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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Relasi Balap Motor Liar dan Kenakalan Remaja

1. Balap Motor Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu 

kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum 

pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan 

bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.
13

Balap  motor  liar  merupakan  kegiatan  yang  sangat  beresiko  dan 

membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan  yang memadai 

seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun 

kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak 

memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan  di  jalan  umum  juga  memicu  

terjadinya  kemacetan  sehingga  dapat mengganggu kelancaran lalulintas 

disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya 

kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal 

dunia.
14

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di 

jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa 
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sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku 

delinkuen atau nakal.
15

 Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran 

sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, 

karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan 

kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan 

emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. 

Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud 

mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk 

mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.
16

 

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar 

yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, 

faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.
17

 Selain itu ada faktor-faktor 

lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu: 
18

 

a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta 

otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun 

tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.  

b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga 

merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar.  

c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap 

motor liar menjadi suatu hobi. 

d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor 

liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi 

balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat 

digambarkan ketika usai balapan.  

e. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi 

masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihannya perhatian 
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orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor 

pendorang anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap 

motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat 

menjadi faktor. 

 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait 

dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat 

(5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:  

Pasal 283  

 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh 

suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam 

mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah).  

 

Pasal 284  

 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak  

mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah).  

 

Pasal 287 Ayat (5)  

 

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling 

rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau 

Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 

(dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah).  

 

 

 

Pasal 297  

 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di 

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana 



dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp.3.000.000,00  (tiga  juta rupiah).  

 

Pasal 311 Ayat (1)  

 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan 

Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa 

atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).  
 

2. Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah juvenile delinquency.  

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

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

sedangkan delinquent berasal dari kata “delinquenre” yang berarti terabaikan, 

mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti 

sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana, 

dan lain sebagainya.
19

 

Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk 

perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam 

masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono, bahwa 

remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka 

menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah 

masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu 

kelainan dan disebut kenakalan.
20

 

Pengertian kenakalan remaja atau juvenile delinquency yang 

dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati 

                                                           
19

 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, 

hlm. 6 
20

 Ibid, hlm. 93 



bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan atau tingkah laku yang 

bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan 

Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di 

negara tersebut.
21

 

Soedjono Dirdjosisworo,
22

 menyatakan bahwa kenakalan anak atau 

remaja mencakup tiga pengertian yaitu: 

a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana 

(kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum 

dewasa dinamakan delinquency seperti pencurian, perampokan dan 

pembunuhan. 

b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang 

menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian 

kelompok dan sebagainya.  

c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan 

perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan 

sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang 

menjadi orang-orang jahat. 

 

Pengertian kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai 

kejahatan remaja dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis 

terhadap remaja yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara 

langsung menjadi semacam trade-mark. Pengertian secara etimologis telah 

mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya, yakni 

istilah kejahatan (delinquency) menjadi kenakalan. Dalam pengertian yang 

lebih luas tentang kenakalan remaja adalah perbuatan/kejahatan/pelanggaran 

yang dilakukan oleh remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti 

susila, dan menyalahi norma-norma agama.
23
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Wujud dari perilaku kenakalan remaja menurut Kartono,
24

 antara lain 

sebagai berikut:   

a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas, 

dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.   

b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan 

lingkungan sekitar.  

c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, atau 

tawuran.  

d. Membolos sekolah  

e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau 

mengompas/memeras uang saku teman sendiri.  

f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan  

g. Melakukan seks bebas antar para remaja  

h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan 

sehingga mengakibatkan kriminalitas.  

 

Berdasarkan pendapat Kartono di atas maka balap motor liar 

merupakan salah satu wujud dari perilaku kenakalan remaja. Hal ini 

dikarenakan balap motor liar merupakan aksi kebut-kebutan di jalanan yang 

dapat mengganggu keamanan lalulintas yang umumnya dilakukan oleh 

remaja. 

 

 

 

Adapun macam dan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh 

anak atau remaja dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: 
25

 

a. Kenakalan biasa, adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja 

yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada 

orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang 

sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya.  
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b. Kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal, adalah suatu 

bentuk kenakalan anak atau remaja yang merupakan perbuatan 

pidana, berupa kejahatan yang meliputi: mencuri, mencopet, 

menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, 

berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain 

sebagainya.  

c. Kenakalan khusus, adalah kenakalan anak atau remaja yang diatur 

dalam Undang-Undang Pidana Khusus, seperti kejahatan narkotika, 

psikotropika, pencucian uang (money laundering), kejahatan di 

internet (cyber crime), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya. 

 

Berdasarkan pendapat Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono 

di atas maka balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan yang 

menjurus pada tindak kriminal. Hal ini dikarenakan balap motor liar 

merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 115 huruf b Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

menyebutkan ”berbalapan dengan kendaraan bermotor lain” dan berdasarkan 

Pasal 297 bahwa ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 

berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. 

 

Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito W. Sarwono,
26

 membagi 

kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu:  

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: 

perkelahian, perkosaan, permpokan, pembunuhan, dan lain-lain. 

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya 

perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.  

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang 

lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.  
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d. Kenakalan yang melawan status misalnya mengingkari status anak 

sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, 

membantah perintah orang tua, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan pendapat Sarlito W. Sarwono di atas maka balap motor 

liar merupakan salah satu jenis kenakalan yang menimbulkan korban fisik 

pada orang lain dikarenakan balap motor liar dapat mencelakakan pengguna 

jalan yang lain dan bahkan bagi para pelakunya sendiri. Namun balap motor 

liar dapat tergolong sebagai jenis kenakalan yang menimbulkan korban materi 

karena para pelaku maupun penonton terkadang melakukan pengrusakan, 

seperti merusak halaman dan pekarangan di rumah masyarakat di lokasi 

balapan dan merusak fasilitas umum di jalan raya. Bahkan balap motor liar 

juga dapat tergolong ke dalam jenis kenakalan sosial yang tidak menimbulkan 

korban di pihak orang lain dikarenakan suara bising yang dikeluarkan oleh 

motor para pelaku balap memekakkan telinga, membuang air kecil di 

pekarangan rumah orang, dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat 

pengguna jalan untuk melintas di lokasi balap motor liar. 

 

Suatu kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya disebabkan 

oleh satu faktor saja namun ada banyak faktor yang menyebabkan remaja 

menjadi nakal. Seperti yang dipaparkan oleh Rice yang dikutip oleh Gunarsa 

dan Gunarsa,
27

 terdapat 3 faktor yang mendorong terjadinya delikuensi 

(kenakalan) pada remaja, yaitu:  

a. Faktor Sosiologis  
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Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan 

remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang 

delinkuen yang mempengaruhi remaja tersebut. Termasuk di 

dalamnya adalah latar belakang keluarga, komunitas di mana 

remaja berada, dan lingkungan sekolah. Ketiganya tersebut salaing 

berinteraksi satu dengan yang lainnya.  

 

b. Faktor Psikologis  

Faktor ini meliputi hubungan remaja dengan orang tua dan faktor 

kepribadian dari remaja itu sendiri. Suasana dalam keluarga, 

hubungan antara remaja dengan orang tuanya memegang peranan 

penting atas terjadinya kenakalan remaja. Misalnya orang tua yang 

mengabaikan anaknya. Faktor kepribadian remaja misalnya harga 

diri yang rendah, kurangnya kontrol diri, kurang kasih sayang, atau 

karena adanya psikopatologi. 

 

c. Faktor Biologis  

Yang dimaksud dengan faktor biologis adalah pengaruh elemen 

fisik dan organik dari remaja itu sendiri. Misalanya adanya faktor 

keturunan dan juga adanya kelainan pada otak. 

 

Adapun menurut Sofyan S. Willis,
28

 terdapat 4 faktor yang 

menyebabkan kenakalan remaja di antaranya adalah faktor di dalam diri anak 

itu sendiri, faktor yang berasal dari keluarga, faktor dari lingkungan 

masyarakat, dan faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. Faktor-faktor 

tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

a. Faktor yang Ada di dalam Diri Anak Sendiri  

1) Predisposing factor  

Predisposing factor ini merupakan bawaan dari lahir, hal ini bisa 

disebabkan oleh kelainan otak, kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi 

misalnya birth injury yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut 

Ibu. Faktor yang lain yaitu berupa kelainan kejiwaan seperti 
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schizophrenia yang disebabkan karena lingkungan keluarga yang keras 

atau penuh tekanan terhadap anak-anak.   

2) Lemahnya pertahanan diri  

Faktor ini ada di dalam diri remaja untuk mengontrol dan 

mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh negatif di lingkungannya. 

3) Kurang kemampuan penyesuaian diri  

Kurangnya kemampuan penyesuaian diri remaja akan mengakibatkan 

remaja tersebut menjadi kurang pergaulan (kuper). Kemampuan 

penyesuaian diri ini berdampak pada daya pilih teman bergaul yang 

dapat membantu pembentukan perilaku positif.  

4) Kurangnya dasar-dasar iman dalam diri remaja  

Peran guru di sekolah sangat penting dalam meningkatkan kadar iman 

dalam diri remaja, terutama peran guru agama di sekolah. Orang tua 

juga turut berperan untuk meningkatkan kadar iman remaja, sedini 

mungkin orang tua dapat memberikan pelajaran agama pada anaknya.  

 

 

b. Faktor yang Berasal dari Keluarga  

1) Kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua  

Orang tua yang sibuk dengan pekerjaanya sehingga tidak memberikan 

banyak kasih sayang dan perhatian pada anaknya dapat menjadi faktor 

kenakalan remaja, karena apabila kasih sayang dan perhatian yang 

didapat oleh remaja hanya sedikit, maka apa yang remaja amat 



butuhkan itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti didalam 

pergaulannya, yang tidak semua pergaulan itu baik.    

2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua  

Masa remaja yang penuh dengan keinginan-keinginan, keindahan-

keindahan dan cita-cita. Anak dan remaja akan menuntut orang tuanya 

untuk dapat membeli barang-barang yang diinginkannya. Apabila tidak 

dapat dipenuhi oleh orang tuanya maka dapat menimbulkan kenakalan 

remaja, misalanya mencuri untuk memenuhi apa yang diinginkannya.  

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis  

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis misalnya keluarga yang 

broken home yang selalu bertengakar atau orang tua yang selalu sibuk 

dengan urusanya sendiri sehingga jarang berkumpul dengan anak-

anaknya, sehingga membuat anak lebih senang bergaul degan teman 

sebayanya, yang bisa mempengaruhi anak ke arah negatif.   

 

 

 

c. Faktor dari Lingkungan Masyarakat  

1) Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen  

Masyarakat dapat menjadi penyebab kenakalan remaja, apabila di 

lingkungan masyarakat sangat kurang sekali melaksanakan ajaran-

ajaran agama. Masyarakat yang kurang beragama, akan menjadi sumber 

berbagai kejahatan seperti kekerasan, pemerasan, perampokan dan 



sebagainya. Tingkah laku tersebut sangat mudah mempengaruhi anak-

anak dan remaja yang sedang dalam masa perkembangan.   

2) Masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan  

Masyarakat dan orang tua yang kurang memperoleh pendidikan dalam 

memahami perkembagan jiwa anak dan bagaimana membantu ke arah 

pendewasaan anak sering membiarkan apa saja keinginan anak-anaknya 

dan kurang memberikan pengarahan pada pendidikan akhlak yang baik. 

Keinginan-keinginan remaja yang sering menjurus pada kenakalan 

remaja, misalanya berfoya-foya, pergaulan bebas, narkoba, dan 

sebagainya. 

3) Kurangnya pengawasan terhadap remaja  

Pengawasan terhadap anak seharusnya dilakukan mulai sejak kecil. Hal 

ini akan berpengaruh pada masa remajanya nanti karena apabila 

pengawasan anak baru dimulai dengan ketat di masa remaja maka akan 

menimbulkan konflik antara anak dengan orang tua. Pengawasan 

tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan tingkah laku yang kurang 

baik dan menumbuhkan tingkah laku yang positif.   

4) Pengaruh norma-norma baru dari luar  

Norma yang datang dari barat, baik melalui film dan televisi, pergaulan 

sosial, model dan lain-lain. Remaja akan dengan cepat meniru apa saja 

yang dilihat di film-film barat seperti contoh pergaulan bebas.   

d. Faktor yang Berasal dari Lingkungan Sekolah  

1) Faktor guru  



Guru yang mengajar hanya asal-asalan saja, sering bolos, dan tidak 

meningkatkan pengetahuan mengajarnya, dapat membuat murid-murid 

di kelasnya menjadi korban, kelas akan menjadi kacau, murid-murid 

berbuat sekehendak hatinya dan hal seperti itu yang memicu kenakalan.  

2) Faktor fasilitas pendidikan  

Kurangnya fasilitas pendidikan dapat menjadi sumber gangguan 

pendidikan. Gangguan dalam belajar dapat menyebabkan terjadinya 

kenakalan pada remaja. 

3) Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru  

Apabila para guru konsekuen dan kompak dengan norma atau aturan 

yang di ajarkan pada murid-muridnya, maka dapat membuat muridnya 

menjadi patuh, dan begitupula sebaliknya.    

4) Kekurangan guru  

Kekurangan guru di dalam suatu sekolah dapat menimbulkan perilaku 

negatif pada murid. Seperti misalnya guru akan merasa lelah karena 

harus menangani banyak siswa, yang dapat menimbulkan banyak 

tingkah laku negatif seperti kelas menjadi ribut, anak didik bolos, 

mengganggu teman, dan sebagainya.  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat di simpulkan bahwa faktor 

yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain faktor internal yaitu faktor 

yang berasal dari dalam individu tersebut, seperti kurangnya dasar iman dan 

lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh negatif, kemudian faktor 



eksternal yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan sekolah.    

Upaya penanggulangan kenakalan anak atau remaja memang harus 

benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian 

ditemukan bahwa 80% anak-anak delinkuen jika tidak ditangani secara benar 

akan dapat berkembang menjadi penjahat (criminal) pada masa dewasanya. 

Di lain pihak, kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri sangat kompleks, 

oleh karena itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan 

kenakalan anak.
29

 

Dalam perspektif kriminologi banyak teori atau konsep yang 

dikemukakan dalam rangka mencari solusi upaya menanggulangi kenakalan 

anak. Pola-pola prevensi, represif, dan kuratif seharusnya diterapkan secara 

tepat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sutherland,
30

 

mengemukakan 2 (dua) metode untuk pencegahan kejahatan dalam arti luas, 

yaitu:  

a. Metode prevensi yang meliputi berbagai usaha: program prevensi 

umum, organisasi-organisasi masyarakat, kegiatan rekreasi, case 

work pada near-delinquent, group work dengan para near-

delinquent, koordinasi badan-badan, dan lembaga-lembaga 

reorganisasi.  

b. Metode reformasi, ditujukan untuk perbaikan penjahat, meliputi: 

reformasi dinamik, reformasi klinik, reformasi hubungan 

kelompok, professional service. 
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Paulus Hadisuprapto,
31

 menyatakan bahwa berbicara tentang upaya 

penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delikuensi anak pada 

khususnya dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut Kebijakan 

Kriminal, yaitu usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan 

(termasuk perilaku delinkuenasi anak). Kebijakan kriminal dalam gerak 

langkahnya dapat dilakukan lewat sarana penal dan sarana non penal. Kedua 

kebijakan tersebut (penal dan non penal) merupakan pasangan yang saling 

menunjang dalam gerak langkah penanggulangan kejahatan pada umumnya 

dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya di masyarakat. Selanjutnya 

disebutkan bahwa istilah delikuensi anak di dalamnya terkandung pengertian 

tentang criminal offence dan status offence.  

Upaya penangulangan kenakalan anak secara yuridis harus 

memperhatikan masalah batasan usia anak nakal tersebut yang dapat 

bertanggungjawab, serta jenis atau bentuk pemidanaan apa yang paling tepat 

bagi si anak delinquen (sanksi pidana atau tindakan). Proses pengadilan anak 

(sebagai bentuk upaya penanggulangan yang bersifat represif) seharusnya 

dilaksanakan dalam rangka menyadarkan anak akan kesalahan yang 

diperbuatnya. Jangan sampai dalam proses tersebut menyebabkan ”trauma” di 

kemudian hari yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya anak 

tersebut. 

Oleh karena itu, para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang 

terkait dalam proses peradilan anak delinkuen seharusnya juga 
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memperhatikan ketentuan yang terkait dengan masalah perlindungan anak 

(delinkuen). Dengan memperhatikan aspek-aspek health dan wealth si anak 

diharapkan dapat tercipta suatu peradilan yang berkarakter restorative justice, 

dan jika dimungkinkan dapat dipilih suatu upaya di luar pengadilan (program 

diversi). Untuk itulah dibutuhkan partisipasi para ahli, khususnya ahli 

pendidikan, psikolog, psikiater, dan dokter mulai pada tahap anak ditangkap 

sampai di Lembaga Pemasyarakatan Anak supaya hak-hak anak delinkuen 

terlindungi. Pemilihan cara penanganan kasus kenakalan anak secara tepat 

sesungguhnya dapat berdampak positif bagi si anak supaya tidak berkembang 

menjadi residivis atau kriminal. Untuk itulah dana dan sarana pembinaan 

anak nakal di Lembaga Pemasyarakatana, misalnya, juga harus diperhatikan 

sebagai salah satu faktor yang mendukung upaya penanggulangan kenakalan 

anak secara represif.
32

  

 

 

B. Fungsi, Tugas Pokok dan Wewenang Polri 

Fungsi polisi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 

Pasal 2 

  

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 
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Adapun tugas pokok dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13, 14 

ayat (1), dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yaitu: 

Pasal 13  

 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. menegakkan hukum; dan  

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

Pasal 14 Ayat (1) 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:  

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 

kebutuhan;  

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan;  

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;  

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya;  

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian 

untuk kepentingan tugas kepolisian;  

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, 

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 

berwenang;  



k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta  

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 15  

 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia 

secara umum berwenang:  

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat mengganggu ketertiban umum;  

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 

masyarakat;  

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian;  

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorang;  

i. mencari keterangan dan barang bukti;  

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;  

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 

kegiatan masyarakat;  

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 

waktu.  

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang :  

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum 

dan kegiatan masyarakat lainnya;  

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor;  

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, 

bahan peledak, dan senjata tajam;  

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;  



g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 

kepolisian;  

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 

menyidik dan memberantas kejahatan internasional;  

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 

asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi 

instansi terkait;  

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 

kepolisian internasional;  

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 

tugas kepolisian. 

 

 

 

 

C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan  

Soedarto,
33

 mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan 

melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif. 

a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan 

bagian dari politik kriminil. Politik kriminil dapat diberi arti sempit, lebih 

luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminil itu digambarkan 

sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi 

terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, 

politik kriminil merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, 

termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan 

dalam arti yang paling luas, politik kriminil merupakan keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan 

resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari 

masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai 
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penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif 

sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan 

kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan 

tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan 

bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. 

Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, 

pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan 

akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.  

b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang 

termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian- bagian dari 

politik kriminil sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam 

menanggulangi kejahatan.  

c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam 

arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, 

maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu 

merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada 

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif 

dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparatur eksekusi pidana, misalnya 

para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata 



terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para 

terhukum pidana pencabutan kemerdekaan. 


