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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan 

negara kesatuan berbentuk Republik yang didalamnya terdapat beragam suku, 

budaya, dan kepercayaan yang hidup di masyarakat. Salah satu syarat 

terbentuknya suatu negara ialah adanya masyarakat. Indonesia sendiri memiliki 

susunan masyarakat yang dibedakan  menjadi beberapa kelompok berdasarkan 

profesi seperti PNS, dokter, insinyur, pengacara, polisi, dsb. Kemudian kelompok 

masyarakat berdasarkan kelompok terdidik seperti pelajar, mahasiswa dan sivic 

education.  

Pelajar merupakan salah satu generasi harapan bangsa yang perlu 

diperhatikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya agar dapat terbentuk 

menjadi manusia yang berkualitas. Menurut Sinolungan, A.E mendefinisikan 

bahwa pengertian pelajar adalah setiap orangyang terlibat dengan 

prosespendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya.
1
 Yang 

termasuk kedalam kategori pelajar yaitu peserta didik SD, SMP dan SMA. 

Dimana SD terhitung sejak usia 6-12 tahun, SMP 12-15 tahun, SMA 15-18 tahun. 

Kualitas pelajar dapat menentukan maju tidaknya suatu bangsa oleh karena itu 

pelajar harus disiplin, taat aturan, bertanggung jawab, patuh kepada orang tua /

                                                           
1
 Sinolungan, A.E. Perkembangan Peserta Didik, (Manado : Toko Gunung Agung) , 2001 hal. 18  
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guru, memiliki sikap hormat yang baik kepada yang lebih tua maupun 

kepada sesama pelajar lainnya.  

Dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa pelajar SMP dan SMA termasuk 

kedalam kategori remaja. Menurut Arthur T.Jersild cs. mengatakan bahwa usia 

15-18 tahun adalah masa remaja (adolescence).
2
 Masa remaja yaitu perlihan dari 

masa anak-anak menuju dewasa. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan 

emosi, pandangan hidup dan sikap. Menurut Agus Sujanto, dkk mengatakan 

bahwa usia remaja yaitu usia dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang  

pada tubuh dari luar maupun dalam, perubahan perasaan, kecerdasan dan sikap 

sosial.
3
 Perubahan tersebutlah yang menjadikan alasan remaja itu rawan 

terpengaruh oleh hal-hal negatif.  

Perubahan yang berdampak negatif pada masa remaja mengakibatkan 

terjadinya suatu peristiwa yang disebut “Juvenile Delinquency”. Kata “Juvenile” 

berasal dari bahasa Latin yang artinya sifat-sifat khas pada periode remaja. 

Sedangkan “Delinquency” yang artinya jahat, kriminal, pelanggar aturan.
4
. Istilah 

“Juvenile Delinquency”. Artinya yaitu kenalakan remaja atau suatu perbuatan 

yang melanggar aturan atau hukum yang dilakukan oleh remaja.  Usia remaja 

merupakan salahsatu fase yang paling rentan dalam menerima perubahan-

                                                           
2
 Arthur T.Jerild cs. Child Psychologi  (New York : Macmillan,  1978)  

3
 Agus Sujanto, Halem Lubis dan Taufik Hadi. Psikologi Kepribadian.(Jakarta: Aksara Baru. 

1998) hal . 131 
4
 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, (Jakarta ;CV. Rajawali, 1998), hal. 6 
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perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi karena remaja memasuki 

fase pencarian jati diri.
5
  

Menurut M. Gold dan J. Petronio mendefinisikan kenakalan remaja adalah 

tindakan seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang 

diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh 

petugas hukum ia bisa dikenai hukuman
6
.  Kenakalan remaja meliputi segala 

perbuatan yang melanggar norma di masyarakat maupun norma hukum. 

Contohnya seperti : membolos sekolah, minum minuman keras, seks bebas, 

balapan liar, tawuran, dll. Sunarwiyati membagi kenakalan remaja ke dalam tiga 

tingkatan, yaitu: 
7
 

1. Kenakalan biasa, seperti keluyuran, suka  membolos sekolah, pergi dari 

rumah tanpa pamit. 

2. Kenakalan yang menjerumus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti 

mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, mengambil barang orang tua 

atau orang lain tanpa izin.  

3. Kenakalan khusus, seperti narkoba, seks bebas, tawuran.  

Selama ini banyak kasus yang bermunculan akibat dari perilaku kenakalan 

remaja. Salah satu bentuk kasus yang sering menjadi sorotan akhir-akhir ini 

adalah tawuran. Tawuran antar pelajar sudah tidak bisa dianggap sebagai 

                                                           
5
 Ramadina Savitri. Jurnal: “Kajian8 Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah 

Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.” ( Yogyakarta: FH-UGM. 2017)  hal. 3. 
6
 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 

205 
7
 Suwarniyati,Sartono Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta, 

Laporan Penelitian. (Jakarta:UI. 1985) 
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permasalahan yang biasa, karena menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Selain 

itu tawuran antar pelajar dapat menjadi salah satu penyebab pecah belahnya  

persatuan dari kesatuan negara indonesia.      

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mencatat kasus tawuran dikalangan 

pelajar sepanjang tahun 2017-2018 mencatat 202 anak berhadapan dengan hukum 

karena terlibat tawuran. Di Indonesia, perkelahian yang dilakukan oleh pelajar 

saat ini cukup ekstrim, dilihat dari para pelaku tawuran pelajar yang disertai 

dengan senjata tajam sebagaimana menurut Kunarto didalam bukunya yang 

berjudul “Merenugi kritik Polri”, beliau mengatakan bahwa: “Perkelahian anak 

saat ini sangat hebat. Senjata yang digunakan seperti rantai, potongan kayu, besi, 

pisau, samurai, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran 

dijalan.” 
8
 Sedangkan untuk kasus yang terjadi di Sukabumi berdasarkan paparan 

data dari Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi, disajikan seperti dalam tabel 

sebagai berikut :  

NO TAHUN Angka Tawuran 

Pelajar   

1. 2017 2 kasus 

2. 2018 3 kasus 

3.                           2019 3 kasus 

Tabel 1.1 Angka Tawuran

                                                           
8
Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri, (Jakarta : Citra Manunggal, 1996), hal. 362. 
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Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kabupaten Sukabumi 

menyebutkan, dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan angka kasus. Di 

wilayah kabupaten sukabumi sendiri sudah banyak kasus tawuran antar pelajar 

misalnya seperti kasus tawuran yang baru-baru saja terjadi di wilayah kepolisian 

Polres sukabumi antara SMK Teknika Cisaat dengan SMK Pertanian Cibadak 

yang menewaskan satu orang pelajar SMK Pertanian Cibadak. Peristiwa tersebut 

berawal dari salahsatu pelajar SMK Teknika Cisaat yang menantang untuk 

berkelahi/tawuran kepada pelajar dari SMK Pertanian cibadak melalui media Chat 

Facebook. Tawuran terjadi pada tanggal 03 November 2019 sekitar pukul 01.00 

WIB di Pasar Cicurug. Korban meninggal yaitu Elvranza karena pembacokan 

yang dilakukan oleh M.Ilham Burhan (17) tahun menggunakan senjata celurit 

mengenai dada sebelah kiri dan tangan korban. Terdakwa atas nama M.Ilham 

Burhan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan. Dengan nomor putusan : 

12/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd.  

Semakin meningkatnya angka tawuran pelajar akan berdampak negatif 

yang dapat merugikan bagi pelajar itu sendiri seperti hilangnya sikap saling 

menghargai dan menghormati antar pelajar, menurunnya prestasi, dapat 

menimbulkan kecelakaan, luka fisik atau bahkan kematian. Selain itu tawuran 

juga dapat berdampak pada masyarakat seperti terganggunya keamanan 

lingkungan hingga rusaknya fasilitas umum.  

 

 



6 
 

 
 

Perhatian terhadap pelajar disebutkan sebagaimana dalam firman Allah 

(Q.S .Al- Kahfi: 10) yang artinya : 

َيُة ِإََل اْلَكْهِف فَ َقاُلوا َرب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشدً  اِإْذ أََوى اْلِفت ْ  

“(ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung 

kedalam gua lalu mereka berdoa: Wahai tuhan kami, berikanlah rahmat kepada 

kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam 

urusan kami (ini).“ Ayat al-quran tersebut menjelaskan bagaimana terbentuknya 

generasi pemuda islam yang tidak lepas dari pendidikan  sebagai generasi 

selanjutnya, baik agama, bangsa dan negara.  

Melihat data dan contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tawuran 

antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara 

serius maka akan berdampak negatif bagi pelajar, lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan dari aparat penegak 

hukum khususnya kepolisian untuk menindaklanjuti hukuman apa yang diberikan 

terhadap pelaku tawuran pelajar tersebut sehingga menimbulkan efek jera dan 

tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar.  

Pihak kepolisian memiliki kewenangan di dalam mencegah dan 

menanggulangi aksi tawuran antar pelajar. Peran kepolisian tersebut telah tertuang 

di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 , Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia , “bahwa fungsi kepolisian dalah salahsatu fungsi 
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pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut seperti apa penanggulangan dari aparat 

kepolisan dalam menangani kasus tawuran pelajar yang semakin meningkat setiap 

tahunnya di wilayah kabupaten sukabumi. Karena dalam Pasal 2 Undang-undang 

Nomor. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Bahwa 

fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan dan pengayoman dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan uraian 

diatas penulis mengajukan judul :“PERANANAN KEPOLISIAN DALAM 

UPAYA PENANGGULANGAN TAWURAN PELAJAR DI KABUPATEN 

SUKABUMI ”. 

A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1 Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar 

di kabupaten sukabumi ?  

2 Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

kepolisian dalam menanggulangi tawuran pelajar di kabupaten sukabumi ? 
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B. Tujuan Penelitian  

1 Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus tawuran 

pelajar di kabupaten sukabumi. 

2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang 

mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi tawuran pelajar di 

kabupaten sukabumi.  

C. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang 

hukum yang berkaitan dengan peranan kepolisian dalam upaya 

penanggulangan tawuran pelajar di kabupaten sukabumi.  

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi karya ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian bisa berguna dalam memberikan 

informasi bagi mahasiswa, lembaga perlindungan anak, aparat 

penegak hukum, dan masyarakat mengenai peranan kepolisian 

dalam upaya penanggulangan kasus tawuran pelajar di kabupaten 

sukabumi.  
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D. Kerangka Pemikiran 

1. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan  

Kejahatan ialah bentuk perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan 

dengan moral kemanusiaan yang sifatnya melanggar hukum dan undang-

undang pidana.
9
 Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan dua 

jalur yaitu “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum 

pidana). 

a) Upaya Non Penal (Preventif)  

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif yaitu upaya yang 

dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali.  

b) Upaya Penal (Represif)  

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif yaitu suatu upaya yang 

ditempuh setelah terjadinya kejahatan dengan cara menindak para pelaku 

kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan memberikan efek jera terhadap 

pelaku sehingga tidak mengulanginya lagi.  

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan harus memenuhi 

tujuh unsur pokok, yaitu :  

a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian 

b) Kerugian tersebut diatur dalam KUHP  

c) Harus ada suatu perbuatan (criminal act)  

                                                           
9
 Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. (Bandung. Repika Aditama. 

2003)  hal.1  
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d) Adanya suatu maksud jahat (criminal intent = mens rea) 

e) Harus ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat 

f) Adanya perbauran antara kerugian yang diatur dalam KUHP dengan 

perbuatan.  

g) Adanya sanksi pidana yang dapat mengancam perbuatan tersebut. 

 

2. Teori Penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan suatu ide dan konsep 

hukum yang diharapkan masyarakat menjadi suatu kenyataan selain itu proses 

penegakan hukum melibatkan banyak hal. 
10

 Penegakan hukum secara konkret 

yaitu berlakunya suatu hukum positif dalam praktik sesuai dengan seharusnya dan 

wajib dipatuhi. Maka dari itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara artinya 

sama dengan memutuskan hukum in concreto dalam menjamin dan 

mempertahankan hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang 

ditetapkan oleh hukum formal.
11

 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3, yaitu: 

1. Total Enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang telah dirumuskan dalam hukum pidana substantif. 

Artinya penegakan hukum pidana dibatasi secara ketat oleh hukum acara 

pidana yang antara lain mencakup aturan- aturan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.  

                                                           
10

 Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum . (Yogyakarta: Liberty 1998)  hal 32  
11

 Ibid hlm 33 
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2. Full Enforcement, yaitu penegakan hukum pidana yang bersifat total 

dikurangi area of on enforcement dan diharapkan para penegak hukum 

dapat menegakan hukum secara maksimal. 

3. Actual Enforcement, yaitu suatu sebab adanya keterbatasan dalam bentuk 

waktu, dana, personil, alat-alat investigasi yang mengakibatkan semuanya 

harus dilakukan discretion dan sisanya inilah yang dimaksud dengan actual 

enfrocement. 
12

 

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan suatu ketertiban 

dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang 

berwenang dalam mengakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.  

E. Metode Penelitian  

   Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur suatu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata- kata tertulis yang 

bersumber dari perilaku ataupun orang-orang yang diamati.
13

 Penelitian 

kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau 

pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan 

                                                           
12

 Ibid hlm 39 
13

 Lexy J. Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2002), 

hal.4 
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kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untukmemperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku. 
14

 

 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis 

normatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah 

penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.
15

 

 

2. Spesifikasi Penelitian  

    Spesifikasi penelitian ditunjukan dengan karakteristik penelitian 

hukum yang lebih dominan deskriptif yaitu menggambarkan secara 

sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data/atau informasi 

yang berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan.  

    Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan 

secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah 

tertentu,mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor 

tertentu.
16

 

 

 

                                                           
14

 Soerjono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: 

Rineka, Cipta, 2005, hal. 26  
15

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 105 
16

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010) hal. 35 
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3. Sumber Data  

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber 

data primer di lokasi penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sukabumi untuk diteliti oleh 

peneliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.  

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, 

bersumber dari: Undang-Undang Dasar,  Undang-undang No. 2 tahun 2002 

Tentang Kepolisian, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, dan bahan hukum primer terikat lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer.
17

 Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan 

tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, 

meliputi buku-buku hukum, jurnal, penelusuran internet, surat kabar dan 

media online. 

                                                           
17

 Suratman dan Philips dillah, metode penelitian hukum, (Bandung: Alfabet, 2014) hlm. 67 
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: 

18
kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
19

 

a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan, buku, jurnal, fakta hukum, dan data dari instansi 

terkait. 

b. Wawancara, Penulis melakukan wawancara dan mengajukan beberapa 

pertanyaan dengan para narasumber, terkait dengan masalah yang 

dibahas guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik. 

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba 

antara lain : 
20

 

a) Merekonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan,kepedulian dan lain-lain; 

b) Merekonstruksi kebetulan-kebetulan sebagai yang dialami masa lalu; 

c) Memproyeksikan kebetulan-kebetulan sebagai yang telah diharapkan 

untuk dialami pada masa yang akan datang; 

                                                           
18

 Ibid,. 
19

 Ahmad Tanzeh,Pengantar Metode Penelitian,(Yogyakarta : Teras, 2009), Hal. 57. 
20

 Lexy.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

hal.186.  
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d) Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh 

dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia;dan  

e) Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.  

 

5. Analisis Data  

  Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder 

akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku 

dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-

teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 

menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait 

dengan penulisan skripsi ini.  

Menurut Bogdan dan Biklen Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
21

 

 

6. Lokasi Penelitian  

  Tempatnya berlokasi, di Kepolisan Resor (Polres) Kabupaten Sukabumi 

merupakan satuan pelaksana tugas kepolisian pada tingkat Kabupaten yang 

berada di bawah naungan Polda Jawa Barat. Tugas utama dari Polres yang 

                                                           
21

 Ibid hal.248. 
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beralamat di Jalan Sudirman No. 12 Pelabuhan Ratu ini yaitu memelihara 

keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya 

yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.  Penelitian di Pengadilan 

Negeri Cibadak kelas 1b yang beralamat di Jl. Komp. Perkantoran Jajaway, 

Citepus, Kec. Pelabuhan Ratu, Sukabumi Regency, Jawa Barat 43364.  

 

 

F. JADWAL PENELITIAN  

Jadwal penelitian yang direncanakan adalah :  

No Jenis Kegiatan 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

1. Persiapan pereposal penelitian      

2. Pengumpulan data      

3. Pengolahan data      

4. Analisa data      

5. Penulisan skripsi      

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 


