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                                                   Abstrak 

 Penelitian ini mengangkat permasalahan konflik sosial tawuran antar pelajar di 

SMP Negeri 281 DKI Jakarta, tujuan penelitian diharapkan mengetahui faktor 

penyebab tawuran pelajar SMP 281 Jakarta, peran lembaga pendidikan, 

masyarakat, aparat pemerinah dalam memberikan solusi penyelesaian masalah 

tawuran pelajar di SMP 281 Jakarta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif . 

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode observasi, wawancara, 

dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 

sebagai berikut, konflik sosial tawuran pelajar di SMP 281 dimulai sejak berdiri 

sekolah SMP 281, kesenjangan sosial, rendahnya prestasi akademik siswa, 

perhatian keluarga, ketidakpedulian warga masyarakat, dan ketidaktegasan 

pemangku kebijakan, menjadi faktor penyebab tawuran di SMP 281 Jakarta. 

Kata kunci: Tawuran Pelajar, SMP 281 Jakarta. 

 

A. Pendahuluan 

Konflik pelajar di Jakarta menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian sosial, agar 

bisa dicari akar permasalahannya agar kita dapat memberikan solusi akademik 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Peneliti ingin melakukan kajian tentang 



persoalan tawuran pelajar di wilayah DKI Jakarta. Kalau kita amati daerah-daerah 

yang sering dilanda konflik sosial, dan politik seperti, Papua, Ambon, Aceh, konflik 

tidak sampai melibatkan kalangan pelajar, dan jarang terjadi konflik terbuka antara 

sesama pelajar. Konflik sosial di Jakarta sudah terjadi secara masif, dengan 

melibatkan berbagai lapisan sosial. 

Jakarta sebagai pusat ibukota Negara harus menjadi Barometer kemajuan 

pendidikan di Indonesia, kemajuan pendidikan bukan hanya diukur oleh, 

infrastruktur pendidikan, kualitas guru, keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi 

tingkat nasional dan internasional. Tetapi tingkat capaian kemajuan pendidikan 

juga dilihat dari aspek, akhlak, mental, moral, etika sosial, budi pekerti, dan 

kepedulian sosial para siswa. 

Sampai saat ini pemerintah tidak memiliki metode dan kebijakan yang jelas, dan 

terprogram mengenai penyelesaian tawuran pelajra di Jakarta. Kenijakan 

pemerintah lebih banyak merespon pemberitahuan media, terhadap kasus kekerasan 

pelajar apabila memakan korban. Ketika media massa, televisi memberikan suatu 

kasus tawuran, pemerintah mulai dari tingkat materi, gubernur bupati terkesan 

sibuk menanggapi dan menyelesaikan kasus tersebut. Ketika media tidak lagi 

menyoroti, pemerintah terkesan diam. 

Menurut data yang didapat dari korban tawuran pelajar di Jakarta, tergolong tinggi. 

Sungguh tragis anak-anak yang diharapkan oleh orangtuanya, mendapatkan ilmu 

dan akhlak, moral yang terpuji dari lembaga pendidikan, ternyata berubah menjadi 

monster pembunuh sesama pelajar. Maraknya tawuran  pelajar di Jakarta, 



menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pengelolaan dunia pendidikan kita. 

Tetapi kita harus ingat juga, lembaga pendidikan bukan satu-satunya pihak yang 

bertanggung jawab terhadap mutu dan hasil pendidikan anak, peran keluarga dalam 

lingkungan masyarkat sangat membentuk karakter kualitas para pelajar.  

Sekolah SMP 281 didirikan tahun 1975, dan mulai di operasionalkan tahun 1995. 

Letak Sekolah SMP 281, sangat stategis, berdekatan dengan pusat perniagaan, ada 

Mall Keramat Jati, Mall  Pusat Grosir Cililita (PGC) Pasar Induk Keramat Jati. 

Letak SMP 281 Keramat Jati, memiliki akses jalan yang baik karena dekat dengan 

pintu Tol Jagorawi. Ini menyebabkan Keramat Jati yang di era 60 an-70 an, masih 

merupakan kawasan pertanian, persawahan yang ditempati oleh mayoritas suku 

Betawi, saat ini mengalami perubahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan 

bisnis perniagaan.  Suku Betawi yang awalnya bermukim di Keramat Jati, mulai 

tersingkir keluar Jakarta.  

Keramat Jati saat ini menjadi kawasan yang multikultur didiami oleh berbagai suku, 

agama dan lapisan sosial.  Di Kecamatan Keramat Jati ada beberpa Sekolah 

Pendidikan Pertama (SMP): SMP  Negeri 281, SMP Negeri  49 Jakarta, SMP 

Negeri 150 Jakarta, SMP Negeri 50 Jakarta, SMP Negeri 241. Berbagai fasilitas 

publik yang tersedia di Keramat Jati, mulai dari Sekolah, Kampus, Pusat 

Perbelanjaan, Ruma Sakit, Perkantoran Pemerintah dan Swasta, menyebabkan 

tingkat hunian makin bertambah di derah Keramat Jati. Keramat Jati menjadi 

kawasan padat penduduk, yang heterogen dari aspek sosial ekonomi. Jumlah 

penduduk yang terus bertambah menyebabkan  tingginya kebutuhan  sarana 



pendidikan. Sekolah negeri menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat 

menengah bawah, sebab selain murah, fasilitas dan kualitas guru memadai.   SMP 

Negeri 281, termasuk sekolah yang memiliki jumlah kelas besar 1015 siswa, 

sehingga pengaturan waktu belajar di bagi atas dua waktu, pagi dan siang. SMP 281 

yang memiliki kelas besar, memiliki beberapa kelemahan, salah satunya, waktu 

pembinaan kepada siswa menjadi terbatas, sebab guru harus menyesuaikan dengan 

kelas berikutnya. Kegiatan-kegitan les tambahan dan ekstra kurikuler hanya bisa 

dilaksanakan di hari sabtu dan minggu, sebab di hari biasa berbagi penggunaan 

kelas. Letak SMP Negeri 281 yang berada di jalur pendaratan dan penerbangan 

pesawat menyebabkan tidak diijinkan untuk membangun bangunan bertingkat, 

karena dapat mengangu dan mengancam keselamatan penerbangan. Letak SMP 

Negri 281 yang berada dekat dengan jalur penerbangan Take off/landing pesawat 

dari dan ke Bandar udara Halim Perdana Kusuma, menyebabkan siswa dan guru 

sering terganggu oleh suara bising peswat. Berikut ini adalah Tabel jumlah ruangan, 

siswa dan guru di SMP Negeri 281 Jakarta. 

B. Pembahasan .  

a.Faktor Penyebab Tawuran 

Tawuran pelajar di Jakarta, dipengaruhi oleh banyak faktor,  antara lain faktor 

demografi, dimana jumlah penduduk dan luas wilayah, tidak sebanding 

menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Jakarta sangat tinggi ini yang 

menyebabkan sering muncul konflik sosial, yang bisa jadi merambat ke dunia 

pendidikan. Faktor kesenjangan  ekonomi, percepatan pembangunan yang pesat di 



Jakarta dalam era orde baru, dalam satu sisi menjadikan Jakarta sebagai kota 

metropolitan, tetapi sisi yang lain, terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa 

dalam kehidupan sosial masyakarat Jakarta, keadaan ini juga dapat memicu konflik 

dalam dunia pendidikan. Kesenjangan ekonomi di Jakarta mempengaruhi juga 

akses masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara merata, 

pendidikan semestinya menjadi tempat perpaduan multikultural dan pelapisan 

sosial suatu masyarakat, pendidikan menjadi wahana pemersatu (integrasi) dari 

keberagaman masyarakat. Saat ini pendidikan terutama sekolah sekolah elit swasta, 

bukan menjadi wahana integrasi tetapi sebaliknya, menjadi wahana pemisah antara 

kaya dan miskin. 

Saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru Bimbingan 

Konseling, Sisiwa didapati data bahwa banyak faktor penyebab terjadinya tawuran 

pelajar, antara lain, faktor sosial ekonomi, prestasi akademik, rasa kebangaan 

terhadap almamater yang berlebihan, latar belakang keluarga. 

Faktor Sosial     : Lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam 

pembentukan sikap,karakter siswa, lingkungan sosial masyarakat urban perkotaan 

Jakarta, yang semakin permesif, menyebabkan rendahnya kontrol sosial masyarakat 

terhadap sikap dan perilaku anak, anggota  masyarakat cenderung tidak perduli 

dengan perilaku  meyimpang yang dilakukan oleh anak. Himpitan dan tekanan 

ekonomi masyarakat perkotaan, menyebabkan masyarakat cenderung berfikir 

indivisualis, pragmatis dan tidak memperhatikan nilai dan norma sosial. Dari hasil 

wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling, bahwa masyarakat yang berada di 

sekitar lingkungan sekolah, tidak memiliki kepedulian apabila melihat prilaku yang 



menyimpang dilakukan oleh siswa.Saat siswa SMP 281 bergerombol dan 

melakukan tawuran, masyarakat tidak ada yang mencegah, melerai. Mereka melerai 

kalau siswa yang melakukan tawuran adalah  bagian dari keluarga mereka. Di 

Sekitar sekolah banyak terdapat warung yang menjual rokok, para siswa biasanya 

membeli rokok dari warung-warung disekitar sekolah, pemilik warung tidak 

mempermasalakan yang membeli rokok ini anak pelajar SMP, yang penting bagi 

mereka dagangan mereka laku. Masyakat juga membiarkan tidak menegur apabila 

melihat siswa SMP merokok. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai izin 

pendirian Warung Internet (Warnet)  menyebabkan banyak dibuka usaha warnet di 

pemukiman padat penduduk, yang berada disekitar lingkungan sekolah. Keadaan 

ini menyebabkan banyak siswa yang tidak masuk sekolah, dan memilih bermain 

dan bekumpul bersama kawan-kawan di Warnet.Warnet menjadi tempat 

berhimpun, berkumpul bagi para siswa yang bolos dari sekolah, sering sangsi 

tawuran diatur saat mereka berkumpul di Warnet.  

Faktor Sosial Ekonomi: dari wawancara wawancara dengan pihak Sekolah, 

dijelaskan bahwa rata-rata latar belakang siswa SMP 281 berasal dari menengah 

bawah, orang tua mereka kebanyakan bekerja sebagai pedagang kecil, buru, tukang 

ojek, dll. Letak SMP 281 yang berdekatan dengan Pasar Induk Keramat Jati, 

menyebabkan banyak orang tua Siswa SMP 281 yang bekerja sebagai pedagang, 

buruh panggul dll, kebanyakan para siswa selepas jam pelajaran membantu 

orangtuanya berjualan dipasar, ini menyebabkan perhatian mereka kepada pelajaran 

sangat minim. Guru Bimbingan Konseling menjelaskan bahwa kebanyakan siswa 

yang terlibat tawuran, sebahagian besar berasal dari siswa yang lemah ekonominya, 



data ini didapatkan setelah para Guru Bimbingan Konseling melakukan kunjungan 

ke rumah orang tua siswa. Kebanyakan dari para siswa orangtuanya belum 

memiliki rumah, mereka tinggal di rumah sewa petakan, satu keluarga tinggal 

dipetakan yang sempit. Para guru sangat berharap, para siswa yang berasal dari 

ekonomi menengah bawa memiliki kesadaran dan semangat pendidikan. Lewat 

pendidikan mereka dapat mengubah nasib mereka dimasa depan. Meski berasal dari 

ekonomi bawah, orang tua siswa umumnya memiliki harapan, keinginan yang kuat 

agar anaknya sukses dalam pendidikan.  

Faktor Prestasi akademik: hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil Kepala 

Sekolah Bidang akademik, bahawa anak anak yang terlibat tawuran umumnya 

memiliki nilai akademik yang rendah, tawuaran adalah bentuk kompensasi agar 

mereka diperhatikan, dikenal oleh para siswa lain, meski dengan cara yang salah. 

Dalam usia remaja, seseorang biasanya berada dalam proses mencari jati diri, ingin 

terkenal,memiliki pengaruh, siswa yang tidak memiliki prestasi akademik, ingin 

menunjukan kelebihannya agar tetap dikenal dan memiliki pengaruh antar sesama 

kawan sekolah. Tawuran adalah salah satu cara seorang siswa menunjukan 

eksistensi dirinya, kepada lingkungan sekolahnya. Dengan mengikuti tawuran 

seorang siswa merasa menjadi hero bagi sekolahnya. Semakin sering seorang siswa 

meinguti tawuran makan akan tumbuh pengaruh dirinya  terhadap kawan-kawan 

sekolahnya  

 Faktor Kebanggaan Terhadap Almamater Yang Berlebihan, kesenjangan ekonomi 

masyarakat urban perkotaan, seperti Jakarta, telah menyebabkan terjadinya 

pelapisan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan ekonomi. Lembaga 



pendidikan yang semestinya menjadi tempat pembauran sosial, saat ini Lembaga 

Pendidikan, Sekolah,  terbagi bagi berdasarkan tingkatan  pendapatan orang tua. 

Anak yang orangtuanya mampu memperoleh peluang dan kesempatan bersekolah 

di sekolah yang memiliki peringkat baik. Begitu juga sebaliknya anak yang 

orangtuanya kurang mampu memiliki peluang yang kecil bersekolah di sekolah 

yang memiliki peringkat baik, terkecuali memiliki kecerdasan yang tinggi. Keadaan 

ini menyebabkan keberadaan  sekolah-sekolah di Jakarta, dapat menjadi indikator 

gambaran kemampuan orangtua Wali Murid. SMP 281 adalah sekolah yang 

pendapatan orangtuanya menengah bawah, keadaan ini menimbulkan rasa solider 

sesama siswa, mereka ingin  menunjukan eksistensi mereka kepada sesama pelajar 

yang berbeda sekolah. Saat menjadi siswa baru, para siswa sudah ditanamkan 

kecintaan dan membela nama baik sekolah dengan cara yang salah. Motivasi 

melakukan tawuran banyak karena dipicu oleh  rasa tersinggung kerena dilecekan  

oleh siswa dari sekolah yang berbeda. Para siswa meyakini hari ulang tahun sekolah 

jatuh pada tanggal 2 bulan Agustus. Setiap bertepatan dengan ulang tahun sekolah,  

siswa SMP 281 Jakarta melakukan aksi tawuran, mereka mencari musuh siswa 

yang berasal dari sekolah lain. 

Dari penelitian lapangan didapati, para siswa yang berasal dari keluarga yang 

harmonis, jarang yang terlibat aksi tawuran. Wawancara yang kami lakukan 

terhadap siswa dan guru, didapati data dua hal pertama,   sisiwa yang melakukan 

tawuran dirumahnya sering melawan orang tua, hubungan dengan orang tua tidak 

harmonis.  Kedua anak yang sering melakukan tawuran dirumahnya sangat penurut 

kepada orang tua, hubungan harmonis dengan keluarga sehingga orang tua tidak 



menyangka anaknya di sekolah terlibat aksi tawuran. Menurut Guru Bimbingan 

Konseling SMP 281, peran orang tua dalam pembinaan anak mulai hilang, justru 

sebaliknya anak yang dominan memaksakan kehendak kepada orang tua, orang tua 

dengan keterpaksaan mengikuti kemauan anak. Dengan kondisi rumah yang sempit 

membuat orang tua dan anak tidak dapat menjalankan perannya.  Anak sering tidak 

betah lama di rumah, anak sering keluar rumah mencari teman di luar rumah dan 

membentuk komunitasnya sendiri, berkumpul dalam komunitasnya, menyebabkan 

anak lebih merasa nyaman dibandingkan dengan berkumpul bersama keluarga inti. 

Komunitas pertemanan sangat berpengaruh membentuk karakter dan sikap anak, 

kalau seorang anak mendapatkan komunitas pertemanan yang baik maka sikap anak 

cenderung positif begitu juga sebaliknya. 

Siswa yang memiliki hubungan harmonis dengan keluarga, tidak tertutup 

kemungkinan terlibat tawuran. Siswa biasanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

pertemanan, banyak siswa yang melakukan tawuran karena tekanan dari senior, 

atau teman sekolah. 

 

b.Peranan Lembaga Pendidikan 

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di SMP 281, mendapati bahawa, guru 

mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan kepada para siswa, selain 

jumlah siswa yang banyak, guru juga semakin berhati-hati, khawatir tindakan 

pembinaan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa disalah artikan oleh orang tua 

wali murid.  Banyak kasus guru di Indonesia yang dipidanakan oleh orang tua wali 



murid, saat mereka melaksanakan tindakan pembinaan kedisiplinan  kepada siswa. 

Undang-Undang Perlindungan anak kadang menjadi momok yang menakutkan 

bagi guru, dalam pegakan disiplin aturan  di sekolah. 

Di SMP 281, pembinaan siswa yang bermasalah diarahkan kepada Wali Kelas, 

Guru Bimbingan Konseling dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dalam 

penyelesaian permasalahan tawuran dilakukan beberapa langka pembinaan, yang 

pertama pembinaan oleh wali kelas, dengan memanggil siswa untuk dibina, 

dinasehati, dan didekati untuk mengetahui akar permasalahan, kedua pembinaan 

oleh Guru Bimbingan Konseling, di SMP 281 Guru Bimbingan Konseling 

diberikan jadwal mengajar disetiap pertemuan satu kali dalam seminggu di semua 

kelas. Materi yang diajarkan sekitar masalah-masalah sosial, pisikologi yang 

dihadapi oleh siswa, misalnya masalah pergaulan bebas remaja, narkoba, kenakalan 

Remaja dll. Saat mengajar guru bimbingan konseling memberikan materi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, misalnya kesehatan 

reproduksi, bahaya narkoba, seks bebas, tawuran pelajar. Dalam menghadapi murid 

yang bermasalah, Guru Bimbingan Konseling, melakukan pendampingan, terhadap 

siswa, siswa diajak konsul di ruang Bimbingan Konseling, orang tua siswa  

diundang ke sekolah, tak jarang Guru Bimbingan Konseling datang ke rumah siswa. 

Dalam kasus tawuran pelajar Guru Bimbingan Konseling melakukan 

pendampingan secara khusus kepada para siswa, mereka  ditanyakan alasan dan 

tujuan mengikuti tawuran, orang tua murid juga diundang kesekolah.  

Di Sekolah SMP 281, Peran wali kelas sangat membantu dalam penyelesaian 

persoalan tawuran pelajar, wali kelas diminta oleh Kepala Sekolah untuk mendata, 



mengawasi dan membina murid yang terlibat tawuran. Diawal pembelajaran kelas 

wali kelas menasehati para siswa agar tidak mengikuti tawuran. Wali kelas juga 

mengarahkan siswa untuk  berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler, 

yang dilaksanakan setiap hari sabtu. Dengan kegiatan ekstra kulikuler diharapkan 

para siswa dapat terfokus megembangkan potensi diri yang dimiliki dengan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Adapun kegiatan ekstra kulikuler di SMP 

281 meliputi, Pramuka, Palang Merah Remaja, Olaraga. Untuk  memperdalam 

pemahaman keagamaan siswa SMP 281, para siswa diwajibkan untuk mengikuti 

kegitan kerohanian Islam. Kegiatan Kerohanian Islam dilaksanakan pada hari 

Jumat dan Sabtu. Kendala yang dihadapi oleh dalam menjalankan kegiatan 

kerohanian Islam adalah terbatasnya Guru Agama. 

Wawancara mendalam yang kami lakukan dengan Kepala Sekolah SMP 281 

Jakarta, dijelaskan untuk menghilangkan kebiasaan tawuran dikalangan siswa 

adalah hal yang sulit, kebiasan tawuran sudah ada sejak berdirinya sekolah SMP 

281. Lokasi Sekolah SMP 281 yang berada di wilayah padat penduduk, dekat Pasar 

Induk Keramat Jati, menyebabkan siswanya kebanyakan berasal dari kaum migran 

perkotaan yang kebanyakan bukan pekerja tetap (pedagang, buruh, ojek). 

Kebiasaan tawuran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga,  para siswa 

yang berasal dari keluarga menengah bawah, maka banyak masalah sosial yang 

dibawa oleh siswa dari rumah ke sekolah. Para guru melihat itu semua sebagai 

tantangan, untuk menghentikan budaya tawuran harus memutuskan mata rantai. 

Budaya tawuran muncul  dari generasi awal  Sekolah SMP 281, pihak sekolah 

berusaha untuk memutuskan mata rantai tawuran di kalangan siswa.  



Cara yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk memutuskan mata rantai tawuran 

adalah  secara rutin memberikan pembinaan kepada  siswa untuk tidak terlibat 

tawuran. Dalam setiap apel pagi, Kepala Sekolah SMP 281 Jakarta  menegaskan 

kepada  siswa  untuk tidak melakukan tawuran.  Dalam setiap kesempatan 

pertemuan rapat dengan Wali Murit, Kepala Sekolah selalu mengingatkan kepada 

wali murit, akan  memberikan  sangsi yang sangat tegas berat  kepada siswa yang 

ikut tawuran. Sesuai dengan edaran Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama, 

Sekolah diminta untuk memberhentikan siswa yang terlibat tawuran. Surat edaran 

dari Gubernur DKI Jakarta,  dinilai akan membawa efek jera kepada para siswa, 

tetapi menurut  Guru Bimbingan Konseling SMP 281 Jakarta, surat edaran 

Gubernur DKI Jakarta, tidak menjadi solusi yang menyelesaikan permasalahan 

tawuran di DKI Jakarta. Pemda, Sekolah, Orangtua  dan semua pihak harus 

bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tawuran. Penyelesaian persoalan 

tawuran pelajar jangan hanya di bebankan kepada pihak sekolah semata. 

C.Peranan Pemerintah, Dalam Mencari Solusi. 

Tawuran pelajar di Provinsi DKI Jakarta, telah lama menjadi isu nasional yang tidak 

terpecahkan karena telah berlangsung terus menerus. Masyarakat beranggapan 

tawuran pelajar telah menjadi masalah yang biasa. Beberapa tahun terakhir publik 

diresahkan dengan pemberitan media mengenai korban  tawuran pelajar.  

Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Arief Rahman  

untuk mengatasi tawuran pelajar yang kian meresahkan, Dinas Pendidikan DKI 

Jakarta diminta untuk memetakan sekolah mana yang kerap terlibat tawuran. 



Selanjutnya, siswa di sekolah tersebut diberi edukasi dan kegiatan ekstrakulikuler 

agar energi siswa bisa disalurkan secara positif.  "Harus cari tahu terlebih dahulu 

sekolah mana yang terlibat tawuran itu. (Sindonews, Rabu 20/8/2014). 

Selama ini pemerintah terkesan tidak memberikan perhatian dalam penyelesaian 

tawuran pelajar di Jakarta. Perhatian pemerintah terhadap tawuran pelajar  lebih 

banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Tawuran pelajar di DKI adalah 

warisan dari  permasalahan pendidikan masa lalu yang tidak terselesaikan sampai 

saat ini. Memang sulit dimengerti, pelajar di DKI melakukan tawuran, mengingat 

DKI adalah ibu kota negara, semestinya, masyarakat yang bertempat tinggal di ibu 

Kota Negara, dapat memberikan contoh yang baik bagi pelajar-pelajar diseluruh 

Indonesia. Harus diingat DKI Jakarata merupan barometer pendidikan nasional di 

Indonesia. Prilaku menyimpang yang diperlihatkan oleh para pelajar di Jakarta, 

menunjukan kepada kita tujuan pendidikan nasional yang ingin menciptakan insan 

Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa masih jauh dari harapan. 

Selama ini kebijakan publik Pemda DKI Jakarta, lebih banyak bersentuhan dengan 

pengusuran, rehabilitasi saluran kali, pembangunan infrastuktur, aspek 

pembangunan sosial kususnya masalah tawuran pelajar belum terlalu terdengar. 

Ditengah-tengah pesimisme masyarakat dalam melihat penyelesaian permasalahan 

tawuran pelajar, muncul harapan baru dari sosok kepemimpinan  Basuki Cahaya 

Punama selaku Pemda DKI Jakarta. Basuki Cahaya Purnama atau biasa disapa 

dengan Ahok diawal kepimpinannya bertindak tegas dalam menyelesaikan 

persoalan pelajar. Gubernur DKI Jakarta Ahok,  mengeluarkan surat edaran yang 



isinya akan memberikan sangsi dikeluarkan dari Sekolah Negeri kepada siswa yang 

terlibat tawuran. 

Untuk mencega aksi tawuran terulang kembali, Gubernur  DKI Jakarta Basuki 

Cahaya Purnama, dan Polda Metro Jaya  Irjen Pol Tito Karnavian membentuk 

Komite Anti Tawuran Pelajar  yang terdiri dari unsur Pemda, Sekolah, Polisi TNI 

dan Tokoh Masyarakat Gubernur juga mengeluarkan surat edaran ke semua sekolah 

di DKI Jakarta, yang isinya memberikan sangsi dikeluarkan dari sekolah negeri 

kepada siswa yang terlibat tawuran. 

Bagi  sekolah yang tidak dapat  mengendalikan siswanya untuk tidak melakukan 

tawuran, akan diberi sangsi kepada Kepala Sekolah, bahkan izin operasional  

sekolah akan dicabut. Bahkan untuk memotong mata rantai tawuran, Pemda DKI 

mewacanakan untuk tidak menerima siswa selama satu tahun di sekolah yang 

terlibat tawuran, sebagaimana yang diwacanakan kepada SMU 6 Bulungan Jakarta. 

Sempat terdengar isu, sekolah yang siswanya masih terlibat tawuran, dan pihak 

sekolah tidak dapat memberikan solusi penghentian, maka pemerintah akan 

menghentikan dana Bantuan Operasional Sekolah, (BOS) tetapi hal tersebut menuai 

protes dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  sebab dana BOS adalah 

hak siswa sebagai sebagai bentuk kewajiban negara dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945. Tawuran pelajar adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

siswa, semestinya siswa melakukan tindak pidana yang diberikan sangsi bukan 

Lembaga Pendidikan yang dikenai sangsi.  



Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad 

mengatakan,  

“kementeriannya hingga saat ini belum mengatur penghentian BOS untuk sekolah 

yang siswanya tawuran. Namun, menurutnya, aturan tersebut dapat saja 

diberlakukan untuk sekolah-sekolah yang tidak bisa mendisiplinkan siswanya yang 

suka tawuran.” 

Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi terhadap aksi tawuran yang 

dilakukan oleh para pelajar, tawuran sebagai salah satu bentuk konflik sosial, 

apabila tidak tertangani dengan baik, dapat menganggu keamanan wilayah, yang 

berimbas pada keamanan nasional. Jakarta sebagai Ibokota Negara, dan merupakan 

pintu masuk utama Indonesia, harus selalu berada dalam kondisi yang aman terjaga 

dari berbagai macam ganguan keamanan. Kehidupan masyarakat metropolitan 

sering menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia lainnya, kalau saya tawuran  di 

Jakarta, tidak teratasi, maka akan ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya di Indonesia, 

keadaan ini akan mengarah kepada terganggunya keamanan nasional, geng motor 

misalnya, awalnya dimulai di Jakarta kemudian merambat ke kota-kota di Pulau 

Jawa, saat ini hampir semua kota di Indonesia, memiliki geng motor.  

Langkah yang diambil oleh Gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya, untuk 

membntuk Komite Anti Tawuran sangat tepat, dan sesuai dengan Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam 

Negeri serta Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Konflik Sosial.   



Konsep Pencegahan tawuran harus juga melibatkan sekolah sehingga memahami 

apa yang menjadi kebutuhan dari siswa. Usulan dari pakar pendidikan Dr Arif 

Rahman, sangatlah tepat, selama ini siswa disibukkan dengan kelulusan ujian 

nasional. kehadiran, kedisiplinan, kejujuran, ahlaq, bukan ukuran untuk lulus ujian 

nasional, siswa menjadi permesif, banyak juga yang frustrasi, sudah bersikap baik, 

jujur tidak menyontek, tetapi tidak lulus ujian nasional. Untuk menyalurkan minat 

dan bakat, siswa harus diarahkan untuk mengikuti kegitan ekstra kulikuler. 

Indikator kelulusan dengan menjadikan nilai ujian nasional sebagai patokan, 

menyebabkan pihak sekolah kurang memperhatikan kegiatan ekstra kulikuler. 

Ukuran prestasi suatu sekolah selalu dilihat pada hasil capaian kelulusan Ujian 

Nasional. 

Wawancara mendalam yang kami lakukan dengan Kelapa Sekolah SMP 281, 

bahwa Pemerinda DKI Jakarta, memiliki perhatian terhadap persoalan tawuran 

pelajar, Saat Basuki Cahaya Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berbagai 

langkah yang dilakukan untuk menghentikan tawuran yang telah dianggap telah 

mengancam keamanan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Gubernur DKI Jakarta 

bekerjasama dengan Kapolda Metro Jaya membentuk Komite Anti Tawuran. 

Kehadiran Komite Anti Tawuran dirasakan manfaatnya di sekolah-sekolah di 

Jakarta. Di SMP 281, ditempatkan seorang petugas yang berasal dari Polsek 

Keramat Jati, yang bertugas melakukan pembinaan kepada para siswa. Petugas 

Kepolisian dan Polsek sering memberikan arahan pada saat upacara dan apel pagi. 

Petugas Kepolisian yang berasal dari Polsek Keramat Jati, selalu berkordinasi 

dengan Pimpinan Sekolah, di kawasan Keramat Jati. Adanya koordinasi yang baik, 



pihak sekolah dan polisi dapat melakukan upaya pencegahan awal sebelum 

terjadinya tawuran pelajar. Dengan adanya surat edaran dari Gubernur DKI Jakarta, 

Kepala Sekolah dan Staf Guru, merasa memiliki dasar untuk mengambil tindakan 

kepada siswa. Terlepas dari pro dan kontra tentang kebijakan pemda dalam 

menyelesaikan tawuran, sejak dikeluarkannya surat edaran Gubernur DKI Jakarta, 

kesemua sekolah di Jakarta, aksi tawuran makin berkurang. 

C.Penutup. 

Tawuran yang terjadi di SMP 281, sudah berlangsung sejak sekolah  SMP 281 

berdiri, penyebab terjadinya tawuran pelajar, disebabkan oleh banyak faktor, ada 

masalah kesenjangan ekonomi, kepadatan penduduk yang tidak sebanding dengan 

luas wilayah yang tersedia, permasalahan keluarga, sikap masyarakat yang tidak 

memiliki kepedulian sosial, malas untuk tahu kejadian yang ada disekitarnya. 

Setelah peneliti melakukan penelitian di SMP 281, penyebab tawuran sangat 

kompleks, tidak hanya masalah ekonomi, sebab banyak siswa yang berasal dari 

keluarga mampu juga ikut tawuran, bukan banyak masalah keluarga, sebab siswa 

yang berasal dari keluarga yang harmonis juga melakukan tawuran, bukan masalah 

ras, sentimen pribumi dan bukan pribumi, sebab siswa yang bersal dari non pribumi 

(keturunan China) juga melakukan tawuran.  

Bukan hanya masalah gender, sebab wanita juga terlibat tawuran. Untuk 

mengurangi permasalahn tawuran tidak hanya ditugaskan kepada pihak sekolah, 

tetapi harus semua unsur, keluarga, lingkungan, pemerintah, tokoh masyarakat, 

peneliti kampus. Permasalah tawuran di ibukota negara tanpa disadari merusak citra 

pendidikan di Indonesia. Pengelolaan pendidikan di Jakarta, harus menjadi contoh 

bagi seluruh wilayah Indonesia. Surat edaran yang isinya memberi sanksi kepada 

siswa yang melakukan tawuran oleh Gubernur DKI Jakarta, tidak efektif, 

semestinya pemda juga melakukan aksi prefentif yang edukatif dalam 



menyelesaikan tawuran, bukan hanya sebatas memberi sanksi memberhentian 

murid dari sekolah. 
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