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ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsi dengan judul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

PERKELAHIAN PADA PERTUNJUNKAN MUSIK DALAM 

PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL” betujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang melatarbelakangi tindak pidana perkelahian di pertunjukan musik, 

penanggulangan perkelahian pada pertunjukan musik dalam perspektif politik 

kriminal, dan kendala dalam penanggulangan perkelahian pada pertunjukan musik 

dalam perspektif politik kriminal. 

Metode dalam penulisan skripsi ini  menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta 

di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari 

lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 

analitis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Faktor-faktor yang melatar 

belakangi terjadinya tindak pidana perkelahian di pertunjukan musik adalah 

mabuk minuman keras, dendam pribadi dan tidak suka pada seseorang pada acara 

tersebut. Penanggulangan tindak pidana perkelahian pada pertunjukan musik 

dalam perspektif politik kriminal yaitu dengan upaya non penal yang berupa 

pencegahan terhadap  kerusuhan dengan cara pelaksana ijin terlebih dahulu, 

kemudian pengecekan lokasi sebelum acara terlaksana dan menghimbau kepada 

warga agar menjaga ketertiban dan keamanan (langkah preventif) dan upaya penal 

yang berupa penanggulangan kerusuhan masa akibat pertunjukan musik yaitu 

dengan memberhentikan acara tersebut, melerai pelaku kerusuhan, mengamankan 

provokator, dan penindakan terhadap pelaku. Kendala yang dihadapi dalam 

penanggulangan tindak pidana perkelahian pada pertunjukan musik dalam 

perspektif politik kriminal adalah tidak ada kepanitiaan, tidak ada pemeriksaan 

penonton, jumlah penonton dengan personil keamanan tidak seimbang dan 

kurangnya pemahaman serta kesdaran bahwa keamanan menjadi tanggung jawab 

bersama. 

Kata kunci : Tindak Pidana, Perkelahian, Pertunjukan Musik, Politik Kriminal. 
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