempat tinggalnya. 

2. Faktor Penghambat 

Upaya penanganan tawuran pelajar terbentur oleh kendala-kendala struktural: 

1) Alat-alat penunjang operasinal ke tempat-tempat terjadinya tawuran dan 

tempat-tempat penyuluhan seperti sepeda motor dan mobil tidak ada sehingga 

personil binamitra dengan inisiatif sendiri menggunakan milik pribadi demi 

kelancaran tugas. Perlengkapan lain yang diperlukan antara lain ATK (Alat 

Tulis Kantor ) masih sangat minim, handy camp, tustel, OHP, dan sarana lain 

yang sampai sekarang belum tersedia di bagian binamitra Polwiltabes 

Semarang sehingga jika terjadi tawuran pelajar harus meminta bantuan 

Samapta untuk meminjamkan sarana dan prasarana yang dimiliki. 

2) Jumlah anggaran untuk keperluan kerja sangat terbatas sehingga mau tidak 

mau para aparat harus mengurangi anggaran pribadinya untuk mendukung 

upaya penanganan kenakalan remaja. Untuk bahan bakar kendaraan saja 

dalam rangka transportasi ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan 

dananya sangat minimal padahal kegiatan penyuluhan termasuk kegiatan yang 

rutin dilakukan. 
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Polwiltabes Semarang dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi 

serta meningkatkan kemampuan para personilnya mengadakan kegiatan-kegiatan 

sebagai berkut: 

(1) Bagian binamitra setiap bulannya mengundang dan mengumpulkan polisi yang 

berada di kelurahan atau yang sering disebut juga babinkamtibmas (bintara 

pembina keamanan ketertiban masyarakat) untuk diberi penyuluhan dengan 

ulasan mengenai keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Seorang polisi bertugas 

memantau keamanan pada satu kelurahan. Dari polisi tersebut dapat diperoleh 

informasi mengenai keadaan lingkungan kelurahan yang berada yang berada di 

bawah pantauannya. Apabila ternyata timbul gangguan dan kendala dalam 

menjaga keamanan dan ketertiban maka Polwiltabes akan memberikan solusi 

serta bantuan-bantuan untuk mengatasi masalah itu. 

(2) Setiap dua minggu sekali bagian binamitra mengadakan rapat untuk membahas 

permasalahan tersebut. Kegiatan lainnya, setiap apel diberikan pembinaan dan 

pelatihan berupa pelatihan fisik untuk tetap menjaga kesiapsiagaan aparat apabila 

dibutuhkan masyarakat. 

(3) Pada bulan Juli yakni pada hari ulang tahun bhayangkara diadakan lomba pidato 

yang pesertanya dari semua anggota binamitra dan babinkamtibmas. Tujuannya 

untuk meningkatkan kemampuan POLRI dalam berbicara di depan umum serta 

memperlancar pengucapan kata-kata agar pada saat terjun di lapangan 

memberikan penyuluhan dapat menarik simpati dan tidak hanya di dengar sebelah 

telinga tetapi didengarkan dengan seksama dan benar-benar dijalankan.  
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(4) Untuk mencapai kepangkatan tertentu atau mendapatkan kenaikan pangkat 

diajukan ujian kepangkatan yang berisi tugas-tugas kepolisian menurut UU No. 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai 

salah satu usaha untuk mengingatkan kembali tugas-tugas yang diemban oleh 

POLRI sehingga dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagaimana 

mestinya. Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tidak hanya 

menjadi slogan tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bentuk-bentuk kenakalan remaja di Kota 

Semarang antara lain tawuran pelajar, terlambat masuk sekolah, tidak masuk sekolah 

(membolos), perjudian (tekpo), perkelahian antar siswa dalam satu sekolah,merokok 

di sekolah, penggunaan obat-obatan terlarang, kehamilan di luar nikah, dan aborsi. 

Untuk tawuran pelajar penanganannya menjadi tanggung jawab Polwiltabes 

Semarang terutama bagian binamitra dengan bantuan bagian lalu lintas dan bagian 

samapta. Bagian lalu lintas membantu dalam melakukan pengawasan di tempat-

tempat yang diduga sebagai basis tawuran denan tujuan mencegah terjadinya para 

pelajar berkelahi secara massa. Dengan adanya aparat polisiyang mengawasi otomatis 

para pelajar akan berfikir berulang kali sebab apabila tetap dilakukan resiko yang 

harus diambil adalah ditangkap dan diamankan di Mapolwiltabes. Bagian samapta 

memberikanbantuan berupa penyediaan sarana untuk mencapai TKP seperti motor, 

mobil, agar dapat segera menangkap pelaku dan mengamankannya. Untuk 
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pelanggaran terhadap tata tertib sekolah seperti terlambat, membolos, tekpo, 

berkelahi, merokok, menggunakan obat-obatan terlarang, masing-masing sekolah 

memiliki kebijakan tersendiri untuk menanganinya dengan pemberian sanksi baik 

berat maupun ringan. Terhadap bentuk kenakalan remaja berupa kehamilan di luar 

nikah yang dilakukan oleh remaja serta aborsi mendapat perhatian kusus dari PILAR 

PKBI Jawa Tengah (Pusat Informasi dan Layanan Remaja Perhimpunan Keluarga 

Berencana Indonesia) dengan member kesempatan untuk konsultasi mengenai 

masalah kehamilan di luar nikah bagi remaja serta aborsi dilihat dari segi 

kesehatandan psikologis agar masalah yang dihadapi remaja bisa terselesaikan tanpa 

membuat remaja menjadi tertekan karena pengaruh lingkungan tempat remaja sendiri, 

misalnya timbul perasaan sebagai manusia yang buruk karena telah melanggar nirma 

agama juga norma masyarakat.   

Bentuk-bentuk  kenakalan remaja di Kota Semarang sesuai dengan wujud perilaku 

delinquent yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (2002:21) butir 3, 4, 8, 11, dan 12 

yang menyebutkan: 

”3) Perkelahian antar geng,antar kelompok,antar sekolah, antar suku (tawuran), 

sehingga membawa korban, 4) Membolos sekolah lali bergelandangan sepanjang 

jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen 

bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila, 8) Kecanduan dan ketagihan 

bahan narkotika (drugs, obat bius) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan, 

11) Perjudian dalam bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga 
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mengakibatkan ekses kriminalitas, dan 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin 

oleh gadis-gadis delinquent, dan pembnuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin” 

Perkelahian pelajar dalam lingkup kecil dilakukan siswa satu sekolah terutama oleh 

kakak kelas terhadap adik kelasuntuk menunjukkkan senioritas, perkelahian tersebut 

bisa berkembang menjadi tawuran pelajar apabila melibatkan siswa antar sekolah 

dalam jumlah yang banyak. Tawuran pelajar dapat digolongkan ke dalam dua jenis 

delinkuen yaitu: 

1. Delinkuensi Sistemik 

Tawuran terjadi karena situasi yang mengharuskan mereka berkelahi. Keharusan-

keharusan itu biasanya muncul akibat adanya keinginan untuk memecahkan 

masalah secara cepat. Para pelajar yang terlibat tawuran didorong oleh hal-hal 

yang sepele, misalnya dua orang siswa memperebutkan siswi yang sama karena 

sama-sama ngotot ingin mendapatkan wanita tersebut dengan saling menjatuhkan 

maka dua siswa itu bersama-sama temannya berkelahi. Siswa-siswa itu 

melakukan perkelahian atau tawuran sebab ingin menjatuhkan pesaingnya di 

matasiswi yang disukai karena apabila menang akan tercapai kepuasan tersendiri. 

Tawuran dianggap sebagai jalan tercepat untuk menyelesaikan masalah sehingga 

persaingan diantara mereka dapat segera diselesaikan sebab pihak yang kalah 

otomatis harus mundur secara teratur. 

2. Delinkuensi Situasional 

Pelajar yang terlibat tawuran itu berada dalam organisasi tertentu atau geng 

tertentu yangmemiliki sejumlah aturan, norma, atau kebiasaan yang harus diikuti 
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anggotanya. Dalam geng tersebut diperkuat dengan dengan rasa solidaritas tinggi, 

oleh karena itu apabila ada anggota geng yang diganggu oleh siswa dari sekolah 

lain maka dengan sukarela geng tersebut akan turun tangan membalas dengan 

mendatangi siswa yang diangggap telah mengganggu sebab menurut pendapat 

mereka jika ada satu orang diganggu berarti mengganggu semua orang yang 

menjadi anggota geng tersebut.       

Menurut penelitian yang dilakukan Bulan September 2004 diketahui bahwa selama 

kurun waktu tahun 2000 sampai 2003 pelaku tawuran hanya mengalami luka-luka 

ringan dan berat tetapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Melihat kenyataan 

tersebut dapat dinilai bahwa kenakalan remaja berpa tawuran pelajar di Kota 

Semarang masih dalam taraf aman sebab belum ada korban jiwa yang jatuh. 

Kenakalan remaja lainnya dalam bentuk membolos sekolah dilatarbelakangi oleh 

kurangnya motivasi belajar dikalangan siswa sehingga jenuh menerima pelajaran-

pelajaran di sekolah atau kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan putra-

putrinya masih rendah. Siswa yang membolos hanya malas-malasan di rumah serta 

tidak berani keluar rumah sebab takut terjaring olh patroli polisi yang melakukan 

pemantauan di jalan-jalan. Pelajar yang terkait dengan penggunaan obat-obatan 

terlarang mendapat sanksi yang tegas dari sekolah dengan dikeluarkan tanpa 

pertimbangan apapun, hal ini sebagai upaya mencegah jumlah pengguna obat-obatan 

terlarang di kalangan sekolah bertambah jumlahnya dan tidak ada keinginan untuk 

coba-coba bagi pelajar yang lain. Untuk kenakalan remaja berupa permainan taruhan 

yang disebut tekpo dengan pemanfaatan uang logam yang dilempar ke atas dan 
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menebak yang keluar nantinya gambar atau angka dilakukan oleh siswa pada saat 

jam-jam istirahat atau pergantian jam pelajaran, sedangkan pengguguran janin oleh 

gadis-gadis delinquent atau yang dikenal dengan istilah aborsi dalam bahasa medis 

sebagai dampak kehamilan di luar nikah dan tidak ada pria yang mau bertanggung 

jawab sehingga untuk menutupi rasa malu ditempuh jalan aborsi.     

 Selain bentuk yang dikemukakan Kartini Kartono, tawuran  di Kota Semarang 

juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Jensen  dalam pembagian kenakalan 

remaja meliputi empat jenis: 

“1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain berupa perkelahian 

yang dilakukan siswa antar siswa dalam satu sekolah atau oleh siswa antar sekolah, 2) 

Kenakalan yang menimbulkan korban materi berupa pengrusakan yang dilakukan 

siswa yang terlibat dalam tawuran pelajar tetapi berdampak pada kerusakan fasilitas 

umum di sekitar tempat terjadinya tawuran, hal ini berdampak pada ketentraman 

masyarakat dan terganggunya kepentingan umum, 3) Kenakalan sosial yang tidak 

menimbulkan korban di pihak lain yang dilakukan remaja dengan penyalahgunaan 

obat untuk mengatasi frustasi akibat kejenuhan menjalani hidup serta hubungan seks 

sebelum nikah yang berdampak pada kehamilan, 4) Kenakalan yang melawan status 

dengan cara membolos sekolah sebagai akibat kejenuhan siswa mengikuti pelajaran 

di kelas, tidak suka pada guru yang memberi materi pelajaran, juga kurangnya 

perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. 

Sesuai bentuk-bentuk  kenakalan remaja menurut Sugeng Hariyadi, kenakalan 

remaja di Kota Semarang masuk dalam kategori membolos dan merusak diri. Untuk 
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menangani siswa yang membolos masing-masing sekolah menerapkan sanksi 

tersendiri, misalnya untuk siswa SMU 12 Semarang mentapkan sanksi mempelajari 

semua mata pelajaran yang telah ditinggalkan selama siswa membolos dan kalau 

sampai terulang sampai tiga kali orang tua dipanggil ke sekolah disertai surat 

pernyataan tidak membolos lagi dari siswa yang bersangkutan. Ada dua sanksi yang 

dikenakan pada siswa-siswa SMU Ibu Kartini Semarang, yang pertama  pemberian 

tugas untuk menyusun soal plus jawaban sebanyak sepuluh buir untuk masing-masing 

mata pelajaran yang telah dilewatkan serta belajar selama dua hari di perputakaan. 

Bagi siswa yang terlambat lebih dari tiga kali sekolah bertindak tegas denga n 

pemanggilan orang tua untuk hadir dalam konferensi kasus bersama siswa yang 

membolos dengan dihadiri pula oleh wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah. 

Tindakan merusak diri yang dilakukan remaja dengan menjadi pecandu narkoba 

sehingga merusak diri sendiri maupun orang lain mendapatkan hukuman dengan 

dikeluarkan dari sekolah supaya siswa yangn lain jangan pernah coba-coba memakai 

narkoba. Tampil dengan baju seragam yang tidak rapi, potongan rambut tidak rapi 

atau gondrong bagi siswa pria juga menunjukkan tingkah laku merusak diri.      

 Faktor-faktor penyebab remaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

sekolah, norma masyarakat maupun norma hukum anta lain: kurangnya penyaluran 

emosi bagi remaja yang dalam taraf pertumbuhannya memiliki kelebihan energi, 

kegagalan prestasi sekolah yang membuat siswa frustasi dengan melakukan tindakan-

tindakan pelampiasan berupa pelanggaran, keluarga broken home (berantakan) 

sebagai akibat pola asauh yang hanya didapat dari satu orang tua saja bisa ayah 
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maupun ibu atau kedua orang tua yang membiarkan anak-anak bertindak semaunya 

sendiri tanpa ada pengawasan, keadaan ekonomi pas-pasan mendorong remaja untuk 

melakukan pengambilan barang milik orang lain sebagai sarana untuk pemuas 

keinginan, rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan pengaruh 

media cetak dan elektronik berdampak pada penyimpangan perilaku seksual remaja 

yang berani melakukan hubungan seks sebelum pernikahan sehingga menyebabkan 

kehamilan, serta kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan kepada diri remaja 

dapat menyebabka remaja mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman. 

 Penanganan kenakalan remaja oleh Polwiltabes Semarang sesuai dengan tugas 

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain: 

(1) memelihara keamanan  dan ketertiban masyarakat 

(2) menegakkan hukum, dan 

(3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat 

Aparat Polwiltabes Semarang melakukan upaya untuk menangani tawuran pelajar 

tersebut sesuai dengan tugas polisi terutama tugas pokok Polwiltabes Semarang 

Tahun Anggaran 2004 butir : 

“(1) Melakukan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial ekonomi, 

sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain: kejahatan yang berdimensi baru, 

kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok massa serta kejahatan 

ekonomi agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang 

lebih luas” 
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Tawuran pelajar termasuk dalam kenakalan remaja akan tetapi dapat meningkat 

menjadi kejahatan yang melibatkan kelompok massa apabila ternyata tawuran yang 

dilakukan pelajar melibatkan banyak pelaku serta menyebabkan kerugian misalnya 

rusaknya sarana umum. Tindakan Polwiltabes Semarang melakukan deteksi dini 

dengan cara pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang siswanya rawan terlibat 

tawuran pelajar sebagai contoh SMK 5 Semarang dan SMK Majapahit Semarang.  

Proses penanganan tawuran pelajar yang melibatkan massa aparat kepolisian akan 

menentukan tersangka yang diduga sebagai pelaku yang menyebabkan terjadinya 

tawuran, sehingga bagi pelaku yang terkait melakukan tindak pidana akan ditahan 

untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan KUHP sebagai pedoman dasar para pelaku 

akan dijerat dengan pasal-pasal yang terbukti telah dilanggar.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

1. Bentuk-bentuk  kenakalan remaja di Kota Semarang antara lain:  

1) Tawuran pelajar 

2) Terlambat masuk sekolah 

3) Tidak masuk sekolah (membolos) 

4) Perjudian atau tekpo 

5) Perkelahian antar siswa dalam satu sekolah 

6) Merokok di sekolah  

7) Penggunaan obat-obatan terlarang 

8) Kehamilan di luar nikah  

9) Aborsi 

2. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di Kota Semarang meliputi: 

1) Kurangnya penyaluran emosi 

2) Kegagalan prestasi sekolah 

3) Keluarga berantakan (broken home) 

4) Keadaan ekonomi pas-pasan 

5) Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 

6) Pengaruh media cetak dan elektronik 

7) Kurangnya pendidikan agama 
83 
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3. Peran Polwiltabes dalam penanganan kenakalan remaja di Kota Semarang 

meliputi: 

1) Menempatkan personilnya di tempat-tempat yang dianggap rawan tawuran 

seperti Pasar Bulu, Tugu Muda, Depan Toko Merbabu Pandanaran, Berok, 

Majapahit, seta Kaliwiru pada jam-jam sepulang sekolah 

2) Operasi di mal-mal Kota Semarang untuk menjaring pelajar yang pada saat 

jam sekolah ternyata berkeliaran di tempat-tempat perbelanjaan. Hal ini 

diupayakan sebagai wujud kepedulian aparat untuk menanamkan kedisiplinan, 

sehingga waktu-waktubelajar benar-benar dimanfaatkan di sekolah 

3) Polwiltabes Semarang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang 

mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah setiap tahun ajaran baru dengan 

materi baris-berbaris, ilmu kesehatan terutama mengenai bahaya penggunaan 

obat-obatan terlarang, serta seni beladiri 

4) Polwiltabes Semarang melakukan tindakan tegas kepada remaj yang telah 

terbukti melakukan tindak pidana dengan penahanan. Remaja yang ditahan 

ditempatkan pada sel tahanan yang berbeda dengan tahanan dewasa, hal itu 

sebagai wujud konsekuensi pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak.    
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5.2 Saran 

1. Bagi Remaja 

 Remaja hendaknya dapat mengendalikan emosinya jika menghadapi 

masalah, tawuran bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. 

Tawuran hanya akan menimbulkan masalah baru kalau sampai ke tangan aparat 

kepolisian yang tentunya sangat merugikan diri sendiri apalagi kalau sampai 

masuk tahanan akan mendapat tanggapan buruk dari masyarakat. Penyelesaian 

masalah bisa dibicarakan secara baik-baik dengan penuh kekeluargaan untuk 

mencari solusinya tanpa melibatkan kekuatan fisik. 

2. Bagi Orang Tua 

Waktu terbanyak yang dihabiskan remaja adalah di lingkungan keluarga 

bersama orang tuanya. Hendaknya orang tua mampu memberikan teladan yang 

positif kepada remaja yang mengalami krisis dalam penentuan jati diri di masa 

depan. Apabila orang tua mampu membina dan mendidik remaja dengan baik 

kelak akan terbentuk pribadi yang bertanggung jawab dalam menghadapi 

masalah. Orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga melimpahi 

remaja dengan kasih sayang sehingga remaja merasa aman dan timbul juga rasa 

dilindungi oleh orang tua yang menyayanginya. 

3. Bagi Sekolah  

Hendaknya pihak sekolah lebih memperhatikan anak didiknya secara lebih 

pribadi sehingga dapat diketahui karakteristik dari masing-masing individu 

dengan pengoptimalan dari guru-guru BK (Bimbingan dan Konseling). Guru 

tersebut turut membantu siswa-siswanya yang mengalami masalah yang 
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berhubungan dengan pribadi maupun prestasi akademik. Dengan pendekatan 

seperti layaknya teman sehingga remaja yang frustasi bisa mengeluarkan keluh-

kesahnya pada guru pembimbing untuk dicari solusi yang tepat. 

4. Bagi Polwiltabes 

Aparat Polwiltabes hendaknya menambah frekuensi penyuluhan-

penyuluhan remaja di sekolah-sekolah tidak hanya sekali dalam satu tahun 

terutama terhadap pelajar sekolah-sekolah kejuruan yang diidentifikasi sebagai 

pelaku kasus-kasus tawuran pelajar di Kota Semarang selama ini. SMK-SMK 

yang siswanya sering terlibat tawuran perlu dipantau secara khusus untuk 

mencegah bertambahnya jumlah pelaku tawuran.  
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