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ABSTRAKS

Skiripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Kota Cirebon (Studi
Kasus POLRES KOTA CIREBON)”, di latarbelakangi oleh maraknya geng motor
di kota cirebon. Geng motor yang dinaungi oleh kalangan remaja, sering
melakukan prilaku yang negatif atau menyimpangdari norma-norma masyarakat
pada umumnya. Kenakalan atau prilaku menyimpang yang dilakukan oleh geng
motor sering di tunjukan oleh para remaja geng motor seperti, seperti balapan liar,
pesta miras, pesta narkoba, seks bebas, berjudi, tawuran antar kelompok geng
motor lain, pencurian motor, membegal, dan merusak fasilitas umum, yang sangat
meresakan masyarakat dan menyimpang dari norma-norma. Dari kacamata
kriminologi maka, dipelajari sebab musabab kejahatan dilihat dari berbagai segi.
Tujuannya adalah untuk menemukan faktor-faktor penyebab dan dampaknya
apabila seseorang melakukan kejahatan khususnya yang dilakukan oleh kelompok
geng motor serta menemukan upaya penanggulangi permasalahan kejahatan yang
di lakukan oleh geng motor yang dinaungi oleh para remaja di kota cirebon.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis sosiologis. Sementara sifat dari Penelitian ini
menggunakan metode penelitian lapangan (Field research) dan dilaksanakan di
Kota cirebon, khususnya di Kantor Kepolisian Polres Cirebon kota dengan
mengambil data terhadap tindakan aksi geng motor. Selain itu, penulis juga
mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang
dibahas, yaitu KBO RESKRIM guna memperoleh informasi mengenai faktor-
faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan geng
motor di kota cirebon, sekaligus upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat
kepolisian khususnya kota cirebon dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
Peneliti juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek
penelitian dan melakukan studi kepustakaan dengan cara mencari buku-buku serta
literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian yang di peroleh penulis dalam penelitian ini adalah,
Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan
oleh geng motor di kota cirebon antara lain: 1. Ketersinggungan antar geng, 2.
Pengaruh minuman keras dan obat terlarang, 3. Kurang nya perhatian orang tua, 4.
Adanya doktrin. Geng motor yang dilakukan oleh para remaja sudah sangat
meresahkan masyarakat maka dari itu semua elemen harus ikut membantu untuk
membrantas keberadaan geng motor. Dan upaya aparat dalam menanggulangi
tindak pidana yang dilakukan geng motor di polres kota cirebon meliputi upaya
sebagi berikut: 1. Pre emprif (pendekatan), 2. preventif (Patroli), 3. Represif
(penegakan hukum), dan 4. Kuratif (lingkungan keluarga).

Kata kunci: Geng motor dan Tindak pidana penganiayaan.


