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PENGORGANISIRAN KETAKUTAN DALAM IDENTITAS SOSIAL:
STUDI KASUS GENGSTER KLITIH KURSI PUTIH DI YOGYAKARTA

Nicolaus Chrisna Yudha
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dinamika kelompok
dan pembentukan identitas sosial pada gangster Kursi Putih. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Penelitian ini
menggunakan tiga subjek yang tergabung dalam gangster Kursi Putih selama lima
tahun dan melakukan aktivitas klitih di kelompok Kursi Putih. Setelah melakukan
observasi, peneliti mengambil data lewat wawancara semi-terstruktur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa identitas sosial setiap anggota gangster Kursi
Putih dibentuk oleh otoritas untuk kemudian terjadi dinamika internal kelompok
Kursi Putih terbentuk. Identitas sosial yang terbentuk setiap anggota kelompok
gangster Kursi Putih dipertahankan kelompok dengan penciptaan rasa takut
dengan otoritas dalam kelompok. Oleh sebab itu, setiap anggota gangster Kursi
Putih tidak mempunyai keberanian untuk menolak perintah dan melanggar apa
yang dikatakan oleh pemimpin kelompok. Ancaman dan hukuman secara fisik
yang dilakukan oleh pemimpin kelompok adalah cara pemimpin kelompok
membentuk kelompok gangster klitih Kursi Putih.
Kata kunci : identitas sosial, gangster, klitih, remaja.
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ORGANIZING THE STATE OF FEAR IN SOCIAL IDENTITY:
A CASE-STUDY OF KURSI PUTIH GANGSTER OF KLITIH IN
YOGYAKARTA

Nicolaus Chrisna Yudha
ABSTRACT
This study aims to determine the description of group dynamics and the
formation of social identity in Kursi Putih klitih gangster. By qualitative case
study, this research explored three members of Kursi Putih klitih gangster as the
subject of study. The three members is affiliated for five years and performed
klitih activities in the gangster. Started with observation, the researcher took the
data through semi-structured interviews. The results show that the social identity
of each Kursi Putih klitih gangster member is formed by the authority. This social
identity is strenghtened during the internal dynamics between each member. The
social identity formed by each member of the Kursi Putih klitih gangster is
maintenanced by creating the state of fear with authority within the group.
Therefore, each member of the Kursi Putih klitih gangster does not dare to refuse
orders and violates the group leader’s commands. The state of fear is practiced by
physical threats and punishments by the group leaders to keep the solidity of the
gangster.
Keywords: social identity, gangsters, klitih, adolescents.
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BAB I
PENGANTAR

A. Latar Belakang
Pada tahun 2011, saat SMA kelas XI, peneliti diajak oleh teman dan kakak
kelas untuk mengikuti gengster sekolah. Selama dua tahun turut bergabung,
aktivitas gengster sekolah yang sering peneliti ikuti adalah klitih, tawuran, dan
sparing atau berkelahi secara individu antar geng sekolah yang dijadikan lawan
tanding. Meskipun demikian, ada perbedaan karakteristik gengster yang
melakukan operasi klitih pada masa kini dibandingkan yang dialami peneliti
semasa SMA. Alih-alih berdasarkan identitas sekolah, beberapa gengster remaja
yang melakukan klitih pada masa kini tidak melulu berdasarkan identitas sekolah.
Perubahan klitih yang dulunya menjadi aktivitas gengster sekolah menjadi
sangat berbeda ketika melihat fakta yang terjadi pada dua tahun belakangan ini.
Pada masa kini, klitih menjadi salah satu aktivitas gengster remaja yang berdiri
bukan atas identitas sekolah yang sama. Media cetak Kedaulatan Rakyat pada
tanggal 2 Maret 2017 mengabarkan bahwa ada dua korban yang mengalami luka
cukup serius akibat pembacokan yang dilakukan oleh gengster klitih. Belum lama
ini muncul kabar ada beberapa sekolompok gengster klitih yang melakukan tindak
kriminalitas serius. Tribun Jogja mencatat selama tahun 2016 ada enam kasus
klitih yang menimbulkan korban dan di antaranya ada yang meninggal. Kabar
berita

yang

disiarkan

1
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NET.YOGYA (11 April 2017) mengabarkan bahwa dua anggota gengster klitih
membakar warung dan menganiaya pemilik warung.
Kasus-kasus klitih ini juga semakin memancing perhatian dengan adanya
peningkatan kasus kriminalitas di Yogyakarta. Pada tahun 2012 tercatat ada 6.780
kasus kriminal yang dicatat oleh Polda DIY dan pada tahun 2013 jumlah kasus
kriminal menurun menjadi 6.513 kasus. Selanjutnya, tercatat pada tahun 2014
jumlah kasus kriminal meningkat 193,98% (Seksi Statistik Ketahanan Nasional &
Bidang Statistik, 2015). Meskipun tidak bisa diketahui secara pasti berapa jumlah
gengster yang melakukan kriminalitas jalanan dengan klitih ini, namun
kemunculan gengster-gengster baru ini ikut berkontribusi dalam meningkatnya
jumlah kriminalitas yang tercatat.
Menurut Kartono (2014) gengster remaja banyak ditemukan dan
berkembang di kota-kota besar. Pada awalnya, mereka merupakan sekumpulan
remaja yang membentuk kelompok bermain dan mencari pengalaman baru secara
bersama-sama. Dari pencarian pengalaman ini, sangat mungkin untuk terjadi
perubahan yang tidak lagi bisa dikontrol dan menghadirkan kekerasan, pencurian,
perusakan fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi. Perilaku ini kemudian
menciptakan teror dalam masyarakat (Ahnaf & Salim, 2017).
Pada awal penelusuran soal gengster dengan penyebaran identitas yang
bukan lagi atas nama sekolah ini, peneliti melakukan obrolan bersama beberapa
orang yang dahulu pernah tergabung dalam sebuah gengster sekolah tahun 2007
sampai tahun 2011. Ketiganya merupakan anggota gengster sekolah yang dahulu
kerap melakukan aksi klitih di seputaran Yogyakarta. Dalam wawancara tersebut

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

BM, RL, dan AR menuturkan awal mula mengikuti gengster sekolah sejak kelas
X SMA. Sudah menjadi tradisi di SMA-nya, siswa laki-laki hendaknya mengikuti
gengster sekolah sebab “anak laki-laki sudah sewajarnya kalau senang berkelahi”.
RL menceritakan bahwa awal mula mengikuti gengster sekolah tersebut karena
ajakan dari teman dan para senior-senior di sekolah, kemudian dari ajakan
tersebut RL mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan gengster sekolah seperti tawuran,
klitih, sparing dengan gengster sekolah lain yang dianggap musuh. AR juga
menambahkah bahwa aktivitas klitih yang dilakukan tidak pernah menggunakan
senjata tajam melainkan hanya menggunakan senjata tumpul. BM, RL, dan RL
juga menjelaskan bahwa tawuran, klitih, dan sparing hanya membuat lawan cidera
dan meminta ampun, yang nantinya akan membuat bangga mereka dan gengster
sekolah. Dengan demikian, penyerangan mematikan tidak menjadi perhatian
utama dalam klitih pada masa 2007-2011.
Aksi tersebut dilakukan dengan cara berkeliling dalam gerombolan sambil
mengendarai motor dan membawa senjata tajam. Lawan yang akan menjadi
mangsa mereka biasanya adalah kelompok lain atau orang yang dianggap sebagai
musuh. Namun terkadang juga siapa-siapa yang ditemui di jalan dan dianggap
meledek atau bersikap tak menyenangkan akan diserang (Irawan, Ikrob Didik.
2016. “Tukang Klitih Sikat, Bae Pak Kesuwen”. Tribun Jogja, 10 September
2016).
Aktivitas klitih para gengster ini lebih sering dilakukan pada malam hari
hingga larut malam. Aktivitas tersebut seringkali terjadi di Jalan Kabupaten, Jalan
Tentara Pelajar, dan Ring Road Barat. Ketiga jalan tersebut mempunyai karakter
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yang kurang lebih sama, ketika malam hari jarang dilalui kendaraan dan
kebanyakan para laki-laki yang melewati jalanan tersebut. Ketiga jalanan tersebut
merupakan jalan yang sangat sepi ketika malam hari dan terletak pada pinggiran
kota Yogyakarta.
Sebagaimana disebut di awal, persoalan label identitas juga mengalami
perubahan. Kepentingan gengster klitih pada dua tahun belakangan ini
membentuk identitas sosial baru yang tidak berdasarkan sekolah. Menurut Abram
& Hogg (1988) identitas sosial adalah pengetahuan tentang masing-masing orang
selama individu tersebut berada di dalam sebuah kelompok. Identitas sosial juga
menunjukkan bahwa semua perilaku di dalam kelompok terbentuk, seperti
bagaimana setiap masing-masing individu mempunyai solidaritas terhadap
kelompoknya ataupun kepada teman satu kelompok yang mempunyai tujuan
untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan secara positif (Abram & Hogg,
1988).
Menurut Tajfel dan Turner dalam (Abram & Hogg, 1988) perbandingan
antar kelompok berfokus pada pembentukan dan keunikan masing-masing
kelompok. Pembentukan terbangun karena adanya solidaritas antar setiap anggota
kelompok dan sosok yang mendominasi kelompok (Turner, dkk., dalam Sarwono,
2009). Rasa solidaritas yang tumbuh di dalam kelompok dirasa sangat penting,
maka identitas sosial berpotensi rusak jika rasa solidaritas di dalam kelompok
sudah tidak terjalin (Walgito, 2010).
Lewat paparan di atas, penelitian ini tertarik untuk melihat bagaimana
pembentukan identitas sosial lewat studi kasus terhadap gengster klitih Kursi
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Putih yang biasa melakukan aktivitas di seputaran jalan Kabupaten, jalan Monjali,
dan jalan Ring Road Barat Yogyakarta. Perubahan bentuk klitih pada tiga tahun
belakangan ini jauh sangat berbeda dengan aktivitas yang dilakukan oleh gengster
sekolah pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Nantinya akan ditunjukkan bahwa
pembentukan identitas sosial ini bukan sesuatu yang secara cair terbentuk dari
kelompok bermain dan mengalami perubahan pola perilaku. Justru sebaliknya,
gengster remaja klitih Kursi Putih ini merupakan salah satu contoh bahwa
identitas sosial rentan untuk direkayasa dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berusaha
menjawab:
1. Dinamika kelompok seperti apa yang terjadi dalam gengster Kursi Putih?
2. Bagaimana identitas sosial dibentuk dalam dinamika gengster Kursi
Putih?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mendeskripsikan dinamika kelompok dalam gengster Kursi Putih.
2. Menjelaskan pembentukan identitas dalam gengster Kursi Putih.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang psikologi
sosial, terkhusus pada pembentukan kelompok, dinamika dan identitas
sosial dalam gengster pada masa kini.
2. Manfaat Praktis
a. Pemerhati Remaja
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi berkaitan dengan pola aktivitas dan pembentukan identitas
sosial remaja melalui wadah kelompok gengster klitih. Informasi
tersebut diharapkan menjadi dasar menyusun strategi berkaitan
pendidikan pada remaja.
b. Orangtua
Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan
gambaran bagi orangtua mengenai pola bermain pada remaja yang
patut untuk terus dipantau sebab faktor eksternal dari pihak lain
menjadi pemantik dalam keterlibatan remaja terhadap tindak
kriminalitas.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Gengster
Menurut Hobsbawm (2000), istilah gengster seringkali digunakan
untuk menunjukkan anggota atau organisasi kelompok yang erat kaitannya
dengan kriminalitas. Kelompok gengster rata-rata mempunyai anggota
kelompok yang cukup banyak mulai dari 3-50 anggota (Kartono, 2014).
Masyarakat luas memandang bahwa anggota gengster merupakan
gerombolan preman atau bandit yang meresahkan lingkungan di mana
mereka berada.
Preman atau bandit adalah seseorang yang masuk ke dalam
kelompok kemudian bertindak secara brutal dan anarkis kepada orang
yang ingin diserang dan kemudian diminta harta benda secara paksa
(Hobsbawm, 2000). Bandit atau preman juga terbentuk dari lingkungan
yang keras yang ingin merasakan kebebasan. Kebanyakan dari mereka
berasal dari kasta bawah seperti petani yang terbelenggu oleh otoritas atau
perintah dari kasta yang tertinggi. Quiros (dalam Hobsbawm, 2000)
menuturkan bahwa bandit tidak selalu buruk karena mereka melakukan
kejahatan dengan mengatasnamakan kebaikan, seperti munculnya tokoh
Robin Hood yang melakukan kebaikan dengan cara melakukan aktivitas
kejahatan.

7
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Menurut Ryter (2011) pada tahun 1998 pertumbuhan gengster di
Indonesia sangat cepat dan awal terbentuknya mulai dari perkumpulanperkumpulan yang ada di kampung, sekolah-sekolah, terminal, statsiun,
dan

tempat-tempat

keramaian

seperti

gedung-gedung

bioskop.

Terbentuknya gengster tersebut dimulai pada era Orde Baru dari
pergerakan yang transparan hingga melakukan pergerakan secara
tersembunyi yang dikenal sebagai pergerakan bawah tanah. Pergerakan
tersebut jelas di luar kendali pemerintahan saat itu.
Meskipun demikian, keterlibatan otoritas resmi negara tetap saja
sangat mungkin terjadi. Misalnya saja Harimurti (2017) menunjukkan
bahwa label kriminal seperti “gengster” atau “preman” juga rentan
digunakan oleh kelompok berbasis kepentingan. Dalam studinya soal
Penyerangan

Lapas

Cebongan

di

Yogyakarta,

Harimurti

(2017)

menunjukkan bahwa kesesakan dan kepadatan ruang di Yogyakarta
menjadi salah satu pemicu meningkatnya kriminalitas di Yogyakarta dan
dengan demikian menjadikan sah wacana pemberantasan preman di
Yogyakarta. Dalam kasus ini, Harimurti (2017) menunjukkan perubahan
dari “preman” yang tadinya digunakan untuk menyebut para penyerang
lapas yang adalah anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menjadi
digunakan untuk menyebut orang-orang yang dibantai, yang berasal dari
NTT.
Kristiansen (2003) menjelaskan soal gengster pemuda perkotaan
yang tumbuh subur di Yogyakarta dan Lombok Nusa Tenggara Barat.
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Sejumlah kelompok yang berada di Yogyakarta berafiliasi dengan partai
politik untuk saling menyerang satu sama lain dan memberontak polisi.
Kelompok gengster yang berafilisasi dengan partai politik menjadikan
sebuah agama untuk melabeli kelompok di tengah masyarakat dan agama
sendiri menjadi sebuah alat untuk pelindung kelompok mereka
(Kristiansen, 2003).
Pola pengorganisiran oleh partai politik dan penggunaan identitas
keagamaan ini juga terjadi sebagaimana di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
MacDougall (2009) menunjukkan bahwa jatuhnya pemerintahan Soeharto
memberikan perubahan yang mendalam bagi Lombok, tingkat kriminalitas
dan kejahatan di Lombok sangat meningkat drastis. Peningkatan ini terjadi
karena melemahnya kontrol dari pemerintahan pusat dan adanya kontestasi
antara tokoh-tokoh lokal. Selanjutnya, kerusuhan Mataram yang membuat
masyarakat Lombok menginginkan keamanan ataupun pembagian wilayah
yang jelas serta kelompok gengster yang digerakkan oleh otoritas tidak
melakukan tindakan yang merugikan warga masyarakat Lombok
(MacDougall, 2009). Kerusuhan yang ditimbulkan merupakan aktivitasaktivitas yang ditimbulkan oleh kelompok gengster. MacDougall (2003)
menyatakan bahwa kelompok gengster sangat berkembang pesat semenjak
jatuhnya rezim Orde Baru. Hal ini juga terjadi di Yogyakarta sebagaimana
diteliti oleh Budiawan (2008). Dalam penelitiannya di Yogyakarta,
Budiawan (2008) menemui bahwa keterkaitan gengster dengan agama
menunjukkan peningkatan jumlah anggota secara signifikan.
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Tidak hanya dalam masyarakat umum saja, pembentukan gengster
ini juga terjadi dalam ruang-ruang sekolah. Kadir (2012) pada tahun
2007/2008 memetakan ada dua puluh tiga gengster sekolah yang berada di
Yogyakarta. Runtuhnya rezim Orde Baru membuat gengster-gengster
sekolah bertumbuh secara cepat terutama di lingkungan perkotaan.
Gengster-gengster sekolah yang kemunculannya sangat cepat ini
dipengaruhi oleh melemahnya kewenangan negara dan kurangnya kontrol
sosial dari lingkungan atau keluarga.
Kurangnya kontrol sosial pada saat itu membuat remaja-remaja
yang masih berada di bangku Sekolah Menengah Atas mudah ikut masuk
ke dalam gengster sekolah mereka masing-masing, di dalam gengster
sekolah juga terdapat sosok pemimpin yang selalu mengkoordinasi setiap
aktivitas gengnya seperti tawuran antara gengster-gengster sekolah yang
lain dan sosok pemimpin mempunyai strategi untuk membalas atau yang
disebut klitih (Kadir, 2011).
Gengster-gengster sekolah yang ada di Yogyakarta mempunyai
nama sendiri untuk menjadikan identitas di dalam kelompoknya seperti
OESTAD (SMA Muhamadiyah 1), RANGER (SMA Muhamadiyah 2),
Grixer (SMA Muhamadiyah 3), Respect (SMA Muhamadiyah 7), SMC
(SMA Negeri 4), Roever (SMA Negeri 5), GNB (SMA Negeri 6), REM
(SMA Negeri 11) beberapa gengster sekolah tersebut pada awal tahun
2000 yang menjadi dominasi gengster di Yogyakarta, sosok pemimpin
disetiap gengster tersebut mempunyai sifat kepemimpinan yang karismatik
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atau biasa disebut gentho yang memiliki andil besar dan bertanggung
jawab atas gengster sekolah yang dibelanya (Kadir, 2011).
Menurut Kartono (2014), perkembangan gengster-gengster tampak
dalam 13 karakteristik. Pertama (1) adalah berkaitan jumlah anggota yang
cenderung dalam rentang 30 sampai dengan 40 anak. Jarang ditemukan
gengster yang memiliki anggota lebih dari 50 anak. Dari jumlah itu, (2)
mayoritas anggota gengster adalah anak remaja laki-laki. Usianya pun
beragam, meskipun disebut sebagai gengster remaja atau memiliki anggota
yang sebaya (3), ada pula yang sudah bisa dikatakan secara usia
perkembangan sebagai orang dewasa (4). Dalam kelompok yang
jumlahnya puluhan ini diperlukan sosok pemimpin yang dianggap kuat
dan lebih mengetahui seluk beluk gengster dibentuk (5).
Pada awalnya mereka dikumpulkan berdasarkan ketertarikan untuk
turut berkontribusi dalam kelompok hingga menjadi akrab (6), mempunyai
tempat berkumpul (7), melakukan aktivitas secara bersama-sama atau
bergerombol (8). Aktivitas bergerombol ini seringkali juga melanggar
hukum dan menggenggu ketenangan masyarakat umum (9).
Pelaksanaan aktivitas ini dibagi berdasarkan peranan masingmasing anggota dan juga bisa berganti-ganti peranan sesuai dengan
kebutuhan kondisi dan situasi (10). Dalam operasinya, terbentuk
kesepakatan sendiri-sendiri dengan kelompoknya bahkan memiliki
keyakinan yang sangat kuat terhadap nilai dan norma kelompok (11).
Semakin adanya pengakuan dari kelompok gengster yang lain, maka
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sistem kompetisi antar gengster akan bertumbuh sebur yang dengan
demikian memperkuat soliditas nilai kelompok (12). Soliditas ini juga
diperoleh lewat cara sosialisasi internal (13) misalnya penggunaan obatobatan terlarang dan minuman keras, gengster perkelahian, gengster
kejahatan, dan gengster perkelahian.
Dalam Kartono (2014) juga dijelaskan bahwa ada beberapa teori
yang membentuk sebab terjadinya juvenile delinquency atau kenakalan
dan kejahatan remaja. Pertama adalah (1) teori biologis yang mengatakan
bahwa kenakalan remaja yang ditimbulkan karena adanya faktor jasmani
seperti cacat fisik melalui gen atau tidak adanya gen yang menimbulkan
penyimpangan tingkah laku yang dilakukan, kecenderungan akan
abnormalitas sehingga membuat tingkah laku delinkuen, kemudian cacat
fisik yang diderita sejak lahir sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat
kriminal dan penyakit mental.
Kedua adalah teori Psikogenesis yang merujuk pada isi kejiwaan
dan aspek-aspek psikologis yang mendorong melakukan tingkah laku
kekerasan ataupun kriminal. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain
ciri kepribadian, motivasi, konflik batin, dan emosi yang kontroversial.
Ketiga adalah teori Sosiogenesis yang menyebutkan bahwa kenakalan dan
kriminalitas yang dilakukan oleh remaja adalah murni dari sosial
psikologis, terjadi karena adanya tekanan yang diberikan oleh kelompok
dan peran sosial di dalam kelompok yang keliru.
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Terakhir adalah teori Subkulture Delinkuensi yang meyakini kultur
atau kebudayaan yang mempengaruhi tingkah laku para remaja sehingga
melakukan

tindakan

kriminalitas

dan

kejahatan.

Istilahn

sub

mengindikasikan bentuk budaya di mana para remaja itu tumbuh dan
berkembang di lingkungan budaya tersebut. Di dalam teori ini dijelaskan
bahwa perilaku remaja terbentuk karena faktor budaya sekitar, kemunjulan
gengster gengster remaja sangat cepat berkembang dengan latar belakan
budaya dan stratifikasi warga masyarakat dengan setatus ekonomi sosial
rendah seperti didaerah pelabuhan, terminal, statsiun, dan kawasan
industri.

B. Remaja dan Gengster
Dalam bagian sebelumnya ditunjukkan bahwa gengster sekolah
bertumbuh pesat semenjak runtuhnya Orde Baru. Gengster sekolah ini
didominasi oleh siswa SMA yang dalam kategori perkembangan
psikologis berada dalam masa transisi anak-anak ke dewasa, yakni remaja.
Rata-rata umur remaja berada dalam rentang 10 sampai dengan 12 tahun
dan berakhir pada umur 18 hingga 22 tahun.
Dalam psikologi perkembangan, ada tiga perubahan dari masa
kanak-kanak yang tampak pada masa remaja. Perubahan biologis pada
masa remaja terlihat pada bentuk fisik seperti berat badan, tinggi badan
dan perubahan bentuk tubuh (Santrock, 2002). Perubahan kognitif pada
masa anak-anak menuju ke remaja juga sangat jauh berbeda, remaja
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memiliki pola pikir abstrak, dalam tahapan ini remaja memiliki proses
berpikir secara abstrak dan cenderung idealistis (Piaget dalam Santrock,
2002). Perubahan Sosio-emosional remaja sangat dipengaruhi dari
keluarga dan lingkungan terdekat mereka, oleh sebab itu peran serta
orangtua dalam masa remaja sangat diperlukan untuk memberikan arahan
pada remaja dalam menjalani peran-peran yang masuk secara positif
(Erikson dalam Santroock, 2007). Pola pikir remaja yang cenderung
abstrak mendorong remaja semakin ingin mengetahui dunia luar, seperti
masuk ke dalam kelompok yang membuat mereka merasa tergabung
dalam kelompok dengan mempunyai teman-teman diusia yang sebaya.
Dari perubahan-perubahan yang terjadi dan adanya keinginan
untuk berkelompok ini, gengster menjadi salah satu pilihan yang
menjanjikan peran remaja dalam kelompok. Gengster ini merupakan
bentuk kenakalan remaja banyak berkembang dan tumbuh di kota-kota
besar dan memiliki aktivitas yang merugikan orang lain seperti tindakan
pencurian, kriminalitas, dan memberikan teror ke lingkungan di mana
mereka berada (Kartono, 2014). Kebanyakan yang mengikuti gengster
adalah remaja yang merasa dirinya tidak dianggap oleh lingkungan
keluarga ataupun lingkungan tempat tinggal mereka, yang membuat
mereka mencari kompensasi terhadap perilaku yang selalu dianggap salah
oleh orang-orang terdekat mereka.
Gengster mulai banyak tumbuh dan berkembang pada saat
jatuhnya rezim Orde Baru, pada saat itu gengster terbentuk di lingkungan
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sosial yang keras seperti kampung-kampung yang berada didekat
pelabuhan, terminal, dan statsiun atau tempat-tempat yang mempunyai
titik keramaian. Gengster terbentuk karena adanya beberapa faktor yang
mempengaruhi dan pada kenyataannya tindakan kriminalitas dan
kenakalan remaja merupakan bentuk nyata dalam sebuah kelompok
gengster.

C. Gengster dan Identitas Sosial pada Remaja
Penjelasan sebelumnya diketahui bahwa gengster terbentuk karena
ada pengaruh dari lingkungan dan kemauan dari diri sendiri karena
didorong oleh beberapa faktor yang membuat para remaja masuk ke dalam
kelompok gengster. Gengster terbentuk karena diawali dari lingkungan
pertemanan dan mau mencari pengalaman baru yang menurut mereka
menantang jiwa mereka. Pengalaman dan peertemanan baru ini kemudian
menciptakan sebuah identitas bersama dalam kelompok yang dalam
khasanah psikologi dikenal dengan identitas sosial.
Abram & Hogg (1988) identitas sosial ialah pengetahuan dari satu
individu selama individu tersebut tegabung di dalam kelompok tertentu.
Identitas sosial memperkirakan bahwa setiap individu menunjukkan semua
sikap dan perilaku dalam kelompoknya, misalnya di dalam sebuah
kelompok dengan setiap anggota menunjukan rasa solidaritas terhadap
masing-masing anggota kelompok yang diikuti sehingga muncul
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penghargaan positif yang diberikan oleh masing-masing anggota
kelompok.
Identitas sosial menurut Tajfel dan Turner (dalam Hogg & Abram,
1988) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap dinamika
kelompok maupun interaksi kelompok dalam jumlah yang cukup besar.
Selain itu identitas sosial dalam sebuah kelompok sangat berpengaruh
pada keyakinan antar setiap anggota kelompok dan hubungan yang
terjalin di dalam satu kelompok. Selain itu, menurut Turner (dalam
Sarwono, 2009) proses kognitif yang dilakukan oleh masing-masing
individu sangat penting karena dari proses tersebut dapat membentuk
kategorisasi pada stimulus yang dihadapi oleh setiap individu yang
berada di dalam kelompok.
Identitas sosial memiliki peranan penting bagi setiap individu di
dalam kelompok, setiap individu mampu menyatukan kelompok dalam
rasa solidaritas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok
menurut Zillman, Bryan, dan Sapolsky (dalam beth Jacobson, 2003).
Identitas sosial di dalam kelompok gengster memberikan pola
keberlangsungan kelompok yaitu dengan rasa solidaritas setiap masingmasing anggota kelompok.

D. Dinamika Pembentukan Identitas Sosial pada Gengster Remaja
Pada masa remaja sangat rentang dalam menjalani pergaulan
dilingkungan sosialnya, kerentanan ini menyebabkan beberapa perubahan
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sikap dan perilaku mereka. Karena pada usia remaja mereka berada pada
usia ambang yaitu tidak bisa masuk dalam kategori anak ataupun kategori
remaja.
Usia remaja juga mempunyai kebutuhan berkelompok untuk
memastikan peran dan keberadaanya. Pada usia ini, mereka para remaja
mempunyai keingian untuk diakui dan dihargai dalam lingkup kelompok
ataupun teman sebayanya sehingga mereka mampu mengekspresikan pola
pikir mereka masing-masing.
Kemudian dari krisis identitas diatas, muncul kelompok yang
mempunyai kepentingan sendiri yang pada dasarnya hanya memanfaatkan
mereka para remaja untuk dibentuk dalam sebuah cakupan gengster.
Kelompok gengster ini muncul untuk mewadahi para remaja yang
sebagian besar mempunyai masalah atau krisis identitas.
Kelompok gengster klitih memanfaatkan krisis identitas yang
dialami para remaja, dengan tujuan mewadahi mereka untuk masuk
didalam kelompok. Terbentuknya kelompok gansgter tersebut menjadikan
remaja sebagai alat untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak tertentu.
Aturan dan perencanaan dibentuk untuk melekatkan setiap anggota
kelompok gengster. Aturan-aturan didalam kelompok yang menjadi dasar
dalam setiap aktivitas kelompok lakukan. Kesepakatan antara kelompok
untuk menjalankan aturan menjadi nilai didalam kelompok gengster.
Penciptaan kategori didalam setiap aturan kelompok dan kompetisi
antara anggota kelompok dan kelompok lain mengidentifikasikan
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kelompok dengan orang lain diluar kelompok. Pola kategori yang
terbentuk membuat setiap anggota kelompok memahami nilai dan aturan
yang ada di kelompok mereka.
Penanaman nilai yang dibentuk dalam kelompok membuat setiap
anggota kelompok menginternalisasikan secara berulang dan membentuk
pola identitas baru yang terbentuk pada setiap masing-masing anggota
kelompok gengster.
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E. Skema 1 Dinamika Pembentukan Identitas Sosial pada Gengster
Remaja

Seseorang mengalami
perubahan-perubahan pada
masa remaja.

Adanya kelompok
berkepentingan yang
memanfaatkan tenaga
gengster.

Muncul kebutuhan
berkelompok untuk
memastikan peran.
keberadaannya.

Gengster menjadi kelompok
yang mampu menjawab krisis
pada remaja.

Pembuatan kesepakatan, nilainilai, norma, dan perencanaan
dalam kelompok gengster.
Penciptaan kategori dan
kompetisi baik di dalam
kelompok dan lebih jauh lagi
pengidentifikasian
keberbedaan kelompok dengan
orang lain.
Internalisasi berulang dan
pembentukan identitas
kelompok.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dirasa tepat untuk
memenuhi

tujuan

penelitian,

yaitu

untuk

menggambarkan

bagaimana

pembentukan identitas sosial kelompok Kursi Putih. Penelitian kualitatif berusaha
untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan maupun menginterpretasikan maksud
dari suatu fenomena maupun pengalaman personal dan sosial yang dialami oleh
subjek penelitian (Creswell, 2007; Smith, 2009). Desain penelitian kualitatif yang
bersifat alamiah dengan tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian juga
dinilai sesuai untuk penelitian ini.
Secara khusus, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2007) studi kasus
merupakan suatu pendekatan yang melibatkan studi terhadap sebuah isu yang
dieksplorasi melalui satu atau lebih kasus dalam sebuah sistem yang saling
berkaitan. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini memiliki sumber data yang
dikumpulkan lewat wawancara dan observasi (Poerwandari, 2005; Creswell,
2007; Strauss & Corbin, 2009). Hasil wawancara akan ditranskripsi untuk
kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi.

20
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B. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada kelompok Kursi Putih dan aktivitas yang
dilakukan oleh kelompok tersebut, baik dalam proses pembentukan gengster
maupun pengorganisiran identitas sosial di dalamnya.

C. Subjek Penelitian
Dalam penelitian digunakan istilah “subjek” sebab istilah ini dalam
penggunaannya memiliki ambiguitas makna. Subjek adalah seseorang yang secara
bebas menentukan dirinya sendiri, namun di sisi lain subjek juga memberikan
dirinya untuk tersubjeksi (tunduk) pada otoritas yang lebih tinggi. Dengan kata
lain, subjek dalam penelitian ini diandaikan bahwa ia secara bebas bersepakat
terhadap ketertundukannya terhadap otoritas yang lebih tinggi (Althusser, 2008).
Subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Criterion Sampling) yang
mewakili populasi dalam kelompok (Creswell, 2007). Subjek atau informan
dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Tergabung dalam kelompok gengster selama kurang lebih lima tahun
dan kini mengikuti kelompok Kursi Putih
2. Pernah melakukan aktivitas klitih

D. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode wawancara guna memperoleh data.
Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai
tujuan tertentu. Wawancara kualitatif bermaksud untuk memperoleh pengetahuan
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tentang makna subjektif yang dipahami oleh individu terkait dengan topik
penelitian dan akan mengeksplorasi isu yang muncul (Banister et al, dalam
Poerwandari 2005)
Wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semi
terstruktur dengan panduan pertanyaan umum, yaitu selama proses wawancara
peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum. Panduan
pertanyaan wawancara tersebut mencantumkan isu yang terkait dengan topik
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Panduan pertanyaan wawancara tersebut
bertujuan untuk menentukan urutan pertanyaan maupun bentuk pertanyaan
eksplisit. Panduan wawancara tesebut juga bertujuan untuk mengingatkan peneliti
mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, memfokuskan topik ataupun kajian
yang akan diteliti, serta mengecek apakah semua aspek yang ingin diungkap
sudah ditanyakan (Poerwandari, 2005).
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Tabel 3.1.
Panduan Wawancara

1. Tolong ceritakan pengalaman saudara selama mengikuti gengster tersebut?
(disertai dengan elaborasi)
2. Bagaimana proses masuk kedalam anggota gengster? (disertai elaborasi)
3. Tolong saudara ceritakan kronologis terjadinya aktivitas klitih? (disertai
dengan elaborasi)
4. Setelah anda melakukan hal tersebut apa yang anda lakukan? (disertai
elaborasi)
5. Apakah anda juga menyeritakan aktivitas klitih tersebut dengan orang lain?
(disertai elaborasi)
6. Bagaimana tanggapan orang lain ketika saudara melakukan aktivitas klitih
tersebut? (disertai elaborasi)
7. Bagaimana perasaan saudara ketika melakukan aktivitas klitih tersebut?
(disertai elaborasi)
8. Apa saja yang mendukung saudara sehingga bisa melakukan aktivitas klitih
tersebut? (disertai elaborasi)

Proses wawancara ini akan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
1. Mencari subjek sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti dan
bersedia untuk berpartisipasi menjadi informan penelitian.
2. Membangun repport, menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian dan
kembali

memastikan

kesediaan

subjek

untuk

mengungkapkan maksud dan tujuan penelitian.

berpartisipasi

setelah
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3. Menentukan waktu dilakukannya wawancara berdasarkan kesepakatan antara
subjek dan peneliti.
4. Menyusun panduan wawancara yang akan di berikan kepada subjek
wawancara.
5. Melakukan wawancara.
Selama proses wawancara, data wawancara akan direkam dengan
menggunakan digital recorder guna mengantisipasi ketika peneliti lupa dan
selanjutnya akan disalin dalam bentuk arsip verbatim.

E. Prosedur Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif tidak ada rumusan baku untuk melakukan
analisis data. Namun, terdapat beberapa hal yang yang harus diperhatikan dalam
pengolahan dan analisis data yaitu, peneliti wajib memonitor dan melaporkan
proses dan prosedur analisis data secara jujur dan selengkap mungkin senada
dengan yang diungkapkan Patton (dalam Poerwandari, 2005).
Berikut ini adalah langkah analisis data dalam penelitin ini:
1. Organisasi Data
Organisasi data diawali dengan memindahkan data rekaman hasil
wawancara setiap subjek dari digital voice recorder kedalam bentuk tulisan
dan menghasilkan transkrip verbatim yang berbentuk kolom pengetikan
transkrip verbatim dilakukan segera setelah proses wawancara selesai.
Langkah pertama yang akan dilakukan peneliti adalah membaca narasi yang
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telah

di

traskrip

tersebut

dengan

cermat

kemudian

melakukan

pengelompokan data.
2. Pengkodean (coding)
Setelah data mentah hasil wawancara disusun menjadi transkrip
verbatim, peneliti melakukan penomoran untuk setiap baris kemudian
dilanjutkan dengan pemberian kode. Kode diberikan dibelakang jawaban
subjek. Peneliti melakukan pengkodean untuk mengenali mana data yang
relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap pengkodean ini peneliti tidak
mengubah esensi kalimat yang diucapkan subjek dan yang bisa diakukan
adalah mengeluarkan kata-kata atau kalimat kunci.
3. Interpretasi dan Pembahasan
Setelah fase deskripsi, penulis masuk pada fase interpretatif di mana
penulis akan mengkaitkan narasi dengan kerangka teoritis (Smith, 2009) dan
menuliskan analisis penelitiannya ke dalam bentuk narasi. Penulis lebih
tertarik untuk menyebutnya sebagai analisis dan bukan “hasil” karena
analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu rangkaian penafsiran
yang terbuka terhadap pertanyaan (Parker, 2008)
Peneliti akan memasukan pengalaman personal ke dalam narasi
kesimpulan tanpa mengubah alur dan inti dari analisis penelitian (Creswell,
1998), serta mencantumkan berbagai referensi dan beberapa perspektif baru
sehingga

memungkinkan

kualitatif (Parker, 2008).

untuk

mengembangkan

sebuah

penelitian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

F. Kredibilitas dan Realibilitas Penelitian
1. Kredibilitas
Pada penelitian kualitatif, istilah kredibilitas dipilih untuk mengganti
konsep validitas yang ada pada penelitian kuantitatif. Kredibilitas pada
penelitian kualitatif dilihat dari keberhasilan mencapai maksud dari eksplorasi
masalah ataupun deskripsi setting, proses, kelompok sosial atau interaksi
yang kompleks (Poerwandari, 2005). Kredibilitas dalam penelitian ini dicapai
dengan cara:
a. Mengkonfirmasikan kembali hasil wawancara dengan analisisnya kepada
subjek penelitian (validitas komunikatif). Subjek diminta membaca kembali
hasil wawancara serta mengkoreksi jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai
dengan yang dimaksud oleh subjek.
b. Membuktikan hasil dan kesimpulan penelitian dengan data mentah yang telah
ada (validitas argumentatif). Validitas ini dapat juga dilihat dari ketelitian
peneliti selama berlangsungnya proses koding.
c. Melakukan pengambilan data pada kondisi yang apa adanya dari subjek
penelitian (validitas ekologis).
2. Reliabilitas
Reliabilitas dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan cara
diskursus (Poerwandari, 2005) yaitu dengan cara mendiskusikan hasil temuan
penelitian serta analisisnya yang dilakukan oleh peneliti dengan orang yang ahli.
Dalam hal ini ahli yang dimaksud adalah dosen pembimbing.
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BAB IV
PELAKSANAAN PENELITIAN, ANALISIS DATA,
DAN PEMBAHASAN
A. Proses Penelitian
1. Persiapan penelitian
Peneliti melakukan persiapan sebelum melakukan penelitian.
Proses persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah:
a. Peneliti mencari subjek yang merupakan anggota geng yang sering
melakukan aktivitas klitih di Yogyakarta. Informasi mengenai
orang yang merupakan anggota geng diperoleh peneliti dengan
bantuan teman. Peneliti melakukan rapport pada subjek dengan
cara bertemu langsung maupun dengan berkomunikasi melalui
media sosial Line.
b. Setelah Peneliti mengetahui dan memastikan subjek adalah seorang
anggota geng yang cukup aktif dalam setiap aktivitas klitih, peneliti
meminta kesediaan subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian
ini.
c. Setelah subjek bersedia untuk berpartisipasi menjadi subjek
penelitian, peneliti meminta subjek untuk membaca surat
persetujuan untuk terlibat dalam penelitian dan peneliti juga
mengatakan kepada subjek jika peneliti menjamin kerahasiaan
semua data yang diberikan oleh subjek yang akan dipergunakan
peneliti dalam penelitian ini.
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d. Peneliti mempersiapkan digital voice recorder sebagai alat yang
digunakan untuk merekam setiap sesi wawancara dengan subjek.
selain itu peneliti juga memastikan jika baterai digital voice
recorder yang digunakan mencukupi selama proses wawancara.
e. Peneliti membuat janji secara langsung dengan subjek untuk
melakukan wawancara.
2. Pelaksanaan penelitian
a. Proses pengambilan data
Penelitian dilakukan mulai sekitar bulan Januari 2017.
Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah subjek yang
memenuhi kriteria yang telah disebutkan dalam persiapan
pernelitian. Subjek merupakan anggota geng yang sering
melakukan aktivitas klitih yang berada di Yogyakarta.
Wawancara pertama dilakukan bersama saudara Dp yang
merupakan salah satu anggota geng klitih yang berada di
Yogyakarta. Subjek selalu mengikuti segala aktivitas yang
dilakukan oleh kelompoknya. Subjek juga merupakan siswa kelas
11 di sebuah Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. Wawancara
dilakukan pada tanggal 4 Januari 2017. Dari hasil wawancara
dengan subjek diperoleh beberapa catatan mengenai pengalaman
subjek anggota geng klitih yang dibutuhkan oleh interviewer
untuk kepentingan penelitian ini.
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Subjek merupakan orang yang terbuka, ketika peneliti
bertemu di cafe peneliti disambut dengan terbuka. Mungkin
karena pendekatan yang dilakukan peneliti sebelum proses
wawancara dilakukan. Hal tersebut membuat subjek mampu
mengungkapkan pengalaman selama menjadi anggota geng
dengan terbuka kepada peneliti.
Wawancara dilakukan di cafe sekitar pukul 16.00 WIB
wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subjek. Sebagai
seorang anggota geng yang aktif mengikuti segala aktivitas yang
dilakukan gannya membuat subjek dengan lancar menceritakan
pengalamannya sebagai anggota geng.
Selama

subjek

menjadi

anggota

geng,

subjek

menceritakan mengenai suka dan dukanya menjadi anggota geng.
Mendapat pukulan dari pemimpin kelompok dan tekanan dari
pemimpin kelompok ataupun senior yang berada di geng. Subjek
juga merupakan anggota geng yang cukup aktif dalam segala
aktivitas yang dilakukan oleh kelompoknya. Subjek selalu
menyempatkan berkumpul dengan anggota gengnya setiap malam
hari.
Wanwancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 10
Januari 2017 bersama dengan saudara Gk yang merupakan
anggota geng klitih juga tentunya. Saudara Gk merupakan
seorang siswa kelas 12 Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta.
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Subjek mengaku jarang masuk sekolah, subjek sering membolos
dengan teman-teman satu gengnya.
Wawancara dilakukan pukul 22.00 WIB di cafe setelah
subjek berkumpul dengan teman-teman di gennya. Setelah
beberapa menit dilakukan wawancara dengan subjek, diketahui
banyak kejadian yang dialami subjek selama subjek menjadi
anggota geng. Ada banyak kejadian yang dialami oleh subjek
ketika menjadi anggota geng. Baik kejadian yang menyenangkan
maupun kejadian yang menurut subjek kurang menyenangkan.
Subjek cukup lancar dan terbuka dalam menceritakan
pengalaman subjek menjadi anggota geng. Hal tersebut terjadi
dikarenakan peneliti melakukan pendekatan sebelum proses
wawancara berlangsung. Penyampaian yang terbuka dengan
subjek sangat membantu jalannya wawancara atau dengan kata
lain suasana bercerita yang nyaman semakin tercipta ketika proses
wawancara dengan subjek.
Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 21 Januari
2017 dengan saudara Po. Saudara Po merupakan seorang siswa
kelas 12 Sekolah Menengah Atas. Subjek tentunya adalah seorang
anggota geng “klitih”, subjek mengaku sering membolos sekolah
dengan teman-teman gengnya.
Wawancara dengan subjek dilakukan di cafe dekat rumah
subjek pada pukul 09.00 WIB. Wawancara dilakukan dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

kondisi yang santai, dan kondisi lingkungan yang sepi karena
memang waktu wawancara yang dilakukan pada pagi hari dan
pengujung cafe masih sepi. Wawancara dengan subjek berjalan
dengan lancar. Lancarnya wawancara dengan subjek dikarenakan
peneliti melakukan pendekatan jauh beberapa hari sebelum proses
wawancara berlangsung. Terbangunnya relasi peneliti dengan
subjek menjadikan proses wawancara menjadi nyaman serta
subjek mampu bercerita secara gamblang dan terbuka. Selain itu,
saat wawancara berlangsung subjek lebih banyak menggunakan
bahasa Jawa karena merasa nyaman dengan bahasa sehariharinya.
Subjek banyak menceritakan pengalaman menjadi anggota
geng selama mengikuti segala aktivitas yang dilakukan. Menurut
subjek, banyak kejadian yang dialami oleh subjek ketika menjadi
anggota geng. Banyak kejadian menyenangkan maupun kejadian
yang tidak menyenangkan yang dialami oleh subjek. Subjek juga
menceritakan pengalaman saat melakukan aktivitas bersama
anggota

gengnya, menurut

subjek

itu adalah hal

yang

menyenangkan. Namun, disisi lain subjek juga menceritakan
pengalaman yang kurang menyenangkan ketika subjek dipenjara
setelah melakukan aktivitas bersama anggota gengnya. Subjek
juga menceritakan pengalaman ketika dipenjara dan dipukuli oleh
Polisi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

b. Jadwal pengambilan data
Berikut ini adalah jadwal wawancara guna mendapatkan
data penelitian dengan subjek:

Tabel 4.1.
Jadwal wawancara dengan subjek 1 (DP)

Hari, tanggal

Waktu

Tempat

Kegiatan

17 Desember 20.00

Rumah

Memastikan

subjek

2016

Subjek

untuk

terlibat

WIB

ikut

dalam

penelitian

serta

meminta

persetujuan

subjek

untuk diwawancarai,
melakukan rapport
4
2017

Januari 16.00
WIB

Cafe

Menanyakan hal-hal
yang
dengan
penelitian

berkaitan
fokus
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Table 4.2.
Jadwal wawancara dengan subjek 2 (GK)

Hari, tanggal
7
2017

Waktu

Januari 19.00

Tempat

Kegiatan

Cafe

Memastikan

subjek

untuk

terlibat

WIB

ikut

dalam

penelitian

serta

meminta

persetujuan

subjek

untuk diwawancarai,
melakukan rapport
10
2017

Januari 22.00
WIB

Cafe

Menanyakan hal-hal
yang
dengan
penelitian

berkaitan
fokus
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Table 4.3.
Jadwal wawancara dengan subjek 3 (PO)

Hari, tanggal
12

Waktu

Januari 22.00

2017

Tempat

Kegiatan

Cafe

Memastikan

subjek

untuk

terlibat

WIB

ikut

dalam

penelitian

serta

meminta

persetujuan

subjek

untuk diwawancarai,
melakukan rapport
21

Januari 09.00

2017

WIB

Cafe

Menanyakan hal-hal
yang
dengan

berkaitan
fokus

penelitian

B. Analisis Data
1. Perekrutan anggota
Untuk masuk ke dalam kelompok ada beberapa tahapan yang
harus dijalani oleh anggota baru dan dinyatakan bergabung secara
resmi jika telah mengikuti poses seleksi yang diberikan oleh pemimpin
kelompok.
Yaa suruh beratem satu lawan satu mas sama
anggota geng, abis itu suruh mbacok waton siapa
yang jadi korbnya itu waton aja yang penting
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mbacok gitu mas, terus sama suruh ambi kunci
motor orang lain dijalan gitu mas sambil mukulin
gitu mas, terus sama masuk sekolah waton
ngompasi minta uang gitu mas buat seneng seneg
beli minum apa pil gitu mas abis itu baru bisa
masuk gengnya itu mas. (subjek Dp, 4 januari
2017)
Tidak hanya subjek Dp yang mengatakan jika masuk ke dalam
anggota kelompok harus mengikuti proses seleksi. Dari pemaparan
subjek Gk juga mengatakan jika ketika ingin masuk ke dalam anggota
kelompok harus mengikuti beberapa proses seleksi yang diberikan
oleh pemimpin kelompok.
Mengikuti komunitas tersebut 3 tahap yang
pertama saya diajak sparing atau berantem sama
ee senior orang yang lebih lama mengikuti
komunitas tersebut lebih lama dari pada saya
sparing satu lawan satu itu tahap pertama yang
ke dua saya disuruh ikut ee ramai ramai sama
orang orang dikomunitas tersebut atau klitih
itulah mas muter muter, ketiga itu saya sendiri
sama senior saya berdua saya suruh bonceng
terus ada orang saya dikasih arit sama itu sama
senior saya nah terus saya nanya aritnya diapain
mas terus sama senior saya bilang udah itu ada
orang dia bilang kayak gitu yaudah karena itu
senior saya selain saya taku sama senior saya
yang mboncengin saya ee saya juga pingin
membuktikan saya layak dikomunitas tersebut.
(subjek Gk, 10 Januari 2017)
Proses seleksi untuk masuk ke dalam anggota kelompok tersebut
harus dijalani oleh setiap anggota baru, seperti yang dikatakan subjek
Po.
[A]rep mlebu ngono tetep kudu ono tetep ono opo
yo ospek opo opo yo mas seleksi ngono lho mas
ya awakdewe kon gelut kon separingan sama
temen sendiri terus kon mbacok uwong ngono
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mas tapi mbacok e waton mas sek penting dudu
wong wedok mas sek dibacok ngono mas. (subjek
Po, 21 Januari 2017)
Perekrutan anggota dengan adanya seleksi yang diberikan oleh
pemimpin harus dijalani dan dilaksanakan oleh setiap anggota baru
yang ingin masuk ke dalam kelompok, proses seleksi perekrutan
anggota tersebut merupakan bentuk aktivitas ataupun kegiatan
kelompok yang nantinya akan dijalani oleh setiap anggota kelompok.
Proses seleksi tersebut meliputi, memalak untuk membeli minuman
beralkohol, berkelahi secara individu dengan senior ataupun sesama
anggota kelompok setelah itu klitih atau mencari orang-orang untuk
dibacok sesuai dengan perintah pemimpin.
2. Cara mempertahankan anggota
a. Aktivitas kelompok
Setelah resmi bergabung dan masuk ke dalam anggota
kelompok, aktivitas kelompok mulai dijalani dengan rutin bahkan
setiap hari. Ketiga subjek juga mengungkapkan aktivitas-aktivitas
apa saja yang dijalani selama mengikuti anggota kelompok
tersebut.
Banyak klitih bacok bacokan membunuh dan
melukai melukai mas, terus selanjutnya ganti
gantian mas saya mbocengin temen saya yang
mbacok kalok saya yg diboncengin saya yang
mbacok ya gonta gantian terus mas tiap harinya
buat tes mental gitu loh mas biar makin berani.
(Subjek Dp, 4 Januari 2017)
Melakukan pembacokan itu lagi sama temen
temen yang masih sama itu lagi mas, ngumpul
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ditempat biasa kita ngmpul biasanya kita minum
minum dulu disitu minum dulu gitu mas yaa ada
yang pakai narkoba itu mas yang ngepil itu juga
ada mas yang pakek ee ngrokok juga ada terus
abis kita ngumpul dari jam 9 tadi udah banyak
yang mabuk sampek jam 12an mas baru kita
muter mas kita nglitih nyari orang terus dibacok.
(subjek Gk, 10 Januari 2017)
Aktivitas pembacokan dilakukan bersama anggota-anggota
kelompok setelah mendapat perintah dari pemimpin kelompok.
Sebelum melakukan pembacokan tersebut anggota kelompok juga
mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba.
Nongkrong setiap hari neng gito gati ngono mas
setiap hari kon nongkrong terus yo kui mas terus
kon mbacok opo ngrese uwong neng ndalan ki
ora oleh wedok mabuk ki kudu terus ngepil yo
ngono ngono kui lah mas, konvoi ya muter muter
ngganti ngganti kenalpot muter muter terus
biasanya ributnya sama ini mas sama yang ijo ijo
itu lho mas. (Subjek Po, 21 Januari 2017)
Seperti yang dikatakan oleh subjek Po, perempuan bukan
merupakan sasaran pembacokan ataupun aktivitas kerusuhan yang
ditimbulkan oleh kelompok. Aktivitas tersebut dilakukan atas dasar
koordinasi dari pemimpin kelompok. Untuk lebih berani melakukan
aktivitas pembacokan atau klitih tersebut seringkali anggota
kelompok mengkonsumsi minuman keras dan narkoba yang
diberikan secara gratis oleh pemimpin kelompok.
b. Pengorganisiran emosi
Dengan berjalannya aktivitas kelompok tersebut, pemimpin
juga memberikan penghargaan yang akan diberikan oleh anggota-
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anggotanya yang telah melaksanakan perintah berupa minuman
beralkohol dan narkoba.
Yaa paling cuma suruh minum mas tapi gratis
dibeliin sama leadernya kalok ngga minta dari
geng geng lain gitu loh mas dibeliin minum atau
dibeliin makan gitu mas terus ada juga yang
mbawa pil pil gitu mas dikasih secara gratis mas.
(Subjek Dp, 4 Januari 2017)
Selain minuman keras

dan narkoba

pemimpin akan

memberikan bonus kepada anggota-anggotanya yang berhasil
menjalankan perintah dari pemimpin, seperti yang dituturkan oleh
subjek Gk.
Setelah abis mbacok itu tadi saya dapat
kepercayaan lebih mas dari leader saya kalau
saya sering seringnya dikasih minum minuman
beralkohol, yang udah dapet kepercayaan sama
leadernya itu diajakin mabuk diajakin dugem
sama leadernya nanti udah dibayarin mas sama
leadernya salah satu kekeluargaan itu mas kalau
misal 10 orang dalam satu kelompok kelompok
saya kan banyak mas orangnya misal ada 10
orang yang udah berhasil mbacok nanti
leadernya pinginnya apa atau pingin mabuk di
mana atau dia pingin dugem nanti udah nanti
udah ditanggung sama dia semua. (Subjek Gk, 10
Januari 2017)
Hal senada juga dipaparkan oleh subjek Po, jika dalam
aktivitas

yang

dilakukan

berhasil

maka

pemimpin

akan

memberikan bonus sesuai dengan apa yang pemimpin inginkan.
Paling iki mas diapresiasi yo bangga ngono lho
mas karo kancane uweee wes entuk terus karo
leader e didelok berarti aku ki kan wes ngeri to
mas maksut e wes wani ngono lho mas kan yo
mesti leader e bangga to mas waa iki iso entuk
entukan, pulang klitih gitu mesti dikasih minum
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mas dan kalau dapet itu mesti dikasih bonus mas
sama leadernya secara gratis mesti kita balik lagi
mas dikasih pil mas nah kapan lagi to mas bias
dapet gratisan kalau ngga sama leadernya, terus
diajak karaoke sama leadernya mas dari pada
neng omah mung meneng wae mas ya itu mas
senengnya ikut geng. (Subjek Po, 21 Januari
2017)
Dari pemaparan subjek di atas, pemimpin juga memberikan
apresiasi kepada setiap anggota yang berhasil melakukan aktivitas
klitih atau pembacokan. Hal tersebut membuat bangga bagi para
anggota yang diberikan apresiasi oleh pemimpin kelompok,
seperti yang dikatakan oleh subjek Gk dan subjek Po.
Merasa dianggep dianggep sama leader terus
ngomong wah kamu berhasil malem ini kata kata
kayak gitu mesti udah bikin seneng banget mas
ngrasa kayak udah kayak yang lain kayak gitu
mas, bangga mas setelah tau kalau semua resikio
ditanggung sama leader jadi bangga mas
sekarang. (Subjek Gk, 10 Januari 2017)
Yo paling iki mas diapresiasi yo bangga ngono
lho mas karo kancane uweee wes entuk terus karo
leader e didelok berarti aku ki kan wes ngeri to
mas maksut e wes wani ngono lho mas kan yo
mesti leader e bangga. (Subjek Po, 21 Januari
2017)
Sesuai dengan pemaparan di atas, bentuk penghargaan dan
apresiasi dari pemimpin membuat anggota-anggota kelompok
menjadi merasa bangga atas aktivitasnya. Selain itu, anggota juga
semakin merasa senang berada di dalam kelompok tersebut.
Kemudian setelah merasa dihargai oleh pemimpin atau teman satu
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kelompok, ketiga subjek menjelaskan bahwa semakin berani
untuk melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh pemimpin.
c. Aturan kelompok
Aturan-aturan yang ada di dalam kelompok harus dipatuhi
oleh setiap anggota kelompok. Aturan tersebut dibuat oleh
pemimpin kelompok, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh
subjek Po.
Aturan itu ada mas ya aturannya nanti kamu
suruh nongkrong ngono suruh nongkrong setiap
hari neng gito gati ngono mas setiap hari kon
nongkrong terus yo kui mas terus kon mbacok
opo ngrese uwong neng ndalan ki ora oleh wedok
mabuk ki kudu terus ngepil yo ngono ngono kui
lah. (Subjek Po, 21 Januari 2017)
Ketika ada salah satu anggota kelompok yang melanggar
aturan tersebut akan dikenai sanksi oleh pemimpin kelompok.
Sanksi tersebut bisa merupakan fisik ataupun mental.
Konsekuensi dari ikut geng itu mas? Yaa kalau
seminggu cuma kumpul sekali nanti terus
disampar diajar gitu mas kok ngga pernah
keliatan kemana aja gitu mas walaupun
alasannya ibunya hamil tetep harus kesana kalu
enggak ya tetep diajar gitu mas, dulu pernah
leadernya itu datang kerumah saya gitu mas
nyari saya untuk gabung lagi terus kalau ngga
mucul selama 2 minggu samapi sebulan saya mau
dipukili habis habisan sama leadenya. (Subjek
Dp, 4 Januari 2017)
Pas temen saya menolak menolak ajakan leader
ya itu mas akhirnya temen saya malah dipukuli
sama leadernya ada yang samapi dicari sampai
rumah diseret diajak kemarkas terus diajar sama
leader nah saya liat dari penngalaman dari
temen saya yang kayak gitu jadi nganu mas jadi
gimana yo ngga berani nolak lah mas semua
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yang disuruh sama leader mesti langsung iya
gitu. (Subjek Gk, 10 Januari 2017)
Dari penuturan di atas, aturan-aturan dengan konsekuensi oleh
pemimpin memunculkan ketakutan bagi para anggota. Sesuai
dengan apa yang dikatakan oleh subjek Dp dan subjek Gk, lebih
baik mentaati aturan yang ada di dalam kelompok dari pada terkena
konsekuensi atau hukuman yang diberikan oleh pemimpin.
3. Pendefinisian Liyan
Selama

mengikuti

kelompok

tersebut

muncul

beberapa

pernyataan dari subjek. Salah satunya tentang pendefinisian liyan,
selama mengikuti kelompok tersebut subjek menceritakan apa yang
menjadi pengalamannya.
Yaa itu aktivitasnya mencari musuh buat tawuran
atau cari gara gara sama kalau ada musuh musuh
itu ya tawuran dijalanan atau mbacoki atau ngepruk
ngepruki gitu mas, pernah saya ceritakan pada
keteman teman yang didesa teman teman sekolah.
(Subjek Dp, 4 Januari 2017)
Mencari orang untuk dijadikan musuh untuk pukuli atau
dibacok, merupakan kegiatan kelompok yang harus dilakukan, subjek
Gk juga menyampaikan dengan hal yang serupa. Selain itu subjek Gk
mengaku pertama kali mengikuti kelompok tersebut merasa bingung
dengan aktivitas yang dijalani anggota-anggota kelompok.
saya diajakin ikut kumpul kumpul terus pas
perkumpulan pertama saya bingung dengan
aktivitas orang orang disitu terus saya bilang
sama temen saya, saya langsung mbacok orang
terutama orang orang yang besar cowok kalau
saya kalau cewek masih ngga tega itu yang
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pertama kali saya mbacok orang itu cowok
badannya gede kena ditangannya kalau kepala
saya belum berani, kita nglitih nyari orang terus
dibacok kalau kebanyakan mbacok itu ditangan
mas kalau kita kayak gitu mas. (Subjek Gk, 10
Januari 2017)
Ya itu mas kalau suruh konvoi ya muter muter
ngganti ngganti kenalpot muter muter terus
biasanya ributnya sama ini mas sama yang ijo ijo
itu lho mas sama P3 itu mas ya rebut sama itu
mas terus ribut dijalan terus kan kita yang kedel
kendel to mas terus kita suruh mbacoki suruh kita
suruh bawa senjata senjata kayak gitu mas terus
kalau semisal ada yang ribut ribut kita yang
suruh maju gitu mas kita suruh mengamankan
yang lainnya mas maksutnya orang orang yang
ikut kampanye itu mas yang kita amankan ya itu
mas suruh berantem kalaok ketemu itu mas ya
suruh rese sama itu lah mas. (Subjek Po, 21
Januari 2017)
Pemimpin yang memberikan arahan untuk mencari dan
mengorganisasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gengster
klitih. Dari ketiga subjek menuturkan bahwa semua aktivitas telah
diorganisir oleh sosok pemimpin, ketika ada salah satu anggota
kelompok yang tidak mau melakukan perintah dari pemimpin maka akan
diberi hukuman secara fisik oleh senior di dalam kelompok maupun dari
pemimpin.
4. Penciptaan Ancaman
Pemimpin kelompok juga sering memberikan ancaman bagi
anggota kelompoknya. Dari beberapa penuturan ketiga subjek,
pemimpin kelompok akan memberikan ancaman apabila anggotanya
tidak menjalankan perintahnya. Sehingga membuat anggota-anggota
kelompok merasa takut dengan ancaman yang diberikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

Ya rasanya sedikit takut tapi harus dilakukan gitu
loh mas kalau nati ngga dilakukan nati malah
remok sendiri karena dipaksa oleh leadernya
mas, leadernya itu tetep ngojok ngojok gitu loh
mas sampai dulu pernah leadernya itu datang
kerumah saya gitu mas nyari saya untuk gabung
lagi terus kalau ngga mucul selama 2 minggu
sampai sebulan saya mau dipukili habis habisan
sama leadenya. (Subjek Dp, 4 Januari 2017)
Kalau sama leadernya itu yaa yaa nyritain kalau
tadi 20 motor kan dibagi bagi kalau bisa satu
kelompok sama leadernya kalau pertama tama
jadi tekanan mas kalau satu kelompok sama
leadernya, dipukuli sama leadernya ada yang
sampai dicari sampai rumah diseret diajak
kemarkas terus diajar sama leader nah saya liat
dari penngalaman dari temen saya yang kayak
gitu jadi nganu mas jadi gimana yo ngga berani
nolak lah mas semua yang disuruh sama leader.
(Subjek Gk, 10 januari 2017)
Selain itu hal senada juga disampaikan oleh subjek Po yang
mengaku bahwa sering diberikan acaman oleh pemimpin. Selain
pemimpin, subjek Po juga mengaku bahwa sering diberikan oleh liyan.
Kalau menolak selama ini belom pernah mas
soalnya takut sama leadernya soalnya kan dia
tuakan jadi kan dia bias ngapak ngapakke aku
mas kalau misalnya menolak kan malah saya
yang dipukuli mas jadi ya mending saya manut
apa kata leader, terus sama leadernya kan saya
takut mas sama leadernya kalau saya ngga ikut
kan saya malah yang digebuki to mas terus malu
juga to mas kalau digebuki terus temen temen
pada tau gitu, sama polisinya mas ohiya
dimasukiin sel anak anak mas kan umurku belom
sampek to mas jadi ya dimasukin ke penjara anak
anak gitu mas kayak direhab terus ditemuin
orangtuannya suruh minta maaf. (Subjek Po, 21
Januari 2017)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

Munculnya ancaman yang diberikan oleh pemimpin akan
membuat

anggota

semakin

taut

dengan

pemimpin

kelompok.

Sebaliknya, jika ancaman muncul dari liyan anggota kelompok akan
semakin belajar untuk lebih berhati-hati dalam setiap aktivitasnya atau
bermain bersih dalam setiap kegiatan kelompok.
5. Mendapatkan Ancaman
Anggota kelompok juga mendapatkan ancaman dari pemimpin
kelompok maupun senior. Ketiga subjek menjelaskan bahwa akan
mentaati apa yang menjadi perintah dari pemimpin harus dilaksanakan
dari pada menerima hukuman secara fisik yang diberikan oleh
pemimpin. Ancaman secara fisik tersebut membuat anggota kelompok
menjadi semakin taat oleh pemimpin. Selain dari dalam kelompok
ancaman juga muncul dari liyan seperti warga sekitar tempat di mana
kelompok tersebut berkumpul dan polisi yang selalu melakukan
operasi.
Kalau seminggu cuma kumpul sekali nanti terus
disampar diajar gitu mas kok ngga pernah
keliatan kemana aja gitu mas walaupun
alasannya ibunya hamil tetep harus kesana kalu
enggak ya tetep diajar gitu, Ya terus kalau
thethek thethek gitu sering di gropyok warga desa
dikira mau tawuran atau aneh aneh atau mau
apa mabuk atau ngepil. (Subjek Dp, 4 Januari
2017)
[J]adi kalau mau nolak perintah dia itu saya
mending tidak mas saya mending mbacok orang
sebanyak-banyaknya mas dari pada diajar sama
leader saya mas, Kalau perasaannya kalau
pertama tama itu dulu ya takut mas terus takut
nanti kalau dilaporin polisi lah mas takut kalau
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di sampai mati atau gimana lah. (Subjek Gk, 10
Januari 2017)
Kalau menolak selama ini belom pernah mas
soalnya takut sama leadernya soalnya kan dia
tuakan jadi kan dia bias ngapak ngapakke aku
mas kalau misalnya menolak kan malah saya
yang dipukui mas jadi ya mending saya manut
apa kata leader aja, kalau saya ngga ikut kan
saya malah yang digebuki to mas terus malu juga
to mas kalau digebuki terus temen temen pada
tau gitu. (Subjek Po, 21 Januari 2017)
Dalam penuturan subjek-subjek di atas mengatakan bahwa,
sering mendapat ancaman dari pemimpin kelompok apabila ada anggota
yang berani menolak ataupun tidak mematuhi pemimpin kelompok.
Selain itu, ancaman juga muncul pada pada warga yang berada
disekitaran tempat di mana kelompok berkumpul. Subjek Gk juga
mengaku takut ketika ada warga sekitar yang melaporkan aktivitas
kelompok tersebut pada polisi.
Dari proses-proses di atas, maka dapat diketahui bahwa proses awal
pembentukan kelompok klitih ini berawal dari perekrutan anggota dengan
adanya seleksi yang ditetapkan oleh pemimpin kelompok dan wajib diikuti
oleh setiap anggota baru yang akan masuk. Selanjutnya, cara pemimpin
mempertahankan kelompok dengan memberikan aturan-aturan yang wajib
ditaati oleh seluruh anggota kelompok. Jika salah satu aturan-aturan
tersebut dilanggar maka anggota kelompok yang melanggar akan mendapat
hukuman dari pemimpin. Hukuman secara fisik tersebut yang menjadi
simbol kelompok tersebut. Selain itu, anggota-anggota kelompok juga
merasa sangat takut dengan sosok pemimpin yang sering kali memberikan
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ancaman secara fisik jika salah satu anggotanya tidak mengikuti aturan dan
tidak menjalankan perintah dari pemimpin.
C. Pembahasan
Kelompok

klitih

ini

mempunyai

aktivitas-aktivitas

yang

terorganisir dari pemimpin. Sosok pemimpin seolah-olah menjadikan alat
anggota kelompok untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak tertentu.
Kepentingan-kepentingan ini sebagaimana ditunjukkan dalam analisa data
merupakan kepentingan para anggota yang ingin memperoleh pengakuan
baik dalam kelompoknya sendiri maupun kelompok lain. Kepentingan ini
kemudian semakin didorong dengan adanya perintah dari pemimpin yang
mampu menciptakan rasa takut. Oleh karena itu, alih-alih gengster remaja
ini merupakan kelompok bermain, penelitian ini justru menemukan bahwa
model kelompok bermain dimanfaatkan oleh pihak pemimpin untuk
melakukan pengorganisiran klitih.
Dalam hal ini, klitih menunjukkan bahwa di balik ancaman
terhadap orang lain juga ada ancaman terhadap diri sendiri. Anggota
gengster memberikan ancaman bagi orang lain dengan cara menyerang
orang-orang di jalanan dengan kriteria laki-laki bertubuh besar atau sama
beasar dan yang paling tegas yang menjadi sasaran tidak boleh kaum
perempuan. Penyerangan dijalanan tersebut sangat terorganisir dari
pemimpin kelompok yang selalu memberikan arahan sebelum melakukan
aktivitas klitih tersebut. Klitih bisa dikatakan kriminal jalanan atau street
criminality yang dibentuk dan diorganisir oleh otoritas tertentu.
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Namun di balik itu anggota gengster juga mendapat ancaman dari
pemimpin kelompok. Ketika pemimpin memberikan perintah untuk
melakukan aktivitas klitih maka para anggota harus melaksanakan perintah
tersebut. Jika ada anggota kelompok yang berani menolak perintah
tersebut maka akan diberi hukuman secara fisik oleh pemimpin kelompok.
Hukuman secara fisik itulah yang membuat anggota kelompok merasa
takut kepada pemimpin kelompok. Sehingga aktivitas tersebut terus
berjalan karena ada tekanan ataupun ancaman secara fisik oleh pemimpin
kelompok. Dengan demikian, kepatuhan diciptakan dengan pendisiplinan
secara fisik untuk kemudian menciptakan konsepsi soal norma kepatuhan.
Dalam penelitian ini, ada lima hal pokok yang ditemukan. Pertama,
anggota kelompok atau pelaku klitih sebenarnya ingin mendapatkan
penghargaan

yang

diberikan

oleh

pemimpin

kelompok.

Bentuk

penghargaan itu berupa pengakuan ataupun pujian dari pemimpin. Selain
itu, pemimpin akan memberikan minuman beralkohol dan narkoba secara
cuma-cuma sebagai bentuk penghargaan atas aktivitas klitih.
Kedua, dari penghargaan yang diberikan oleh pemimpin kelompok
tersebut muncul kesenangan yang didapatkan. Kesenangan itu timbul
setelah pemimpin kelompok memberi pujian dan minuman beralkohol dan
narkoba secara gratis. Kemudian, pemimpin kelompok akan memberikan
bonus yang lebih untuk para anggota yang telah melaksanakan
perintahnya. Bonus tersebut bisa berupa anggota kelompok akan diajak
ketempat diskotik ataupun tempat karaoke.
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Ketiga, otoritas dan identitas dari pemimpin kelompok dan anggota
kelompok. Di mana pemimpin kelompok sangat ditakuti dan disegani oleh
anggota kelompok dengan ancaman-ancaman fisik yang sering kali
diberikan.

Selain

itu,

identitas

sosial

anggota

gengster

yang

termanifestasikan dalam bentuk kegiatan atau aktivitas klitih berawal dari
perintah yang diberikan oleh pemimpin.
Keempat, identitas terbentuk karena adanya rasa takut karena
adanya ancaman-ancaman fisik oleh pemimpin kelompok. Rasa takut itu
yang kemudian membuat anggota kelompok berani melakukan aktivitas
klitih tersebut. Ketika ada salah satu anggota kelompok yang memutuskan
untuk keluar dari kelompok tersebut maka pemimpin akan mencari
keberadaannya dan dipaksa untuk kembali ikut kedalam anggota
kelompok. Ancaman secara fisik tersebut yang membuat semua anggota
kelompok merasa takut dengan sosok leader kata ganti pemimpin yang
sering mereka gunakan saat proses wawancara.
Terakhir atau kelima, kerentanan identitas di sini muncul karena
ajakan dari orang lain untuk masuk kedalam gengster. Ketika sudah
menjadi anggota gengster pengaruh itu muncul dari pemimpin dan sesama
anggota. Pengaruh pemimpin sangat besar terhadap setiap anggota
kelompok. Pengaruh tersebut dilabeli dengan ancaman yang diberikan oleh
pemimpin kelompok.
Ketiga subjek mengatakan bahwa ketika mengikuti aktivitas
gengster akan mendapat penghargaan dari pemimpin kelompok.
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Penghargaan tersebut membuat para subjek merasa nyaman berada di
dalam

kelompoknya.

Faktor

yang

mendorong

seseorang

untuk

berkelompok dan merasa nyaman berada di dalamnya adalah kelompok
menjadi tempat untuk merasa berarti dan dihargai. Dari perspektif
humanistik Maslow, kebutuhan akan rekognisi, belonging, esteem atau
penghargaan dari orang lain harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum
memenuhi tujuan pokok atau aktualisasi diri (Feist & Feist, 2008).
Penghargaan tersebut tidak hanya diperoleh dari pemimpin
kelompok saja yang memiliki struktur lebih tinggi dibanding anggotanya,
melainkan juga didapat dari teman satu kelompoknya sendiri. Seperti yang
dituturkan oleh subjek Dp dan Gk akan merasa lebih bangga dan dihargai
jika teman satu kelompok memberikan apresiasi ketika berhasil melakukan
pembacokan dalam aktivitas klitih. Perasaan bangga tersebut membuat
kedua subjek semakin nyaman dan semakin berani melakukan aktivitas
kelompoknya. Pemberian penghargaan ini mampu mengkonstruksi
terbentuknya identitas sosial sebagaimana disebut oleh Abram & Hogg
(1988) tercipta lewat perilaku kelompok, seperti solidaritas kelompok
dengan tujuan untuk penghargaan diri yang positif.
Menurut Tajfel & Turner (dalam Hogg & Abram, 1988)
menuturkan bahwa identitas sosial di dalam anggota kelompok akan
sangat berpengaruh pada keyakinan kelompok dalam hubungan relasi
pemimpin kelompok dan anggotanya. Dalam hal ini, melakukan aktivitas
klitih menjadi sebuah simbol kebanggan bagi ketiga subjek. Perasaan
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bangga ini muncul ketika mereka berhasil mendapatkan pujian dari
pemimpin dan teman-teman satu kelompok atas perbuatannya tersebut.
Perasaan bangga itulah yang membuat ketiga subjek sangat merasa senang
atas pencapaiannya. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan minuman
beralkohol dan narkoba secara gratis ketika berhasil melaksanakan
perintah dari pemimpin kelompok.
Sosok leader atau pemimpin kelompok mempunyai kontribusi
yang sangat besar dalam pembentukan kelompok. Seperti yang dituturkan
oleh ketiga subjek yang mengaku bahwa tidak sedikitpun berani atau
membantah apa yang dikatakan oleh pemimpin. Mereka tidak pernah
menolak apa yang menjadi keinginan seorang leader. Subjek Gk juga
menuturkan jika menurut apa perintah leader akan mearasa aman dan
nantinya akan mendapat kesenangan yang diberikan oleh pemimpin
kelompok. Cara pemimpin inilah yang membuat kelompok tetap ada
dengan segala aktivitasnya.
Sosok pemimpin menjadi otoritas dalam gengster klitih. Seperti
yang dituturkan oleh ketiga subjek bahwa leader yang mengkoordinasi
maupun memberikan perintah setiap aktivitas klitih. Otoritas di dalam
kelompok tersebut yang menjalankan kelompok, sehingga aktivitas klitih
tetap berjalan. Setelah aktivitas klitih tersebut berjalan pemimpin
kelompok akan memberikan evaluasi kepada anggotanya sesuai apa yang
dipaparkan oleh subjek Gk dan Po. Identitas sosial yang berada di dalam
kelompok memiliki peranan untuk mengevaluasi kelompok dan peran
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identitas sosial sendiri berguna dalam pembentukan maupun tindakan yang
dilakukan oleh kelompok (Newcomb, Turner & Converse, 1978).
Anggota gengster klitih ini sangat meneladani dan mematuhi apa
yang dikatakan oleh pemimpinya. Bahkan bisa dikatakan setiap anggota
kelompok tidak berani atau menolak apa yang dikatakan pemimpin.
Perintah harus dilaksanakan dan setiap anggota yang berani menolak akan
diberi hukuman secara fisik oleh pemimpin kelompok. Ketiga subjek juga
menuturkan hal yang senada bahwa perintah pemimpin harus dipatuhi.
Seorang pemimpin mempunyai kewajiban untuk mengendalikan dan
mengawasi perilaku anggota kelompok (Walgito, 2010).
Dalam hal merumuskan identitas lewat rasa takut, ketiga subjek
menuturkan hal yang senada terhadap ketakutannya dengan sosok leader.
Ketiga subjek mengaku bahwa sering mendapat ancaman secara fisik dari
pemimpin. Ancaman tersebut membuat ketiga subjek merasa sangat takut
dan tidak berani menolak apa yang diperintahkan oleh leader. Selanjutnya,
ketiga subjek lebih memilih untuk melakukan aktivitas klitih. Di sini dapat
diamati bahwa klitih dilakukan untuk menghindari diri tertimpa kekerasan.
Dengan demikian, pembentukan siklus kekerasan di dalam kelompok
mampu menjaga kelompok tetap utuh.
Perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses penting yaitu
proses kognitif dan proses motivasional, proses kognitif yang terbentuk
dilakukan oleh masing-masing individu dan dipengaruhi oleh berbagai
stimulus (Newcomb, Turner & Converse, 1978). Perubahan kognitif dan
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motivasional terjadi karena adanya ancaman fisik dari pemimpin
kelompok dan membuat setiap anggota kelompok mersa takut dengan
sosok leader. Rasa takut yang terbentuk karena adanya stimulus yang
diberikan oleh pemimpin kelompok dengan adanya ancaman secara fisik.
Ancaman tersebut yang membuat setiap anggota kelompok berpikir bahwa
jika menolak perintah dari pemimpin maka akan dihukum secara fisik.
Ancaman secara fisik ini seakan-akan sudah tertanam di dalam pikiran
mereka. Maka mereka berpikir bahwa lebih baik melakukan perintah dari
pemimpin dari pada mendapat hukuman secara fisik.
Selanjutnya, kerentanan identitas sosial ketiga subjek dipengaruhi
oleh tekanan maupun ancaman dari pemimpin. Subjek Dp dan Po juga
menuturkan bahwa akan merasa sangat malu oleh teman satu
kelompoknya ketika mendapat hukuman secara fisik dari pemimpin
kelompok. Menurut Tajfel dan Turner (dalam Hogg & Abram, 1988)
identitas sosial di dalam sebuah kelompok akan berpengaruh pada relasi
antar anggota kelompok. Hubungan setiap anggota kelompok juga terjalin
diluar aktivitas klitih, subjek Po juga menuturkan bahwa mereka sering
pergi secara berkelompok dan saling mengunjungi rumah teman satu
kelompoknya.
Dari beberapa penjelasan diatas, anggota gengster klitih seolaholah menjadi alat untuk kepentingan salah satu otoritas. Bisa dikatakan
klitih menjadi permainan atau game yang dibentuk oleh otoritas untuk
mencapai tujuan tertentu. Namun permainan yang dibentuk tersebut
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menjadi sangat mengerikan bagi orang-orang yang merasa terancam
dengan aktivitas klitih dapat dikatakan street criminality.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa
aktivitas klitih di Yogyakarta diorganisir oleh otoritas yang terrepresentasikan
lewat pemimpin kelompok. Dalam kasus ini, pemimpin bertugas menggerakan
dan mengarahkan kelompok untuk melakukan aktivitas klitih. Kemudian, identitas
sosial anggota gengster tersebut terbentuk karena adanya pengaruh dari pemimpin
kelompok yang sering kali memberikan ancaman ataupun tekanan secara fisik
kepada seluruh anggotanya.

Meski demikian, tidak semua anggota gengster

merasa nyaman berada di dalam kelompok tersebut. Kenyamanan anggota
kelompok tersebut timbul karena adanya penghargaan yang diberikan oleh
pemimpin kelompok.
Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pembentukan
identitas sosial anggota gengster. Di antaranya, perekrutan anggota sampai dengan
proses seleksi masuk ke dalam gengster. Selanjutnya, pemimpin mempunyai cara
sendiri untuk mempertahankan kelompok yaitu dengan ancaman fisik atau
tekanan secara fisik yang nantinya membuat anggotanya menuruti dan
melaksanakan perintah dari pemimpin gengster. Selain itu pemimpin akan
memberikan penghargaan bagi anggota yang telah melaksanakan perintahnya.
Penghargaan tersebut berupa pujian dari pemimpin kelompok, kemudian
pemimpin

kelompok

akan
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memberikan

minuman
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beralkohol dan narkoba secara gratis. Beberapa hal tersebut yang membuat para
anggota gengster terus berada di dalam kelompok.
Anggota gengster sebenarnya tidak mengetahui motif kegiatan yang
selama ini mereka lakukan. Mereka harus taat pada aturan kelompok dan
melaksanakan perintah dari pemimpin seperti aktivitas pembacokan yang selama
ini marak dibicarakan di Yogyakarta.

Kebanyakan dari mereka hanya ingin

mendapatkan penghargaan dari pemimpin kelompok mereka.
Aktivitas klitih yang dilakukan oleh gengster ini juga terkesan menjadi
alat untuk kepentingan salah satu pihak tertentu. Anggota gengster hanya
mendapatkan penghargaan yang berupa minuman beralkohol dan narkoba tanpa
mengetahui motif apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemimpin ataupun pihak
yang ingin memanfaatkan mereka. Dengan kata lain, anggota gengster ataupun
pelaku pembacokan menjadi korban oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya.
B. Kelemahan Penelitian
Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam proses pengambilan data, hal
ini dikarenakan keterbatasan peneliti untuk terlibat dalam aktivitas kelompok
gengster tersebut untuk memperoleh data yang lebih dalam. Selain itu, peneliti
tidak memiliki akses yang lebih terhadap pemimpin kelompok.
C. Saran
1. Pemerhati Remaja
Bagi pemerhati remaja dapat melihat bahwa pola gengster yang terbentuk
karena adanya otoritas tertentu yang membuat ketiga subjek merasa takut
dengan ancaman fisik yang diberikan. Meraka tidak bisa menolak apa yang
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dikatakan oleh pimpinan kelompoknya yang mewajibkan mereka harus
melakukan aktivitas sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pimpinan
kelompok.
Dengan melihat fakta tersebut, pemerhati remaja menjadi sangat perlu
memperhatikan pergaulan lingkuan sekitar mereka. Sebab fakta diatas
menunjukakan bahwa keikutsertaan ketiga subjek karena ajakan teman yang
sudah terlebih dahulu mengikuti gengster klitih tersebut.
2. Orangtua
Bagi orangtua yang mempunyai anak diusia remaja harus lebih mengawasi
pergaulan di mana anak sering bermain. Hendaknya juga mengetahui temanteman yang sering melakukan aktivitas sehari-hari. Waktu bermain juga harus
lebih diperhatikan, karena faktanya dalam penelitian ini para anggota gengster
klitih berkumpul dai larut malam.
3. Peneliti Selanjutnya
Karena penelitian ini lebih fokus pada pembentukan identitas anggota
gengster klitih dan mengapa identitas sosial ini mungkin terbentuk, maka
untuk peneliti selanjutnya yang memiliki minat pada fenomena klitih,
hendaknya lebih mengeksplorasi tentang terbentuknya gengster yang dilabeli
oleh otoritas tertentu dan faktor-faktor terbentuknya identitas sosial pelaku
klitih. Selain itu peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan topik
yang sama dengan variasi subjek yang berbeda seperti, otoritas yang
menggerakkan gengster dan pola kepemimpinan yang ada di dalam gengster
klitih.
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VERBATIM SUBJEK DP
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Verbatim
Sekarang
mas
ceritakan
pengalaman
selama mengikuti
gengster tersebut? Ya saya ikut
geng tersebut ya sedikit ada senang
ada susahnya ya kalau susahnya
jarang main sama teatngga atau
teman teman di desa jadi ya dikira
ya apa tu jirih atau gimana gitu lho.
Pengalamannya
mas
selama
mengikuiti
geng
tersebuit
bagaimana? Pengalamannya ya
nggih ada yang diajari nakal atau
diajari suruh mbacok atau tawuran
tawuran itu. Pernakah saudara
terlibat dalam aktivitas klitih?Sudah
pernah mas. Yaa terus itu
aktivitasnya ngapain aja mas? Yaa
itu aktivitasnya mencari musuh
buat tawuran atau cari gara gara
sama kalau ada musuh musuh itu ya
tawuran dijalanan atau mbacoki
atau ngepruk ngepruki gitu mas.
Terus kalok mbacok mbacoki gitu
pakek senjata apa mas?Ada celurit,
ada klewang, ada sabut yang buat
ngaritTolong ceritakan kronologis
aktivitas klitih tersebut? Ya saya
dulu pernah ikut geng dikarenakan
dulu apa yaa yaa pengin aja nyoba
nyoba karena anak muda gampang
terpancing gitu lho mas terus
aktivitas pada klitih itu yaa satu
orang buat jongki yang belakang
yang bawa senjata senjata itu mas
jadi kalau ada musuh yang turun
yang belakang yang depan tetep
dimotor. Terus yang belakang itu
ngapain mas? Ya kalau ada musuh
yaa bacok bacokan dijalan mas atau
kalau enggak geer geeran ya kalau
sama orang orang yang dibelakang
itu ngga punya rasa kasian gitu lho
mas jadi saya terus mbayangin
kalau saya yang dibacok sendiri
rasanya gimana gitu lho mas Terus
setelah mas melakukan aktivitas
klitih tersebut apa yang mas
lakukan selanjutnya? Ingin bertobat
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Deskriptif label

Analytic label

Ikut geng ada rasa
senang juga susah
(3-4)

Geng
mengorganisir
afeksi

Di geng diajari
nakal (11-12)

Cara orang belajar

Aktifitas mencari
musuh (17-21)

Mendefinisikan
Liyan

Senjata yang
digunakan celurit,
klewang, sabit (2324)

Penggunaan senjata
tajam

Ingin mencoba
sesuatu yang baru
(28-30)

Kebutuhan akan hal
baru

Melakukan
pembacokan tidak
disertai dengan
perasaan (38)

Tidak menyertakan
empati dalam
aktivitasnya

Rasa takut jika
dibacok (41-44)

Ketakutan terhadap
ancaman

Ingin bertobat
karen asudah

Perasaan bersalah
atas perbuatannya
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

mas sudah banyak keresahan di
Yogyakarta ini mas buat tidak
nyaman mas buat yang pulang
sekolah pulang kerja pulang malem
banyak yang menggenggu atau
mancing mancing gitu lho mas biar
terjadi suatu permasalahan Terus
selama mengikuti geng tersebut di
dalam aktivitasnya ngapain aja
mas? Pas kumpul gitu mas? Ya ada
yang mabuk, ngepil atau apa gitu
buat apa yaa biar bisa buat lebih
kendel jadi yaa kalok pada ngga
pakek kayak gitu pada ngga usah
ngga usah gitu Terus ada lagi ngga?
Terus nek kon orak orek corat coret
mboten mikir tetonggo tetonggo
walaupun orang tua tetep dilawan
koyo nek mboten nduwe dosa gitu
lho mas
Apakah mas juga menceritakan
aktiviotas klitih tersebut dengan
orang lain? Ya pernah saya
ceritakan pada keteman teman yang
didesa teman teman sekolah. Apa
pernah menceritakan dengan orang
yang lebih tua mas? Pernah mas ya
itu sama leadernya Critanya gimna
mas? Yaa kalok di kidul itu kayak
gitu mas mbacok tu udah biasa mas
kalau di Jogja itu yaa sangat
meprihatinka gitu mas banyak klitih
bacok bacokan membunuh dan
melukai melukai mas nyolong
nyolong Terus kalu gitu mas pernah
mendapat perlindungan ngga mas?
Jadi kalau ada yang punya masalah
satu gitu semuanya ikut mas seperti
suatu kebersamaan lah mas erat gitu
mas Oh iya ada leader juga mas Itu
ngapain leadernya mas? Itu yang
nyuruh nyuruh didepan lewat mana
mau mbacok mana gitu mas cari
masalahnya itu di mana gitu mas
Itu leadernya bertanggung jawab
penuh mas? Bertanggung jawab
penuh mas, jadi misalkan ada satu
orang yang kena terus nanti
leadernya cari orang yang ngenani
gitu loh mas Terus? Yaa kalok
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meresahkan
masyarakat (47-50)

Minum alkohol dan
mengkonsumsi
narkoba agar lebih
berani (57-60)

Menstimulus diri
dengan obat-obatan
dan alkohol

Tidak memikirkan
lingkungan sekitar
seperti halnya tidak
memikirkan dosa
(63-66)

Ketidak pedulian
pada lingkungan
sekitar

Menceritakan pada
teman-teman (7072)

Mendefinisikan
Liyan

Jika di „selatan‟
pembacokan sudah
biasa (75-77)

Maraknya aktivitas
pembacokan

Banyak aktivitas
klitih yang
memakan korban
jiwa (79-82)

Aktivitas kelompok
memunculkan
korban

Jika ada masalah
semuanya ikut
membantu (84-86)
„Leader‟ memberi
arahan untuk
membacok (89-90)

Solidaritas
kelompok

*Leader*
bertanggung jawab
penuh jika ada
anggota yang jadi
korban (93-96)
Leader
menanggung semua
biaya jika ada yang

Tanggung jawab
pemimpin

Perintah dari
pemimpin

Tanggung jawab
pemimpin
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

sampai dibawa kerumah sakit nanti
dibayari
gitu
mas
Terus
konsekuensi yang didapatkan itu
apa mas? Konsekuensi dari ikut
geng itu mas? Yaa kalau seminggu
Cuma kumpul sekali nanti terus
disampar diajar gitu mas kok ngga
pernah keliatan kemana aja gitu
mas walaupun alasannya ibunya
hamil tetep harus kesana kalu
enggak ya tetep diajar gitu mas Itu
yang ngajar siapa mas? Yaa
leadernya itu mas sama angkatan 00
berapa gitu mas senior dari geng itu
mas
pokoknya
Bagaimana
tanggapan orang lain ketika saudara
melakukan aktivitas klitih tersebut?
Yaa yang didaerah desa desa itu
malah pada takut soalnya memakai
senjata tajam gitu loh mas jadi mau
nolongin orang yang dikeltih malah
takut sendiri. Ya terus kalau thethek
thethek gitu sering di gropyok
warga desa dikira mau tawuran atau
aneh aneh atau mau apa mabuk atau
ngepil Terus pas melakukan
pembacokan itu gimana mas? Dulu
pernah suruh mbacok tapi kalau
ngga mau terus diajar gitu mas yaa
pertama kali mbacok baru itu mas
karena enggak mau kalu diajar atau
dipukuli sama leadernya jadi
langsung dibacok aja mas ya kira
kira itu pas untuk dibacok langsung
dibacok mas Itu target sasarannya
gimana mas? Yaa yang penting
cowok mas anak sma atau cowok
langsung dipedang mas Kalau
enggak ditanyain koe koncoku udu
kamu teman saya bukan kalok iyaa
itu langsung dibacok aja mas terus
saya menolak haa terus leadernya
ha koe ki pie yaudah dari pada saya
yang diajar sama leader sama senior
saya yaa saya mending mbacok aja
to mas enggak enak to mas raanya
mbacok temen sendiri coba kalu
saya yg dibacok rasanya gimana
Terus akhirnya? Yaa itu mas terus
banyak operasi operasi polisi itu
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masuk rumah sakit
(97-99)
Dalam seminggu
kumpul sekali
maka akan dipukuli
oleh „leader‟nya
(102-105)
Leader dan
seniornya yang
akan memukuli jika
ada yang tidak
berkumpul (109111)
Orang di desa takut
jika ada aktivitas
klitih (114-116)

Hukuman akan
ketidakpatuhan dari
pemimpin

Hukuman akan
ketidakpatuhan dari
pemimpin

Aktivitas
menimbulkan
kekerasan

Ketakutan terhadap
ancaman
Kalau nongkrong
sering disergap
oleh warga (120121)
Jika tidak mau
membacok akan
dipukuli (124-126)
Pertama kali
membacok karena
disuruh oleh
„Leader‟ (126-129)
Laki-laki anak
SMA (133-134)
Sempat menolak
untuk membacok
tapi karena takut
dipukuli oleh
„leader‟ akhirnya
membacok (140143)
Merasa tidak enak
membacok teman
sendiri (143-145)
Banyak operasi
polisi (146-147)
Empat kali
melakukan

Hukuman akan
ketidakpatuhan dari
pemimpin
Ketakutan terhadap
hukuman dari
pemimpin

Mendefinisikan
korban
Ketakutan terhadap
hukuman dari
pemimpin

Perasaan bersalah
atas perbuatannya
Ketakutan terhadap
ancaman
Mendefinisikan
aktivitas kelompok
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

mas Berapa kali mas pernah
membacok gitu mas? Empat kali
mas Korban yang dibacok itu
kondisinya gimana mas? Yaa ada
tanganny yang sobek dipunggung
itu terus dideket perut itu sama
dikaki mas Terus korbanya itu
gimana mas? Yaa saya ngga ngeliat
mass habis mbacok langsung tak
tinggal pergi terus besok paginya
korban yang saya bacok udah
masuk koran yaa saya bangga mas
Terus
perasaan
ma
setelah
melakukan pembacokan tersebut
merasa giman? Yaa selain bangga
itu tadi ada rasa penyesalan mas
yaa kalu saya sendiri yang kena itu
gimana rasanya tapi kalau teman
teman yang disana itu waa uah
berani kayak gitu udah diajeni gitu
loh mas sama gerombolan saya
Terus tementemen mas kalu sudah
mengetahui mas sudah mbacok gitu
gimana? Yaa dikatain wooh
sekarang kamu kendel udah berani
kayak gitu besok besok lagi yaa
jadi terus selanjutnya ganti gantian
mas saya mbocengin temen saya
yang mbacok kalok saya yg
diboncengin saya yang mbacok ya
gonta gantian terus mas tiap harinya
buat tes mental gitu loh mas biar
makin berani Itu yang nyuruh gonta
ganti gitu siapa mas? Leadernya
mas yaa misalanya kalau yang
jongki yang mboncengin itu
ninggal yaa nanti itu jongkinya
diajar mas diajar rame rame gitu
mas kan ngga ada rasa kebersamaan
gitu to mas Bagaimana perasaan
mas setelah melakukan aktivitas
klitih atau melaukan pembacokan
tersebut? Ya rasanya sedikit takut
tapi harus dilakukan gitu loh mas
kalau nati ngga dilakukan nati
malah remok sendiri karena dipaksa
oleh leadernya mas Terus mas sama
leadernya itu merasa gimana? Ya
merasa takut to mas karena yang
memegeng gengnya itu
Selain
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pembacokan (149151)
Tangan sobek,
punggung, perut
dan kaki (151-153)
Bangga sudah
membacok
langsung pergi dan
paginya korban
masuk koran (155158)
Bangga bisa
melakukan
pembacokan (161162)

Sekarang sudah
berani melakukan
pembacokan (171173)
Berganti-gantian
untuk membacok
(173-174)
„Leader‟ yang
mengorganisir
(180-182)
„Jongki‟
meninggalkan
pasangannya maka
akan dipukuli
rame-rame (184185)
Takut tapi harus
dilakukan jika tidak
akan dipukuli (189193)
Merasa takut
dengan „leader‟nya
karena yang
mengusai gengnya
(194-196)
Merasa kecewa
dengan „leader‟nya
(197-198)

Mendefinisikan
liyan

Persaan bangga
terhadap perbuatan

Persaan bangga
terhadap perbuatan

Pengakuan dari
liyan

Mendefinisikan
aktivitas kelompok

Kepatuhan terhadap
pemimpin
Hukuman atas
perbuatan

Ketakutan akan
hukuman

Kepatuhan pada
pemimpin
kelompok

Perasaan kecewa
pada pemimpin
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199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

takut ada lagi ngga mas? Yaa saya
merasa kecewa misalnya saya lagi
sakit kok ya tetep disuruh kesana
buat kumpul gitu mas saya juga
masih harus ngurusin orang tua to
mas leadernya itu ngga mikir waktu
gitu loh mas sak dek sak nyet Apa
saja yang mendukung mas sehingga
bisa mengikuti gan tersebut dan
melakukan aktivitas klitih atau
pembacokan tersebut? Yaa pertama
diojok ojok gitu loh mas dikiranya
masih gini tapi yaa harus ikut gitu
loh mas misalnya temenya mbacok
jadi pengin mbacok biar katanya
nyari nama nyari nama gitu loh mas
Buat apa kalau nyari nama gitu
mas? Katanya temen saya dulu yaa
biar kalau di nganu itu ngga berani
gitu loh mas orang lainya woo itu
udah pernah kayak gitu misalnya
lawanan gitu woo ada itu ngga usah
sama ini kita pergi aja gitu loh mas
misalnya musuhnya pernah mbacok
itu terus lawannya ngga bernai gitu
mas ngga berani sama yang udah
pernah mbacok gitu loh mas Terus
sehabis melakukan pembacokan
tersebuta ada yang memberikan
mas sesuatu atau apa gitu mas? Yaa
paling cuma suruh minum mas tapi
gratis dibeliin sama leadernya kalok
ngga minta dari geng geng lain gitu
loh mas dibeliin minum atau
dibeliin makan gitu mas terus ada
juga yang mbawa pil pil gitu mas
dikasih secara gratis mas Semenjak
itu jalan jalan atau klitih itu dulu
pernah juga salah sasaran gitu mas
jadi dikiranya musuh jebul polisi
mas jadi pas ada opersai besar
besaran gitu mas di Tugu ke utara
saya thetheknya di jalan Magelang
belakang JCM diangkringan mau
survey gitu mas udah saya bilangin
mas kalau survey gitu ngga usah
bawa senjata mas tapi temen sa
tetep nekat ini mas tetep bawa
senjata motor dua orang empat
katanya ketemu diutara Tugu udah
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Persuasi dari liyan
Pertama
dipengaruhi teman
supaya mendapat
nama (207-209)

Agar lawannya
segan karena sudah
sering mbacok
(215-216)
Pernah membacok
lalu lawannya tidak
berani (220-221)

Diberikan minuman
keras dan narkoba
secara gratis (226228)

Pernah salah
sasaran (234-235)

Survey tidak boleh
membawa senjata
(240-242)

Pengakuan dari
liyan

Pengakuan dari
liyan

Penghargaan dari
pemimpin

Pengalaman tidak
menyangkan

Pengalaman tidak
menyangkan
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249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

ada rombongan gitu mas dikiranya
geng lain terus dipancing samapi
jalan Magelang itu mas teus malah
tawuran sama polisi gitu mas jebul
itu polisi suruh angkat tangan mas
setelah itu ada tembakan peringatan
terus suruh ngeluarin senjata
senjatanya itu semua orangnya
tertangkap 12 mas ya itu termasuk
saya mas ya itu Cuma tapi saya
tetep macak tidur mas yowes tetep
diangkut to aku mas dibawa
dimasukan penjara tapi yang
lainnya udah pada lari mas terus
abis itu polisinya nyari senjata
punya kita mas ada ssekitar 35an
senjata mas ada graji s terus
pedangnya ada 10 cluritnya ada 10
geernya ada 5 sama pentung
baseball sama rante rante gitu mas
ada gebulk wesi juga mas setelah
itu dari 50 orang yang ketangkep
Cuma 9 tambah 3 yang udah diatas
umur gitu mas itu ngga boleh
makakke leadernya mas pokoknya
leadernya harus aman mas jangan
samapai ketangkep itu udah malam
mas sekitan jam 2an gitu terus
langsung dibawa ke polres Sleman
mas yaudah mas terus saya masuk
penjara di polres Sleman itu selama
15 hari mas terus direhab diutara
Dengung itu loh mas PSPR itu loh
mas selama 4 bulan Terus setalah
bebas gimana mas? Yaa saya suruh
kesana lagi mas kumpung geng itu
tapi saya harus mikir wong saya
udah ada perjanjian sama polisi e
mas kalau ngelakuin dalam setahun
masa percoban terus dipenjara lagi
gitu mas tapi leadernya itu tetep
ngojok ngojok gitu loh mas sampai
dulu pernah leadernya itu datang
kerumah saya gitu mas nyari saya
untuk gabung lagi terus kalau ngga
mucul selama 2 minggu samapi
sebulan saya mau dipukili habis
habisan sama leadenya itu mas
sama anakbuah yang lain mas
Selama mas ditahan apakah
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Ada tembakan
peringatan dan
disuruh
mengeluarkan
senjata (251-254)

Polisi menemukan
ada 35 senjata
(260-262)

Dari 50 orang yang
tertangkap 12 (267268)
Tidak boleh
mengorbankan
„leader‟nya (269270)
Dipenjara selam 15
hari dan rehab
selama 4 bulan
(277-279)
Disuruh kumpul
lagi setelah
dipenjara (279-282)

Didatangi „leader‟
untuk ikut kumpul
lagi (286-287)

Jika tidak datang
maka akan dipukuli
(291-293)
„Leader tidak
pernah menengok
selama di penjara
(296-298)
Habis keluar dari
penjara harus

Pengalaman tidak
menyangkan

Penggunaan senjata
tajam

Pengalaman tidak
menyangkan
Mengorbankan diri
untuk melindungi
pemimpin

Pengalaman tidak
menyangkan

Tekanan dari
pemimpin

Tekanan dari
pemimpin

Hukuman atas
ketidakpatuhan dari
pemimpin
Perasaan kecewa
pada pemimpin

Tekanan dari
pemimpin
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

leadernya pernag menengok mas?
Ngga pernah mas wong itu
leadernya udah jadi to polisi banyak
banget e mas, nah habis saya keluar
dari penjara sama pas keluar dari
rehab itu baru nyari saya untuk
gabung lagi mas gabung untuk geng
terus mbacok mbacok i lagi mas
Setelah diajak leadernya tersebut
apakah mas mengikuti aktivitas
geng tersebut lagi mas? Iyaa mas
saya mengikuti lagi lagi tapi saya
mainya mbacoknya lebih hati hati
sama siap siap untuk kabur kalau
ada polisi gitu mas saya juga
bangga mas bisa masuk geng itiu
lagi wong saya masuknya aja susah
e mas kan itu ada seleksinya mas
Oh ada selksinya juga mas?
Gimana itu seleksinya mas? Yaa
suruh beratem satu lawan satu mas
sama anggota geng, abis itu suruh
mbacok waton siapa yang jadi
korbnya itu waton aja yang penting
mbacok gitu mas, terus sama suruh
ambi kunci motor orang lain dijalan
gitu mas sambil mukulin gitu mas,
terus sama masuk sekolah waton
ngompasi minta uang gitu mas buat
seneng seneg beli minum apa pil
gitu mas abis itu baru bisa masuk
gengnya itu mas
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membacok lagi
(298-302)
Cara orang belajar
Mengikuti aktivitas
pembacokan lagi
(305-307)
Bangga bisa
mengikuti geng itu
lagi karena
masuknya susah
(309-311)

Untuk masuk geng
ada seleksinya
(315-329)

Perasaan bangga
terhadap
perbuatannya

Proses masuk
kedalam anggota
kelompok

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TEMA SUBJEK DP

Perekrutan Anggota

Tahap Seleksi

Aktivitas Kelompok

Cara Mempertahankan
Anggota

Pengorganisiran Emosi

Aturan Kelompok
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Yaa suruh beratem satu
lawan satu mas sama
anggota geng, abis itu
suruh mbacok waton
siapa yang jadi korbnya
itu waton aja yang
penting mbacok gitu
mas, terus sama suruh
ambi kunci motor orang
lain dijalan gitu mas
sambil mukulin gitu
mas, terus sama masuk
sekolah waton ngompasi
minta uang gitu mas
buat seneng seneg beli
minum apa pil gitu mas
abis itu baru bisa masuk
gengnya itu mas
Banyak klitih bacok
bacokan membunuh dan
melukai melukai mas,
terus selanjutnya ganti
gantian
mas
saya
mbocengin temen saya
yang mbacok kalok saya
yg diboncengin saya
yang mbacok ya gonta
gantian terus mas tiap
harinya buat tes mental
gitu loh mas biar makin
berani
Yaa paling cuma suruh
minum mas tapi gratis
dibeliin sama leadernya
kalok ngga minta dari
geng geng lain gitu loh
mas dibeliin minum atau
dibeliin makan gitu mas
terus ada juga yang
mbawa pil pil gitu mas
dikasih secara gratis mas
Konsekuensi dari ikut
geng itu mas? Yaa kalau
seminggu cuma kumpul
sekali
nanti
terus
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Pendefinisian Liyan

Mendeskrisikan Lawan

Penciptaan Ancaman

Ancaman yang
diberikan oleh
pemimpin kelompok
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disampar diajar gitu mas
kok
ngga
pernah
keliatan kemana aja gitu
mas walaupun alasannya
ibunya hamil tetep harus
kesana kalu enggak ya
tetep diajar gitu mas,
dulu pernah leadernya
itu datang kerumah saya
gitu mas nyari saya
untuk gabung lagi terus
kalau
ngga
mucul
selama 2 minggu samapi
sebulan
saya
mau
dipukili habis habisan
sama leadenya
Yaa itu aktivitasnya
mencari musuh buat
tawuran atau cari gara
gara sama kalau ada
musuh musuh itu ya
tawuran dijalanan atau
mbacoki atau ngepruk
ngepruki
gitu
mas,
pernah saya ceritakan
pada keteman teman
yang
didesa
teman
teman sekolah
Ya rasanya sedikit takut
tapi harus dilakukan gitu
loh mas kalau nati ngga
dilakukan nati malah
remok sendiri karena
dipaksa oleh leadernya
mas, leadernya itu tetep
ngojok ngojok gitu loh
mas sampai dulu pernah
leadernya itu datang
kerumah saya gitu mas
nyari saya untuk gabung
lagi terus kalau ngga
mucul selama 2 minggu
sampai sebulan saya
mau
dipukili
habis
habisan sama leadenya
Kalau seminggu cuma
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Mendapatkan Ancaman

Hukuman secara fisik
yang diberikan oleh
pemimpin
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kumpul sekali nanti
terus disampar diajar
gitu mas kok ngga
pernah keliatan kemana
aja gitu mas walaupun
alasannya ibunya hamil
tetep harus kesana kalu
enggak ya tetep diajar
gitu, Ya terus kalau
thethek thethek gitu
sering di gropyok warga
desa dikira mau tawuran
atau aneh aneh atau mau
apa mabuk atau ngepil
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VERBATIM SUBJEK GK
No
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Verbatim
Ya1 selamat malam mas, tolong
ceritakan pengalaman mas selama
mengikuti
aktivitas
gengster
tersebut? Ya jadi gini mas
pertamanya saya ikut gengster
tersebut itu dari temen saya diajakin
ikut kumpul kumpul terus pas
perkumpulan pertama saya bingung
dengan aktivitas orang orang disitu
terus saya bilang sama temen saya
ini komunitas apa terus udah
dijelasin semua pertamanya saya
mau mundur dari komunitas
tersebut dan saya sempat tidak ikut
nongkrong dikomunitas tersebut
lama tapi sekitar 1 bulan 2 bulan
lagi saya diajak temen saya lagi ke
tempat yang sama waktu itu saya
mau kesana nongkrong sama orang
orang itu lagi terus saya disitu
dikenalkan dengan temen temennya
temen saya dan saya dikasih tau
aktivitas yang dilakukan oleh
kelompok tersebut dan saya tertari
ee di dalam komunitas tidak hanya
ee ngajak orang terus hanya bisa
masuk ke komunitas tersebut tapi
ada seleksi jadi ee satu orang
ngajak orang yang lain diajak ke
komunitas tersebut dan dilakukan
seleksi saya mengikuti komunitas
tersebut 3 tahap yang pertama saya
diajak sparing atau berate sama ee
senior orang yang lebih lama
mengikuti komunitas tersebut lebih
lama dari pada saya sparing satu
lawan satu itu tahap pertama yang
ke dua saya disuruh ikut ee ramai
ramai
sama
orang
orang
dikomunitas tersebut atau klitih
itulah mas muter muter barang tapi
dengan membawa alat alat benda
tajam benda tajam tu banyak mas
kayak ee pedang ada gir rantai
semua dibawa itu tapi sebelumnya
udah dikasih tau sama senior kalau
muter atau klitih tu harus bawa
senjata senjata kayak gitu mas
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Deskriptif label

Analytic label

Dari temen diajakin ikut
kumpul-kumpul (6-7)

Pengaruh Liyan

Bingung dengan
aktivitas orang-orang
disitu (8-9)

Mendefinisikan
Liyan

Pertamanya mau mundur
(11-13)

Cara orang
belajar

Diajakin temen lagi (1719)

Pengaruh Liyan

Dikenalkan dengan
teman-teman lain dan
diberio tahu aktivitas
yang dilakukan (20-23)

Pengenalan
kelompok

Tertarik masuk ke
komunitas (24-25)
Ada seleksi (27-28)
Mengajak masuk
kedalam komunitas (2830)

Ketertarikan
terhadap
kelompok
Proses masuk
dalam
kelompok
Pengaruh Liyan

Ada 3 tahap untuk
masuk kedalam
komunitas (31-34)

Proses masuk
kedalam
kelompok

Membawa benda benda
tajam (41-44)

Penggunaan
senjata tajam

Sudah diberitau dengan
senior jika”klitih” harus
membawa senjata (45-

Kepatuhan
terhadap
pemimpin
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50
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57
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pertama kali saya ikut itu ngeliat
dulu temen temen saya itu kayak
gimana to nglitihnya itu kayak
gimana ternyata udah yang
langsung dapet orang dibacok
menggunakan itu tadi yang dibawa
pedang gir an lain lain itu yang
pertama saya belum berani untuk
mbacok untuk nglitih orang orang
yang menurut saya pertama tama
orang yang ngga salah tapi sama
temen temen saya dikayak gituin
terus klitih yang kedua saya udah
berani dengan tekad saya dengan
temen temen saya disuruh sama
senior kalok kamu mau beneran
ikut komunitas ini tu kamu harus
berani mbacok orang
yaudah
karena saya udah pengen banget
ikut komunitas tersebut ya akhirnya
saya langsung mbacok orang
terutama orang orang yang besar
cowok kalau saya kalau cewe masih
ngga tega itu yang pertama kali
saya mbacok orang itu cowok
badannya gede kena ditangannya
kalau kepala saya belum berani
terus syarat yang ketiga itu saya
sendiri sama senior saya berdua
saya suruh bonceng terus ada orang
saya dikasih arit sama itu sama
senior saya nah terus saya nanya
aritnya diapain mas terus sama
senior saya bilang udah itu ada
orang dia bilang kayak gitu yaudah
karena itu senior saya selain saya
taku sama senior saya yang
mboncengin saya ee saya juga
pingin membuktikan saya layak
dikomunitas tersebut kayak gitu itu
yang pertama kayak gitu mas Terus
yang membikin mas pingin banget
masuk komunitas tersebut itu
apa?Lha itu pertamanya kan eee
pertamanya itu saya ngga pingin
Cuma diajak nongkrong tadi itu
yang pertama terus kok disitu
karena saya ee saya malah takut
sama temen temen saya sendiri ee
pie yo mas yoo muntap gitu lah mas
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48)
Pertama kali „klitih”
melihat teman-teman
(49-50)

Cara belajar

Pertama kali “klitih”
belum berani untuk
membacok (55-58)

Rasa empati
yang timbul dari
aktivitas

Sudah mempunyai tekad
untuk membacok karena
disuruh dengan senior
(61-63)

Kepatuhan
terhadap
pemimpin
kelompok

Sudah ingin sekali
masuk komunitas (6668)
Laki-laki bertubuh besar
pertama kali yang
menjadi korban
pembacokan (69-72)

Keinginan
pribadi untuk
masuk
kelompok

Disuruh senior untuk
membacok orang (7479)

Proses masuk
kedalam
anggota
kelompok

Ingin membuktikan
layak di komunitas (8287)

Meyakinkan
kelompok

Takut dengan temanteman (94-96)

Ketakutan pada
Liyan

Tidak ingin kalah

Mencari rasa

Mendefinisikan
Liyan
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

bahasa jawanya saya ikutan ngga
pingin kalah sama yang lain karena
saya ngga di ajeni gitu mas di
komunitas tersebut terus saya
membuktikan ngga tau kenapa
waktu itu saya langsung malah
pingin banget kayak senior senior
saya saya ngga mau diposisi ya
saya pingin langsung kayak senior
senior saya yaudah langsung berani
langsung saya membuktikan sama
yang lain kalau saya tu bisa kaya
senior saya kayak gitu Pernahkan
mas terlibat dengan aktivitas klitih
yang gede gitu mas dalam satu hari
itu mbacok berapa orang? Pernah
mas tapi udah lam sih waktunya
kapan udah pernah tapi lupa tapi
yang jelas udah pernah itu ada
kelompok lain terus ee ternyata pas
temen saya mbacok orang orang itu
lapor sama kelompok yang lain
kelompok yang lain tu nyari yang
dicari motor kita dan temen saya itu
ada yang ketauan kalau tadi habis
mbacok temennya dia terus
kelompok lain tersebut kelompok
itu ee mencari kita dan senior ku tu
tau kalau temenku yang baru masuk
itu abis mbacok orang tersebut dan
akhirnya senior nyuruh anak
buahnya semua yang masih baru
baru itu disuruh muter klitih nyari
orang yang dibacok tadi karena
kelompok lain tau kalau kita abis
mbacok terus yaudah mas terjadi
pertempuran hebat antara dua
kelompok tapi sampek sekarang itu
saya ngga tau itu kelompoknya
kelompok apa ngga tau. Terus
ceritakan kronologis aktivitas klitih
tersebut mas? Maksutnya dari
pertama kumpul gitu mas? Iya dari
pertama itu ngapain aja?Nah itu
biasanya kan malem kalau saya kan
bisanya malem habis jam 12 gitu
tapi jam 9 itu udah dikabarin lewat
group kita ada group mas di hp
dihubungin
disuruh
ngumpul
disuatu tempat kita ngumpul
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dengan yang lain karena
tidak dihormati (97-99)

hormat dalam
kelompok

Ingin seperti senior
(103-105)

Mencari rasa
hormat dalam
kelompok

Melakukan pembacokan
dengan kelompok lain
(115-117)

Mendefinisikan
Liyan

Senior menyuruh anak
buah untuk melakukan
aktivitas “klitih” (126128)

Kepatuhan
terhadap
pemimpin

Terjadi pertempuran
antara 2 kelompok (131133)

Mendefinisikan
korban

Sudah dihubungi lewat
group (142-143)

Pengaruh Liyan

Mengkonsumsi
minuman beralkohol dan

Menstimulus
diri dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ditempat biasa kita ngmpul
biasanya kita minum minum dulu
disitu minum dulu gitu mas yaa ada
yang pakai narkoba itu mas yang
ngepil itu juga ada mas yang pakek
ee ngrokok juga ada terus abis kita
ngumpul dari jam 9 tadi udah
banyak yang mabuk sampek jam
12an mas baru kita muter mas kita
nglitih nyari orang terus dibacok
kalau kebnyakan mbacok itu
ditangan mas kalau kita kayak gitu
mas. Terus yang mengkoordinasi
suruh kumpul di group tadi siapa
mas? Itu dikelompok saya itu ada
leader mas udah senior udah kayak
orang tua kita di komunitas itu udah
jauh lebih tua dari kita jadi kalau
ada apa apa terus ngomong sama
leader kita mesti udah aman kayak
gitu jadi misal ada temennya yang
abis mbacok itu mesti laporan ke
leader kalau saya sendiri bangga
mas abis mbacok langsung
ngomong sama leadernya nanti ada
konsekuensi sendiri lah nanti
dikasih bonus sama leadernya kita
kayak gitu terus terus apalagi mas?
Apa yang mas rasakan sama
leadernya itu? Yaa ngrasa pie yo
mas emm ya ngrasa lega mas gitu
lah kan tadi awal ngrasa kalau wah
kalau saya mikirnya ngga bisa
mbacok orang ngga bisa klitih
mbacok kayak yang lain dimata
leader kan waaah jirih ngga punya
opo ngga punya keahlian ngga
punya nyali buat kayak gitu tapi
kalau sudah berani mbacok terus
laporansama leadernya dan leader
tau bahwa malem itu saya yang
mbacok itu langsung merasa
dianggep dianggep sama leader
terus ngomong wah kamu berhasil
malem ini kata kata kayak gitu
mesti udah bikin seneng banget mas
ngrasa kayak udah kayak yang lain
kayak gitu mas Terus yang
membikin mas bangga melakukan
aktivitas klitih tersebut itu apa?
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narkoba sebelum
melakukan aktivitas
pembacokan (146-149)

mengkonsumsi
alkohol dan
narkoba

Mencari orang untuk
diobacok (155-157)

Mendefinisikan
Liyan

Di geng ada “ leader”
(160-162)

Mendefinisikan
pemimpin

Jika ada masalah lalu
menceritakan dengan
“leader” pasti sudah
aman (164-165)
Bangga melakukan
pembacokan (168-170)

Perassaan aman
dari pemimpin

Merasa bangga dengan
aktivitas pembacokan
karena sudah dianggap
dengan “leader” (175187)

Pengakuan dari
pemimpin

Kata-kata dari “leader”
mebuat senang karena
sudah melakukan
pembacokan (189-191)

Perasaan
bangga terhadap
perbuatannya

Perasaan
bangga terhadap
perbuatan
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199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Gimana maksutnya mas? Emm
yang membikin bangga mas
melakukan aktivitas klitih tersebut
itu apa? Yang membikin bangga itu
yaa abis mbacok itu mas ngga tau
kenapa mesti rasanya itu puas
banget karena diawal tertekan itu
mas kapan saya bisa kayak senior
itu loh mas kayak gitu tapi terus
malem itu juga saya bisa
melakukan itu mesti rasanya
bangga mesti dianggep juga sama
kayak yang lain to mas udah ada
nama
dikomunitas
tersebut
biasanya kalau leadernya saya itu
jarang kenal sama anak buannya
kan itu komunitasnya anggotanya
banyak nah itu jarang kenala sama
orang orang yang jarang keliatan
lah ngga pernah ikut klitih lah itu
leadernya ngga apal mas kalok
yang suka nongkrong aja tapi kalau
sama yang sering melakukan klitih
melakukan pembacokan itu mesti
udah dianggep intinya itu mas
karena
sudah
dianggep
di
komunitas karena udah dianggep
ada gitu lho mas. Terus apa yang
mas lakukan setelah melakukan
aktivitas klitih tersebut? Oh ho o
habis melakukan misal udah
berhasil nanti kita tu kan jarang
melakukan klitih bareng bareng
gitu mas ada 20 motor itu kita
bareng jarang jadi misalnya ada 20
motor terus kita bagi 4 kelompok
satu kelompoknya jadi 5 motor 5
motor mas terus per kelompok tadi
mbacoki 1 atau 2 orang kalau
waktu menjelang pagi jam 3 jam 4
gitu kita udah berhenti udah ngga
melakukan aktivitas tersebut terus
kita ngumpul ke markas disuatu
tempat tadi mas nah disitu kita
langsung cerita banyak kita ngapain
aja selama semalem tadi kita kayak
gimana kita mbacok di mana itu
kita cerita sama temen temen
kelompok lain tadi gitu mas. Terus
ada perasaan takut ngga mas setelah
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Merasa puas karena
awalnya tertekan dengan
seniornya (200-201)
Bangga sudah dianggap
seperti yang lain karena
sudah dianggap dengan
„leader‟ (204-206)
„Leader” jarang kenal
anggotanya yang tidak
pernag membacok (208218)

Perasaan
bangga terhadap
tekanan dari
senior
Pengakuan dari
liyan

Mendefinisikan
pemimpin

Jarang melakukan
“klitih” bersama-sama
(224-225)
20 motor dibagi 4
kelompok untuk
melakukan aktivitas
“klitih” dan berakhir jam
3 atau 4 pagi (227-234)

Mendefinisikan
kelompok

Setelah melakukan
aktivitas langsung
bercerita dengan
“leader” (236-238)

Kepatuhan
terhadap
pemimpin

Pertama kali melakukan
pembacokan merasa
takut (245-247)

Ketakutan
terhadap
perbuatan

Mendefinisikan
kelompok
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249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

melakukan aktivitas pembacokan
tersebut? Kalau pertama-tama saya
melakukan pertama kali jujur mas
takut banget mau mbacok tu ho o
ora ho o ora iya enggak iya enggak
tapi setelah yang kedua itu rasa
takutnya mulai hilang dan lama
kelamaan sampai sekarang udah
gampang banget mas mau mbacok
orang wes ra nduwe dah ngga
punya perasaan takut apa gimana
gitu udah biasa soalnya mas. Mas
menceritakan apa aja sama
leadernya itu mas? Kalau sama
leadernya itu yaa yaa nyritain kalau
tadi 20 motor kan dibagi bagi kalau
bisa satu kelompok sama leadernya
kalau pertama tama jadi tekanan
mas kalau satu kelompok sama
leadernya itu kan pingin mbacok to
mas kalau enggak kan nanti dipikir
ngga punya nyali tapi kalau ngga
satu kelompok sama leadernya pas
abis kita klitih kita ngumpul di
markas tadi kita ketemu sama
leader kita ngomong kalau semua
ngomong sama leader laporan sama
leader abis mbacok orang ciri
cirinya kayak gini mbacoknya
disini kayak gitu mas intinya
laporan sama leader kalau habis
mbacok Terus kalau habis cerita
kayak gitu tanggapan leadernya
gimana mas? Kalau satu orang yang
habis melakukan pembacokan tadi
ee bagi leader itu udah sangat bagus
nanti kadang ada yang dikasih
penghargaan
penghargaan
itu
berupa minuman keras bisa terus
kalau ada yang mau pil yaa dikasih
pil sama leadernya itu tapi kalau
menurut saya itu Cuma boros mas
yang jelas saya kembalikan yang
pertama tadi ee setelah abis mbacok
itu tadi saya dapat kepercayaan
lebih mas dari leader saya kalau
saya sering seringnya dikasih
minum minuman beralkohol mas
Terus pernah ngga mas ketangkep
warga atau ketangkep polisi?
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Lama-kelamaan rasa
takut hilang (248252)

Aktivitas
kelompok
memunculkan
keberanian

Satu kelompok dengan
“leader” menjadi
tekanan (257-259)

Tekanan dari
pemimpin

Tidak berani membacok
dianggap tidak punya
nyali dengan “leader”
(261-263)

Tekanan dari
pemimpin

Laporan dengan “leader”
sesudah melakukan
pembacokan (268-269)

Kepatuhan
terhadap
pemimpin

Seudah melakukan
pembacokan akan diberi
minuman beralkohol dan
narkoba (276-282

Penghargaan
dari pemimpin

Habis membacok
mendapat kepercayaan
yang lebih dari “leader”
(285-289)

Pengahargaan
dari pemimpin

Pernah tertangkap Polisi
dan dipenjara selama 4
bulan (291-294)

Pengalaman
tidak
menyenangkan

Tidak ada rasa takut

Rasa aman yang
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Pernah mas pernah yaa polisi
pernah mas terus saya dipenjara
sekitar 4 bulanan itu mas terus
gimana? Leadernya itu ngurusin
mas ngga pas mas dipenjara? Iya
mas itu leadernya itu udah
bertanggung
jawab
udah
bertanggung jawab lebih sama kita
jadi kita berani mbacok kita berani
klitih tawuran gitu tidak begitu
khawati tidak begitu takut karena
leader semua itu bertanggung jawab
jadi pas saya dipenjara 4 bulan itu
semua sudah diurus sama leader
karena orangtua saya kan udah
ngga mau tau terus udah
ditanggung jawab sama leader tadi
leader ngurus semua dikantor polisi
terus akhirnya saya ditebus sama
leader saya kayak gitu. Sehabis mas
dipenjara apakah pernah melakukan
pembacokan lagi? Pas keluar dari
penjara ya mas? Iya mas Itu pernah
saya pernah klitih lagi saya masih
ikut ke komunitas itu terus saya
melakukan pembacokan itu lagi
sama temen temen yang masih
sama itu lagi mas. Apakah mas
pernah menolak ajakan leader terus
konsekuensinya gimana gitu mas?
Kalau saya sendiri kalau saya
sendiri belum mas tapi kalau temen
saya pernah mas nah pas temen
saya menolak menolak ajakan
leader ya itu mas akhirnya temen
saya
malah
dipukuli
sama
leadernya ada yang samapi dicari
sampai rumah diseret diajak
kemarkas terus diajar sama leader
nah saya liat dari penngalaman dari
temen saya yang kayak gitu jadi
nganu mas jadi gimana yo ngga
berani nolak lah mas semua yang
disuruh sama leader mesti langsung
iya gitu mas suruh berangkat iya
suruh ayo klitih terus saya diajak
boncengan sama leader itu diajak
mbacok mbacokin orang itu
pokoknya iya iyain aja mas kalau
sama leader soalnya ya itu mas

79

melakukan aktivitas
„klitih” karena “leader”
bertanggung jawab
penuh (297-302)

diberikan oleh
pemimpin

Semua sudah diurus
“leader” ketika dipenjara
karena orang tua sudah
tidak mau tau (304-306)

Rasa aman yang
diberikan oleh
pemimpin

Setelah keluar dari
penjara masih
melakukan aktivitas
pembacokan (316-318)

Mendefinisikan
aktivitas
kelompok

Belum pernah menolak
ajakan “leader” (322333)

Kepatuhan
terhadap
pemimpin

Menolak ajakan “leader
akan dipukuli (324-328)

Ketakutan
terhadap
hukuman dari
pemimpin

Lihat pengalaman teman
(329-334)

Cara orang
belajar

Disuruh “leader”
langsung berangkat tidak
berani menolak (337339)
Jika menolak akan
dipukuli oleh “leader”
(340-343)

Kepatuhan
terhadap
pemimpin
Kepatuhan
terhadap
pemimpin
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349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
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364
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379
380
381
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383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
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398

konsekuensinya kalau nolak nanti
diajar sama leader dan ngga ada
yang mbantu soalnyakan yang
disitu semua kan takut sama leader
mas dia yang paling tua dia yang
paling hebat udah lama disitu ya
semua takut sama dialah mas jadi
kalau mau nolak perintah dia itu
saya mending tidak mas saya
mending mbacok orang sebanyakbanyaknya mas dari pada diajar
sama leader saya mas. Apakah
leaderrnya itu meberikan ancaman
mas? Iya mas. Terus kira kira umur
leadernya itu berapa e mas? Umur
leadernya itu kira kira aja ya mas
kalau pasnya saya ngga tau e mas
paling sekitar 37an lah mas. Terus
bagaimana perasaan mas setelah
melakukan aktivitas klitih tersebut?
Kalau perasaannya kalau pertama
tama itu dulu ya takut mas terus
takut nanti kalau dilaporin polisi lah
mas takut kalau di sampai mati atau
gimana lah mas tapi kalau saya
udah kesini udah lama ikut
komunitas
tersebut
malah
banggalah mas kalau dulu pertama
tama takut tapi sekarang bangga
mas setelah tau kalau semua resikio
ditanggung sama leader jadi bangga
mas sekarang Terus apakah anak
buahnya itu banyak mas? Ya
banyak mas Terus selain diajak
klitih sama leadernya itu diajak
kemana lagi mas sama leadernya
mas? Kalau yang biasanya orang
orang yang udah deket sama
leadernya
yang
udah
dapet
kepercayaan sama leadernya itu
diajakin mabuk diajakin dugem
sama
leadernya
nanti
udah
dibayarin mas sama leadernya salah
satu kekeluargaan itu mas kalau
misal 10 orang dalam satu
kelompok kelompok saya kan
banyak mas orangnya misal ada 10
orang yang udah berhasil mbacok
nanti leadernya pinginnya apa atau
pingin mabuk di mana atau dia
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Melakukan pembacokan
sebanyak-banyaknya
dari pada dipukuli (348351)
Leader sering
melakukan ancaman
(353-354)

Ketakutan
terhadap
anacaman
Ketakutan
terhadap
ancaman

Umur “leader” sekitar 37 Mendefinisikan
tahun (356-357)
pemimpin

Takut jika dilaporkan
Polisi dan takut
korbannya meninggal
(361-364)
Bangga sudah lama
mengikuti komunitas
dan semua aktivitas
ditanggung oleh “leader”
(365-370)

Ketakutan akan
perbuatan

Yang sudah mendapat
kepercayaan sama
“leader” akan diajak
mabuk dan dugem (377379)

Penghargaan
dari
pemmimpin

Sesudah membacok
akan diajak pesta (391394)

Pengahargaan
dari pemimpin

Perasaan
bangga pada
perbuatan
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399
400
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402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
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418
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420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

pingin dugem nanti udah nanti udah
ditanggung sama dia semua mas
yang jelas kita tinggal merayakan
merayakan kemenangan kita habis
mbacok orang kita berhasil itu bagi
kita itu kita menang kita hebat jadi
kita dapet bonus dari leadernya mas
diajak mabuk kalau enggak dugem
gitu lah mas. Terus target sasaran
pembacokan itu kayak gimana sih
mas? Kalau target sih kalau dari
atasan atau senior itu ngga ada mas
yang dibacok itu siapa orangnya
gimana tapi kalau saya pribadi saya
nyari orang yang gede yang jeloas
saya nyari orang yang gede mas
tapi bukan cewek mas kalau saya
itu mesti nyarinya cowok terus
badannya gede kayak gitu mas.
Terus motivasi mas melakukan
pembacokan itu apa mas? Kalau itu
apa ya mas yaa jadi abis mbacok
orang tinggal pergi gitu sendiri gitu
bangga mas terus saya di ajeni
dikelompok tersebut diajeni udah
berhasil mbacok kayak gitu mas.
Terus apa saja yang mendukung
mas
sehingga
melakukan
pembacokan tersebut? Wah kalau
mendukung itu banyak mas yang
pertama ya jelas ya saya ngrasa
kalau kelompok saya itu di wilayah
ini udah nganu mas udah paling
hebat kalau saya ngrasanya mas
saya ngrasa gitu karena apa yaa
karena kelompok saya itu banyak
dan mereka udah diseleksi masuk
kayak gitu terus kita tu ngga takut
sama siapapun sama apapun kita
ngga takut karena semua resiko ada
di leader leader saya itu udah mau
menanggung semuanya apabila
terjadi sama kita leadernya itu siap
menanggung misal kita mbacok
orang kita nanti misal orang yang
kita bacok nanti lecet atau gimana
gitu dibales dan kita terus kena
bacok terus ada temen temen kita
masuk rumah sakit atau kita sampai
parah gitu itu biayanya leader yang
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Target sasaran adalah
laki-laki bertubuh besar
(403-406)

Mendefinisikan
korban

Merasa dihormati di
dalam kelompok
sesudah membacok
(412-414)

Pengakuan dari
liyan

Merasa kelompok di
wilayah itu paling hebat
(419-421)

Mendefinisikan
kelompok

Untuk masuk kedalam
kelompok ada seleksi
(425-426)

Proses masuk
kedalam
anggota
kelompok

Semua resiko
ditanggung oleh “leader”
(427-428)

Merasa dilindungi dan
diayomi oleh “leader”
(440-451)

Tanggung
jawab
pemimpin

Rasa aman yang
diberikan oleh
pemimpin
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449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

menanggung
yang
mbayar
semuanya. Terus apa yang mas
rasain sama leadernya? Ya merasa
dilingdungi mas diayomi gitu
pokoknya mas aman bangetlah mas
intine jadi kalau mau ngapa ngapain
itu ngrasa bebas banget lah mas
terus sekarang ini saya udah ngrasa
nyaman banget lah mas mau apa aja
bisa nanti kalau ada apa apa nanti
udah ditanggung sama leader jadi
dia sangat membantu kita dia
sangat mengayomi kita kayak gitu
mas
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TEMA SUBJEK DP

Perekrutan Anggota

Tahap Seleksi

Aktivitas Kelompok
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Mengikuti
komunitas
tersebut 3 tahap yang
pertama
saya
diajak
sparing atau berantem
sama ee senior orang yang
lebih lama mengikuti
komunitas tersebut lebih
lama dari pada saya
sparing satu lawan satu itu
tahap pertama yang ke
dua saya disuruh ikut ee
ramai ramai sama orang
orang
dikomunitas
tersebut atau klitih itulah
mas muter muter, ketiga
itu saya sendiri sama
senior saya berdua saya
suruh bonceng terus ada
orang saya dikasih arit
sama itu sama senior saya
nah terus saya nanya
aritnya diapain mas terus
sama senior saya bilang
udah itu ada orang dia
bilang kayak gitu yaudah
karena itu senior saya
selain saya taku sama
senior
saya
yang
mboncengin saya ee saya
juga pingin membuktikan
saya layak dikomunitas
tersebut
Melakukan pembacokan
itu lagi sama temen temen
yang masih sama itu lagi
mas, ngumpul ditempat
biasa
kita
ngmpul
biasanya kita minum
minum dulu disitu minum
dulu gitu mas yaa ada
yang pakai narkoba itu
mas yang ngepil itu juga
ada mas yang pakek ee
ngrokok juga ada terus
abis kita ngumpul dari
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jam 9 tadi udah banyak
yang mabuk sampek jam
12an mas baru kita muter
mas kita nglitih nyari
orang terus dibacok

Cara Mempertahankan
Anggota

Pengorganisiran Emosi

Aturan Kelompok
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Setelah abis mbacok itu
tadi
saya
dapat
kepercayaan lebih mas
dari leader saya kalau
saya sering seringnya
dikasih minum minuman
beralkohol, yang udah
dapet kepercayaan sama
leadernya itu diajakin
mabuk diajakin dugem
sama leadernya nanti udah
dibayarin
mas
sama
leadernya
salah
satu
kekeluargaan itu mas
kalau misal 10 orang
dalam satu kelompok
kelompok
saya
kan
banyak mas orangnya
misal ada 10 orang yang
udah berhasil mbacok
nanti leadernya pinginnya
apa atau pingin mabuk di
mana atau dia pingin
dugem nanti udah nanti
udah ditanggung sama dia
semua
Pas temen saya menolak
menolak ajakan leader ya
itu mas akhirnya temen
saya malah dipukuli sama
leadernya
ada
yang
samapi dicari sampai
rumah
diseret
diajak
kemarkas terus diajar
sama leader nah saya liat
dari penngalaman dari
temen saya yang kayak
gitu jadi nganu mas jadi
gimana yo ngga berani
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Pendefinisian Liyan

Penciptaan Ancaman

nolak lah mas semua yang
disuruh sama leader mesti
langsung iya gitu
saya diajakin ikut kumpul
kumpul
terus
pas
perkumpulan
pertama
Mendeskrisikan Lawan saya bingung dengan
aktivitas orang orang
disitu terus saya bilang
sama temen saya, saya
langsung mbacok orang
terutama orang orang
yang besar cowok kalau
saya kalau cewek masih
ngga tega itu yang
pertama kali saya mbacok
orang itu cowok badannya
gede kena ditangannya
kalau kepala saya belum
berani, kita nglitih nyari
orang terus dibacok kalau
kebanyakan mbacok itu
ditangan mas kalau kita
kayak gitu mas
Kalau sama leadernya itu
yaa yaa nyritain kalau tadi
20 motor kan dibagi bagi
kalau bisa satu kelompok
sama leadernya kalau
Ancaman yang diberikan pertama tama jadi tekanan
oleh pemimpin kelompok mas kalau satu kelompok
sama leadernya, dipukuli
sama leadernya ada yang
sampai dicari sampai
rumah
diseret
diajak
kemarkas terus diajar
sama leader nah saya liat
dari penngalaman dari
temen saya yang kayak
gitu jadi nganu mas jadi
gimana yo ngga berani
nolak lah mas semua yang
disuruh sama leader
Jadi kalau mau nolak
perintah dia itu saya
mending tidak mas saya
85
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Mendapatkan Ancaman

Hukuman secara fisik
yang diberikan oleh
pemimpin
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mending mbacok orang
sebanyak-banyaknya mas
dari pada diajar sama
leader saya mas, Kalau
perasaannya
kalau
pertama tama itu dulu ya
takut mas terus takut nanti
kalau dilaporin polisi lah
mas takut kalau di sampai
mati atau gimana lah
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VERBATIM SUBJEK PO
no
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Verbatim
Ya1 mas selamat malam mas sekarang
tolong ceritakan pengalaman mas selama
mengikuti aktivitas gengster tersebut? Ya
pengalaman saya di geng itu ya mbacok
ngono terus nongkrong nongkrong sama
temen temen terus mabuk mabuk ngono
mas ngepil terus nongkro e biasane neng
gito gati mas yo ya semacam punya nama
gitu mas namanya tu Kursi Putih Terus
pembentukan gengnya itu gimana mas
atau sejarah terbentuknya geng Kursi
Putih itu seperti apa mas? Ya kalua
pembentukan gengnya itu pertama
ngumpul ngumpul gitu mas jadi ngumpul
ngumpul di tongkrongan di gito gati kui
neng jalan gito gati it uterus di
tongkrongannya tu ada kursi wananya e
putih lha terus ono sek nuani ngono mas
koyo wong tuone ngono mas udu wong
tuo yo mas tapi ono sek nuoni lah mas
neng kono sek nggedeni nah kui terus
dadi jeneng e kursi putih kui masTerus
awal pertama masuk geng tersebut gimana
mas ceritanya? Kalau pertamanya masuk
yaa diajaki temen ngono mas nah kui tapi
tetep ono ikine nek missal e arep mlebu
ngono tetep kudu ono tetep ono opo yo
ospek opo opo yo mas seleksi ngono lho
mas ya awakdewe kon gelut kon
separingan sama temen sendiri terus kon
mbacok uwong ngono mas tapi mbacok e
waton mas sek penting dudu wong wedok
mas sek dibacok ngono mas Terus ada
aturan atauran dalam geng tersebut ngga
mas? Nek koyo aturan itu ada mas ya
aturannya nanti kamu suruh nongkrong
ngono suruh nongkrong setiap hari neng
gito gati ngono mas setiap hari kon
nongkrong terus yo kui mas teru kon
mbacok opo ngrese uwong neng ndalan ki
ora oleh wedok mabuk ki kudu terus
ngepil yo ngono ngono kui lah mas terus
kudu kon sopan karo iki karo nduwuran e
karo leader e Terus pertama kali
perkenalan sama anggotanya itu gimana
mas? Kalok perkenalannya ya ini mas yaa
dari nongkrong nongkrong itu to mas kan
nongkrongnya itu setiap hari tambah lama

87

Deskriptif label
Pengalaman
di
geng
membacok
mengkonsumsi
alkohol
dan narkoba (4-7)

Analytic label
Mendefinisikan
aktivitas
kelompok

Nongkrong biasanya di Mendefinisikanke
Gito Gati dan gengnya lompok
bernama kursi putih (810)
Pertama masuk geng Proses masuk
kumpul di jalan Gito kedalam anggota
Gati(13-15)
kelompok

Ada
yang
dituakan Proses
menamakan geng kursi pembenutkan
putih (18- 22)
kelompok

Pertama masuk
anggota
geng
teman (24-25)

dalam Pengaruh Liyan
diajak

Setelah diajak teman Proses masuk
selanjutnya disuruh ikut kedalam anggota
seleksi (28-31)
kelompok

Ada
aturan
dalam Aturan kelompok
kelompok (35-36)
Setiap
hari
disuruh Aktivitas
nongkrong
dan kelompok
membacok (38-43)

Harus sopan
leader (43-44)

dengan Kepatuhan
terhadap
pemimpin

Suruh nongkrong setiap Proses pengenalan
hari bersama teman-teman kelompok
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ya ada orang baru nongkrong bareng kan
setiap hari suruh nongrong to mas terus
suruh mbacok bareng terus kan lama lama
jadi deket to mas kayak gitu Terus sama
temen-temennya itu mainnya cuma pas
kumpul kumpul itu aja atau ada yang lain
mas? Ada mas yang lain ya kalua pas
main kan Cuma ketemu ditongkrongan
pendak dino dolane karo kui yo dadi
dolan e ra mung neng tongkrongan mas ya
misalnya dolan e neng njobo sama orang
yang sama yo kerep ngono lah mas ya
misalnya aku doaln neng ngomah e nek
ora konco konco ku ki main kerumahku
sering mas kan wes cerak to Terus
aktivitas apa saja yang mas lakukan di
dalam gengster tersebut? Ya kalua
aktivitas dalam geng tersebut ya mabuk
mabuk kui mesti mas terus ngepil kui
mesti mas terus ngrese uwong neng
ndalan ngejaki gelut waton ngono ngono
kui lah mas pokokmen ki ngenggoni
uwong ngono lah mas Tolong ceritakan
kronologis terjadinya aktivitas klitih
tersebut? Nek kalau klitih pie yo mas
pertamane yo nek pas lagi do neng omah
ngono to mengko sorene wes di iki di bbm
neng group ngono kui mas kon kumpul
karo leader e biasane kumpul e neng
jombor to mas kumpul neng jombor bar
kui nongkrong nongkrong ngono kae nah
bar kui leader e ngengkon akon mbacok
mbacok uwonglah ngrese uwong neng
ndalan nah mengko uwis mas terus balik
meneh neng tongkrongan nah nek missal e
iso entuk ngono mas iso mbacok i uwong
ngono nah kui ono iki ne mas yo awak
dewe oleh ombe gratis Terus selain dapet
minum gratis gitu dapet apalagi mas? Yo
paling iki mas diapresiasi yo bangga
ngono lho mas karo kancane uweee wes
entuk terus karo leader e didelok berarti
aku ki kan wes ngeri to mas maksut e wes
wani ngono lho mas kan yo mesti leader e
bangga to mas waa iki iso entuk entukan
Itu pas mas pertama kali mau melakukan
aktivitas itu apakah ada koordinasi dari
leadernya mas? Ya kalau koordinasi itu
paling ming iki mas miing dikon terus
awakdewe kon muter neng ndi ngono lho
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baru (50-52)

Setiap hari pergi bersama Mendefinisikan
teman-teman geng (57- Liyan
62)

Aktivitas
mencari Mendefinisikan
masalah (66-70)
Liyan

Pertama kali “klitih” Pemimpin
dihubungi “leader” lewat mengorganisir
group (73-75)
keompok
Kumpul di Jombor (77- Mendfinisikan
78)
tempat
Leader
menyuruh Pemimpin
membacok orang dan mengorganisir
membuat kerusuhan (80- kelompok
82)
Sesudah membacok akan Penghargaan dari
diberi
minuman pemimpin
beralkohol secara gratis
(85-87)
Diapresiasi oleh “leader” Penghargaan dari
(88-89)
pemimpin

Dikoordinasi
oleh Pemimpin
“leader” untuk membacok mengorganisir
di tempat yang sepi (96- kelompok
101)
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

mas biasane yo mung liwat dalan dalan
sek sepi mas biasane leader e nek milihke
ngono kui ya milihin tempat tempat yang
sepi terus yang ngga banyak warga gitu
lho mas koyo ring road barat terus jalan
kabupaten terus sekitar kono mas palagan
kan nek wes dinihari ngono sepi to mas
tapi kan iseh ono wong lewat nah kan iso
diapak apakke ngono lho mas Setelah
melakukan hal tersebut apa yang mas
lakukan? Ya kalau setelahnya itu balik
lagi ke tongkrongan terus balik ke jombor
itu mas nah nanti disana tu mesti ditanya
tanyain to mas udah dapet belum yo udah
itu nanti kan dibuktiin di ini nya to mas
maksutnya oh pedang sing digowo nek
wes ono darah e berarti tenanan ini nah
mengko neng kono dikeki dikeki opo yo
yo dinei omben ombenan ngono lah mas
karo leader e yowis seneng seneng meneh
lah mas terus nongkrong biasa Apa yang
mas rasakan setelah melakukan aktivitas
pembacokan tersebut? Ya kalau rasanya
nek rasane setelah e ki yo ada bangga tapi
yo ada takutnya mas nek bangganya nek
balik meneh neng tongrongan ki wah
ampuh e wes iso iki wes entuk entukan
tapi yo wedine nek iki mas nek ketauan
warga iso diantemi neng nggon to mas
takutnya ya disitu mas apa yo mas nek
missal e korban e kui ekspose barang ha
iki aku sek nganu Terus kok pindah
tongkrongan dari gito gati ke jombor itu
kenapa mas? Yo kalau pertama kali itu
tadi Cuma dikangseni itu tadi mas
dikangseni leader e neng jombor yo nek
menurutku penak neng jombor to mas
ngumpul e ngono nggon e luwih jembar
terus ini lebih rame enak buat nongkrong
gitu lho mas kalau disana terus kan cerak
kalau nyuruhnya di ring road barat jalan
kabupaten jalan palagan nah jombor kan
cerak to mas nek missal e nggo mlayu
mlayu barang ngono cerak ngono lho mas
Setelah
mas
melakukan
aktivitas
pembacokan tersebut tanggapan leadernya
itu gimana mas? Yaa kalau leadernya itu
biasa to mas kan pertama tadi nongkrong
itu mas dari malem kumpul disitu terus
leadernya itu tetap disitu gitu lho mas ha
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Melakukan pembacokan
di tempat yang jauh dari Mendefinisikan
keramaian (103-105)
tempat

Ditanyain oleh “leader” Pemimpin
(110-115)
mengorganisir
kelompok

Sesudah membacok akan Penghargaan dari
diberi minuman oleh pemimpin
“leader”
dan
diajak
bersenang-senang (117119)
Bangga sudah membacok
(122-123)
Akan dianggap berani
(124-125)
Takut jika ketahuan (126129)

Perasaan bangga
terhadap aktivitas
Pengakuan Liyan
Ketkautan
terhadap ancaman

Diberi kabar untuk pidah Mendefinisikan
tongkrongan yang lebih tempat
ramai (134-136)

“Leader”
akan Pemimpin
membuktikan (150-153)
mengorganisir
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

nanti kalau kita udah sampai di markas
nanti
leadernya
itu
membuktikan
membuktikan gitu mas terus kita diliat
liatin mas oh ternyata kita udah mbacok
beneran gitu mas haa nanti kalau udah
terbukti beneran nanti leadernya itu
bangga gitu mas sama kita nah kita juga
banggakan mas maksutnya udah bisa
nyuruh bawahannya nanti terus dikasih
minum gratis itu mas terus dikasih pil pil
juga gratis mas mabuk lah mas Temen
temennya mas atau mas sendiri pernah
tanya ngga sama leadernya dapet uang
buat mbeliin minuman atau pil itu dari
mana? Oh ini mas kalau misalnya tanya
sih belom pernah mas kan takut to mas
kalau mau tanya sama leadernya gitu mas
nanti dikirannya kita itu sok sokan tau
gitu mas hidup hidupnya dia mas udah tua
kan kita takut to mas kalau mau tanya haa
saya taunya kalau leaderku itu chanelnya
banyak terus kayak itu lho mas kayak ada
kampanye kampanye gitu kampanye ini
lho mas kampanye parpol parpol gitu mas
ha kita suruh keluar semua mas parpolnya
itu PDIP itu mas ha itu kita biasanya
disuruh keluar semua suruh ikut
kampanye terus kalau biasanya pemilihan
apa aja gitu kita mesti suruh ikut
kampanye mas itu kita suruh ikut terus
suruh bawa motor ikut ikut kampanye gitu
mas itu semuanya suruh ikut pokoknya
mas Itu gengnya mas itu yang suruh ikut
kampanye? Iyaa mas semuanya yang ikut
gengku itu disuruh ikut kampanye
semuanya Anggota gengnya mas itu ada
berapa mas? Kalau anggotanya itu paling
puluhan mas tapi ngga sampai 50 lah mas
paling ya 30an mas tapi itu ya menurutku
itu semua udah kendel kendel gitu mas
kan udah mbacokin orang Setelah mas
melakukan hal tersebut apa yang mas
lakukan? Hal tersebut yang mana mas?
Klitih atau pembacokan itu mas Itu mas
pulang ketongkrongan lagi to kan udah
apal to mas kalau abis pulang klitih gitu
mesti dikasih minum mas dan kalau dapet
itu mesti dikasih bonus mas sama
leadernya secara gratis mesti kita balik
lagi mas dikasih pil mas nah kapan lagi to
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kelompok

Jiak sudah membacok Penghargaan dari
akan diberi minuman pemimpin
beralkohol secara gratis
(155-159)

Belum pernah bertanya Ketakutan pada
dengan “leader” karena pemimpin
takut (164-167)
kelompok
“Leader”
mempunyai Mendefinisikan
banyak kenalan (169-170) pemimpin
“Leader” menyuruh ikut Pemimpin
kampanye (172-175)
mengorganisir
kelompok

Anggotanya sekitar 30 an Mendefinisikan
dan pemberani semua kelompok
(185-189)

Pulang “klitih” selalu Penghargaan dari
dikasih minuman dan pemimpin
bonus
jika
sudah
membacok (194-198)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

mas bias dapet gratisan kalau ngga sama
leadernya Apakah mas juga menceritakan
aktivitas klitih tersebut dengan orang lain?
Iya mas cerita Cuma sama temen temen
deketku aja mas temen di geng atau temen
didesa itu mesti crita mas orang yang
deket yang saya percaya gitu mas kalau
didesa itu saya crita didesa itu mesti pada
gumun mas sama saya katanya saya hebat
gitu mas kalau crita sama temen temen
digeng kan udah pada tau kan mas jadi ya
biasa aja mas Terus tanggapan temen
temen yang dicritrain mas itu apa? Waa
kalau tanggapannya itu mesti beda beda
mas kalau tanggapannya dari temen geng
itu ya kayak bangga gitu lho mas wah wes
ampuh e wes iso mbacoki apalagi kalau
orangnya itu diekspose ekspose mas wa
ini tu aku yang mbacok mesti bangga lah
mas kalau didesa itu ya tanggapannya wa
ngapain kayak gitu malah nyakitin orang
gitu mas kalau aku biarin mas tanggapan
yang kayak gitu itu mas Pernah ngga mas
menolak ajakan leadernya itu mas? Kalau
menolak selama ini belom pernah mas
soalnya takut sama leadernya soalnya kan
dia tuakan jadi kan dia bias ngapak
ngapakke aku mas kalau misalnya
menolak kan malah saya yang dipukui
mas jadi ya mending saya manut apa kata
leader aja mas kalau nolak bisa suruh
berantem sama seniorku mas leader sama
senior seniorku kan orang orang yang
medeni to mas orang orang ngeri gitu lho
mas kan aku ngga berani to mas kalau
menolak perintah gitun mas mendingan
aku mbacok aja to kalau gitu mas dari
pada saya dipukuli gitu mas Apa pernah
ada yang menolak printah leader itu mas?
Pernah ada itu mas terus dipukuli sama di
marah marahin gitu mas dibilangin kayak
banci gitu lho mas waa mosok ngga
berani gitu Cuma kayak gitu katanya laki
laki terus dipukuli sama leadernya mas
kalau enggak ya itu suruh berantem sama
senior mas Apa saja yang mendukung mas
sehingga melakukan aktivitas klitih
tersebut? Yaa itu mas yang mendukung
saya itu ya temen temen ditongkrongan itu
mas terus sama leadernya kan saya takut
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Teman-teman di desa Pengakuan Liyan
mengenggap hebat setelah
menceritakan
aktivitas
(206-208)

Bangga karena dianggap Perasaan bangga
hebat (213-215)
terhadap
aktivitasnya

Belum pernah menolak Ketakutan
ajakan “leader” karena terhadap ancaman
takut dipukuli (223-225)

Menurut
apa
dikatakan “leader”
230)
“Leader” adalah
yang menakutkan
233)

yang Kepatuhan
(228- terhadap
pemimpin
orang
(231- Mendefinisikan
pemimpin

Melakukan pembacokan
dari pada dipukuli oleh
“leader” (234-235)
Dipukuli dan dimarahi
oleh “leader” karena
menolak perintah (238239)

Ketakutan
terhadap ancaman
Hukuman atas
ketidakpatuham
terhadap
pemimpin

Yang
mendukung Persuasi Liyan
melakukan aktivitas klitih
adalah teman-teman(246248)
Takut

dengan

“leader” Ketakutan terhdap
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249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

mas sama leadernya kalau saya ngga ikut
kan saya malah yang digebuki to mas
terus malu juga to mas kalau digebuki
terus temen temen pada tau gitu mas
masak disuruh mbacok aja ngga berani
nah nanti temen temen ngece ngece jadi
takut sama malu saya mas mendingan
saya melakukan saja mas dari pada di
gituin terus orang yang saya bacok itu kan
ngga tau saya mas jadi ya wani wani wae
to mas Terus bagaimana perasaan mas
ketika melakukan aktivitas tersebut?
Kalau perasaan ya banggalah mas bisa
kayak gitu kan udah banyak mas
mbacoknya jadi ya bangga banget lah mas
ditongkrongan itu mesti tambah diajeni
lah
mas
kasarannya
aku
disitu
ditongrongan itu udah wangun mas di
takuitin sama temen temen satu
tongkrongan soalnya aktif mbacok to mas
bangga juga mas udah dipuji Terus kalau
ikut konvoi gitu suruh ngapain aja
mas?Ya itu mas kalau suruh konvoi ya
muter muter ngganti ngganti kenalpot
muter muter terus biasanya ributnya sama
ini mas sama yang ijo ijo itu lho mas
Maksutnya ijo ijo mas?Ya sama P3 itu
mas ya rebut sama itu mas terus ribut
dijalan terus kan kita yang kedel kendel to
mas terus kita suruh mbacoki suruh kita
suruh bawa senjata senjata kayak gitu mas
terus kalau semisal ada yang ribut ribut
kita yang suruh maju gitu mas kita suruh
mengamankan
yang
lainnya
mas
maksutnya orang orang yang ikut
kampanye itu mas yang kita amankan ya
itu mas suruh berantem kalaok ketemu itu
mas ya suruh rese sama itu lah mas Ada
lagi ngga mas yang melatar belakangi mas
ikut gtang tersebut?Ya kalau dirumah kan
sepi to mas dari pada ngenggur dirumah
ngapain ngga jelas mending ikut kumpul
sama anak anak yang lain to mas seneng
to mas setiap malem mau kemana mesti
ada jujukan main kesitu mabuk disitu
udah dikasih mabuk mabukan secara
gratislah mas terus misalnya udah dapet
mangsa banyak terus diajak karaoke sama
leadernya mas dari pada neng omah mung
meneng wae mas ya itu mas senengnya
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jika tidak ikut
dipukuli (251-252)

akan ancaman

Bangga bisa membacok Perassaan bangga
(261-268)
terhadap
aktivitasnya
Tambah dihormati dan Pengakuan dari
ditakuti (265-267)
Liyan

Ribut dengan kelompok Mendefinisikan
lain (273-274)
aktivitas
kelompok
Yang
paling
berani Kepatuhan
disuruh membacok (277- terhadap
285)
pemimpin
kelompok

Dari pada tidak ada Kebutuhan akan
kegiatan dirumah (289- hal baru
292)

Diajak karaoke dengan Penghargaan dari
“leader” karena aktif di pemimpin
geng (296-299)

Merasa

aman

karena Rasa aman yang
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

ikut geng dari pada diem aja dirumah
mending ikut geng terus dijalan gitu
ngrasa aman banget lah mas wong aku ki
kendel banget e mas terus mesti dapet
perlindungan sama leadernya gitu mas
jadi mau ngapain rese dijalan udah aman
banget mas Terus selama mengikuti geng
tersebut melakukan pembacokan apakah
pernah ketangkap Polisi mas?Polisi mas
pernah mas terus dimasaukin sel terus
dipikuli sama polisi mas teres dipuli abis
abisan sama polisinya mas ohiya
dimasukiin sel anak anak mas kan umurku
belom samapek to mas jadi ya dimasukin
ke penjara anak anak gitu mas kayak
direhab terus ditemuin orangtuannya
suruh minta maaf gitu mas terus kalau
didalem itu cuman berapa hari gitu kok
mas ya paling Cuma 2 mingguan lebih
lebih dikitlah mas abis itu dikembalikan
ke orangtuanya gitu mas ya nanti kan
dirumah lagi mas yaudah nanti main main
kumpul kumpul lagi gitu mas sama anak
anak terus balik ke geng itu lagi mbacok
mbacok lagi mas Terus selama ini pernah
melakukan pembacokan berapa kali
totalnya mas? Banyak ya mas tapi kalau
yang parah sampek masuk Koran gitu
sama masuk di info cegatan Jogja itu ya
paling Cuma 4 kali mas
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dilindungi oleh “leader” diberikan oleh
(301-305)
pemimpin

Pernah tertangkap polisi Pengalaman tidak
dan dipukuli (307-309)
menyenangkan
dari aktivitasnya

Dipenjara
selama
2 Pengalaman tidak
minggu dan direhab (314- menyenangkan
320)
dari aktivitasnya

Melakukan aktivitas geng Cara belajar
setelah
keluar
dari
rehabilitasi (320-323)

Melakukan pembacokan Mendefinisikan
sebanyak 4 kali (328)
aktivitas
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TEMA SUBJEK PO

Perekrutan Anggota

Tahap Seleksi

Aktivitas Kelompok

Cara Mempertahankan
Anggota
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Arep mlebu ngono tetep
kudu ono tetep ono opo
yo ospek opo opo yo
mas seleksi ngono lho
mas ya awakdewe kon
gelut kon separingan
sama temen sendiri terus
kon mbacok uwong
ngono mas tapi mbacok
e waton mas sek penting
dudu wong wedok mas
sek dibacok ngono mas
Nongkrong setiap hari
neng gito gati ngono mas
setiap
hari
kon
nongkrong terus yo kui
mas terus kon mbacok
opo ngrese uwong neng
ndalan ki ora oleh wedok
mabuk ki kudu terus
ngepil yo ngono ngono
kui lah mas, konvoi ya
muter muter ngganti
ngganti kenalpot muter
muter terus biasanya
ributnya sama ini mas
sama yang ijo ijo itu lho
mas
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Pengorganisiran Emosi

Aturan Kelompok
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Paling
iki
mas
diapresiasi yo bangga
ngono lho mas karo
kancane uweee wes
entuk terus karo leader e
didelok berarti aku ki
kan wes ngeri to mas
maksut e wes wani
ngono lho mas kan yo
mesti leader e bangga to
mas waa iki iso entuk
entukan, pulang klitih
gitu
mesti
dikasih
minum mas dan kalau
dapet itu mesti dikasih
bonus
mas
sama
leadernya secara gratis
mesti kita balik lagi mas
dikasih pil mas nah
kapan lagi to mas bias
dapet gratisan kalau
ngga sama leadernya,
terus diajak karaoke
sama leadernya mas dari
pada neng omah mung
meneng wae mas ya itu
mas senengnya ikut geng
Aturan itu ada mas ya
aturannya nanti kamu
suruh nongkrong ngono
suruh nongkrong setiap
hari neng gito gati ngono
mas setiap hari kon
nongkrong terus yo kui
mas terus kon mbacok
opo ngrese uwong neng
ndalan ki ora oleh wedok
mabuk ki kudu terus
ngepil yo ngono ngono
kui lah
Ya itu mas kalau suruh
konvoi ya muter muter
ngganti ngganti kenalpot
muter
muter
terus
biasanya ributnya sama
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Pendefinisian Liyan

Mendeskrisikan Lawan

Penciptaan Ancaman

Ancaman yang
diberikan oleh
pemimpin kelompok
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ini mas sama yang ijo ijo
itu lho mas sama P3 itu
mas ya rebut sama itu
mas terus ribut dijalan
terus kan kita yang kedel
kendel to mas terus kita
suruh mbacoki suruh kita
suruh
bawa
senjata
senjata kayak gitu mas
terus kalau semisal ada
yang ribut ribut kita yang
suruh maju gitu mas kita
suruh
mengamankan
yang
lainnya
mas
maksutnya orang orang
yang ikut kampanye itu
mas yang kita amankan
ya itu mas suruh
berantem kalaok ketemu
itu mas ya suruh rese
sama itu lah mas
Kalau menolak selama
ini belom pernah mas
soalnya
takut
sama
leadernya soalnya kan
dia tuakan jadi kan dia
bias ngapak ngapakke
aku mas kalau misalnya
menolak kan malah saya
yang dipukuli mas jadi
ya mending saya manut
apa kata leader, terus
sama leadernya kan saya
takut
mas
sama
leadernya kalau saya
ngga ikut kan saya malah
yang digebuki to mas
terus malu juga to mas
kalau digebuki terus
temen temen pada tau
gitu, sama polisinya mas
ohiya dimasukiin sel
anak anak mas kan
umurku belom sampek
to mas jadi ya dimasukin
ke penjara anak anak
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Mendapatkan Ancaman

Hukuman secara fisik
yang diberikan oleh
pemimpin
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gitu mas kayak direhab
terus
ditemuin
orangtuannya
suruh
minta maaf
Kalau menolak selama
ini belom pernah mas
soalnya
takut
sama
leadernya soalnya kan
dia tuakan jadi kan dia
bias ngapak ngapakke
aku mas kalau misalnya
menolak kan malah saya
yang dipukui mas jadi ya
mending saya manut apa
kata leader aja, kalau
saya ngga ikut kan saya
malah yang digebuki to
mas terus malu juga to
mas kalau digebuki terus
temen temen pada tau
gitu

