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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.  Latar Belakang 

Saat  ini alat transportasi darat yang sangat populer dan sangat banyak digunakan 

adalah sepeda motor. Kendaraan ini tentunya sebagai alat transportasi darat yang efisien, 

sepeda motor merupakan salah satu dari kendaran yang banyak digunakan oleh masyarakat di 

Indonesia. Banyaknya jenis dan pengguna sepeda motor tersebut memunculkan banyak 

komunitas sepeda motor komunitas tersebut muncul berawal dari kumpul-kumpul remaja 

yang memiliki sepeda motor, menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari 

dan memiliki ketertarikan dalam dunia sepeda motor, hal tersebut mendorong mereka untuk 

membentuk suatu perkumpulan sebagai wadah untuk menyalurkan hasrat kecintaan mereka 

terhadap sepeda motor, maka munculah komunitas-komunitas motor. 

Kegiatan balap liar sudah sangat populer di berbagai kalangan. Balap liar adalah 

sebuah kegiatan ilegal dimana para pelakunya melakukan kegiatan adu cepat motor tanpa 

menggunakan alat pengaman yang sesuai standar. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh dua 

orang dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi oleh bengkel-bengkel tertentu 

yang sudah dipercaya oleh pelakunya. Dalam kegiatan balap liar, sirkuit yang digunakan 

adalah ruas-ruas jalan umum dengan karakter track lurus yang berjarak tempuh sekitar 201 

meter, dan jalan tersebut tidak berlubang. 

Apapun alasanya, kegiatan balap liar sangat membahayakan para pelakunya dan 

orang lain karena kegiatan tersebut dilakukan dijalanan umum, pelaku balap liar juga sangat 

tidak memperdulikan pengguna jalan yang lain. Bahkan tidak jarang  mereka juga menutup 

jalan secara sepihak untuk digunakan sebagai arena balap. Ketika memacu sepeda motornya, 

seringkali mereka melakukanya dengan posisi tubuh yang sangat berbahaya. Seperti : kepala 

menghadap kedepan, kaki diluruskan diatas jok sepeda yang dikendarainya, tangan kiri 

memegang perseneling dan tangan kanan memegang gas agar sepeda motor dapat melaju 

dengan kencang.  

 

Sayangnya untuk mengetahui motor siapa yang paling kencang mereka lebih suka 

melakukannya secara liar tidak melalui jalur resmi. Karena dalam balapan liar bisa dilakukan 

kapan saja dan dimana saja serta dalam balapan liar penonton lokal juga lebih banyak. Ini 

juga karena dalam balapan liar tidak dipungut biaya untuk menontonnya. Berada di atas 
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motor dan memacunya dengan kecepatan tinggi merupakan suatu kenikmatan tersendiri, dan 

ini tidak berbeda jauh dengan keterangan kebanyakan joki balap liar yang ada. Selain itu 

dalam balapan liar ini skill atau keahlian dan mental bertanding para joki atau pembalap lebih 

terlihat. Dari cara mereka melakukan start sampai cara mereka menguasai motor mereka 

hingga finish dapat diamati dengan jelas. 

Selain itu dalam balapan liar adrenalin para pembalap sendiri lebih terpacu karena 

jarak antara dua motor yang melakukan balapan liar hanya terpaut satu sampai dua meter 

saja. Berbeda dengan balapan resmi yang jarak antara dua motor yang balapan di sekat oleh 

pembatas dan jarak antara dua pembalap juga tergolong aman berkisar antara empat sampai 

lima meter selain itu dalam balapan resmi jalur yang digunakan sendiri–sendiri yaitu satu 

pembalap satu jalur. Oleh karena itu tidak mengherankan bila terdengar berita telah terjadi 

kecelakaan dalam balapan liar, karena standar keselamatan yang mereka gunakan sangat 

buruk sekali. Para joki atau pembalap ini dalam balapan tidak menggunakan helm, sarung 

tangan, sepatu atau baju balap. Segi keamanan berada di nomor kesekian, sudah dapat 

dibayangkan apa jadinya bila mereka jatuh. Lalu apa untungnya bagi para pembalap liar itu? 

Selain sebagai ajang pembuktian nyali, bengkel tempat setting tunggangan merekapun tidak 

kalah diuntungkan, karena apabila motor settingan mereka diketahui sering memenangkan 

balapan, maka hampir bisa dipastikan bengkel tersebut akan kebanjiran pelanggan. 

Dalam kelompok ini memiliki anggota dengan tujuan yang sama yaitu untuk 

melampiaskan kesenangannya dalam melakukan kebut-kebutan di jalan raya. Individu-

individu tersebut saling berinteraksi dengan sesama individu yang memiliki ketertarikan pada 

aksi kebut-kebutan. Kelompok pengebut jalanan terdiri dari individu-individu dengan 

perilaku sikap terbuka, memiliki tujuan dan nilai yang sama serta menghayati norma-norma 

yang dianut. Persaingan antar anggota kelompok ini biasanya tidak terlalu tampak karena 

masing-masing anggota meleburkan diri dalam satu kepentingan dan satu tujuan yang sama. 

Sedangkan persaingan dengan kelompok lain bisa diwujudkan mana kala sudah berada di 

tengah-tengah arena balap liar, tiap-tiap kelompok berusaha untuk menjadi yang terbaik di 

arena balap liar ini. Untuk itulah biasanya tiap-tiap kelompok telah memiliki pembagian 

tugas diantara anggota kelompok, tidak semua anggota yang menjadi joki atau pembalap liar. 

Namun juga ada yang bertugas sebagai mekanik serta hal-hal lainnya. Aksi kelompok yang 

dilakukan kelompok balap liar merupakan bentuk perilaku yang dianggap oleh masyarakat 

melanggar norma-norma nilai yang berlaku dimasyarakat. Karena dalam melakukan balapan 
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mereka di nilai telah mengganggu ketertiban umum dan ketenangan masyarakat karena 

mereka melakukan balapan tersebut di jalan umum dan pada waktu malam hari. 

Kini angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor cenderung terus meningkat 

setiap tahunnya, diperkirakan sekitar 30 juta orang telah terbunuh akibat kecelakaan di jalan 

(road crashes). Kajian terbaru menunjukkan sekitar 1 juta orang meninggal setiap tahun 

akibat kecelakaan di jalan di seluruh dunia. Angka tersebut merupakan peningkatan dari 

880.000 korban kecelakaan tahun 1999 dan pada 2010 diperkirakan meningkat antara 1,1 - 

1,2 juta, kemudian menjadi 1,3 - 1,4 juta per tahun pada tahun 2020. Di Indonesia, jumlah 

korban kecelakaan di jalan tahun 2005 mencapai 33.827 orang,dimana 36 persen (12.178 

orang) meninggal dunia. Itu berarti, diantara 100 orang yang mengalami kecelakaan terdapat 

36 orang meninggal dunia. Angka tersebut juga berarti bahwa dalam satu hari terdapat 33 

orang meninggal karena kecelakaan di jalan. Jika ditinjau dari golongan umur, hampir 50 

persen korban berusia antara 15 - 21 tahun.  

Angka sebenarnya tentu lebih besar, karena hanya kecelakaan besar saja yang 

dilaporkan, sedangkan kecelakaan yang terjadi di perdesaan dan tempat-tempat terpencil 

tidak dilaporkan (under reporting data). Kecelakaan juga menimbulkan kerugian materi yang 

sangat besar dan kerugian materi yang tidak terhitung seperti kehilangan produktivitas, 

waktu, biaya perawatan, pengobatan dan biaya sosial lainnya. Di Indonesia, kerugian materi 

akibat kecelakaan di jalan mencapai Rp55 miliar lebih setiap tahun, menurut data Dephub 

kesalahan terbesar (86,8 persen) setiap kecelakaan disebabkan faktor pengemudi. Sedangkan 

data statistik Polri mencatat angka sebesar 84 persen. Karena itu, budaya dan perilaku 

pengemudi kendaraan yang bersifat “aggressive driving” (pengendaraan agresif) harus segera 

diperbaiki dengan membudayakan cara mengemudi yang berdasarkan penguasaan teknis dan 

perilaku pengemudi atau popular dikenal sebagai defensive driving (pengendaraan defensif). 

Singkat kata, jangan sampai jumlah kecelakaaan lalu lintas sepeda motor masih harus 

bertambah lagi dengan korban meninggal dunia akibat aksi pengendara yang agresif.  

Aksi balap liar selalu menjadi polemik di setiap kota besar tidak hanya ramai di 

Jakarta saja, akan tetapi juga merambah ke berbagai kota lain, seperti Bandung, Yogyakarta, 

Surabaya dan pelosok kota. Bahkan, balapan liar yang dilakukan sebagian kalangan remaja 

itu telah mewabah ke kota Kediri. Balap liar itu sendiri sulit diberantas karena pelaku balap 

liar sering berpindah–pindah tempat ketika melakukan aksi balapan sehingga hal ini juga 

menyulitkan bagi pihak aparat untuk melakukan penertiban. Semisal di kota Kediri, 
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meskipun tergolong kota kecil disini para pecinta balap liar sangat banyak sekali yang 

berkumpul setiap sore di kawasan GOR Kediri. Para pelaku ini menunggu mobil polisi yang 

sedang berpatroli lewat, setelah polisi lewat baru mereka mulai melakukan balap liar. Pada 

awalnya memang sekedar adu kecepatan motor saja tetapi karena kurang asik kata pembalap 

liar maka ajang ini selalu diikuti dengan uang (taruhan). Nah ini yang paling seru kata 

mereka, karena kalo tidak ada yang taruhan kurang panas. Dari beberapa kasus balap liar di 

Kediri yang terkuak oleh media adalah.  

Kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) kemarin malam sekitar pukul 22.00 berbuah 
petaka. Seorang biker liar Ali Mustofa, 21, warga Dusun Kemuning, Desa Tiru Kidul, 
Kecamatan Gurah, tewas setelah motor yang dikendarainya saat balapan oleng dan 
menabrak kerumunan penonton. Seorang penonton, Boasuhadi, 20warga Kelurahan Ketami, 
Pesantren, luka berat dan harus dilarikan ke RSUD Gambiran. Kapolres Kediri AKBP 
Benyamin melalui Kanit Laka Satlantas, Iptu Muhammad Amin, membenarkan kejadian itu. 
Kendaraan korban sudah diamankan. Polisi masih memburu salah satu pembalap yang 
diduga kuat menyebabkan kecelakaan itu."Setelah kecelakaan langsung kabur. Kami masih 
mencari keberadaannya,"tandas Amin. (Radar Kediri. Minggu, 15 Februari 2009. ) 

Polsek Kandat membubarkan Balapan liar yang sering terjadi di Jalan raya 
Sumberjo Kandat. karena balapan liar sering mengganggu ketenangan warga yang sedang 
istirahat. Dari razia yang digelar tersebut petugas mengamankan dua sepeda motor tanpa 
kelengkapan motor dan tanpa nomor Polisi. Subbaghumas Res Kediri. oleh : [ Redaksi ] 
2011-03-15  

 
 Razia dilakukan serentak Polres Kediri Kota di 3 lokasi terpisah 3 Lokasi itu di 

Jalan Achmad Yani atau di sekitar Stadion Brawijaya, Jalan Brawijaya atau di depan 
Mapolres Kediri Kota dan area di GOR Joyoboyo, Kelurahan Banjarmelati, Kecamatan 
Mojoroto.Berdasarkan pemetaan petugas di lapangan, di lokasi-lokasi itu memang sering 
dijadikan ajang balap liar. Terbukti saat di lakukan razia, memang kegiatan itu ada dan 50 
Sepeda motor diamankan dari balap liar. Razia ini dilakukan sebagai tindak lanjut masuknya 
laporan masyarakat yang mengaku resah dengan kegiatan ilegal tersebut. Untuk 50 sepeda 
motor yang diamankan, selain karena digunakan untuk balap liar, juga karena menggunakan 
spesifikasi yang tidak dibenarkan berdasarkan UU Lalu Lintas. Sementara penonton balap 
liar yang ditilang jumlahnya mencapai 211 orang. Dari tangan mereka polisi mengamankan 
198 STNK dan 13 SIM, dengan proses akhir diserahkan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri. 
(Radar Kediri Minggu 13/2/2011. 

 
Remaja sebagai harapan penerus bangsa mempunyai tugas mengembangkan 

keterampilan yang ia miliki harus baik dan positif misalnya, belajar, berprestasi, 

mempersiapkan diri untuk jenjang masa depan seperti halnya pernikahan hidup berkeluarga, 

berperilaku baik sebagai warga negara yang terpuji, dan sebagainya. Namun akan tetapi dari 

beberapa kasus di atas tersebut nampaknya para remaja saat ini belum terlalu siap dengan 

perubahan-perubahan yang membawa dampak kurang baik bagi perkembangan mental 

remaja di Indonesia. Ini dapat dilihat dari cara mereka berbahasa, berpenampilan, bahkan 
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cara berkomunikasi dan berorganisasi antara sesama remajapun terkadang masih 

membandingkan status sosial. Umumnya para remaja sekarang mencari jatidiri mereka 

dengan cara membebaskan semua keinginan mereka, tidak sedikit dari mereka salah 

menyalurkan bakat dan keinginannya.  

Salah satu penyaluran bakat yang kurang tepat dibidang ini ialah melakukan  balapan 

liar, dimana mereka beranggapan bahwa hanya dengan cara balapan di jalan umum, hoby 

mereka telah tersalurkan. Tanpa mereka sadari bahwa perilaku mereka dapat dengan mudah 

dicontoh oleh remaja-remaja yang lainnya karena dianggap super hero dan raja jalanan. 

Berbicara tentang balapan liar, tentu kita tidak bisa lepas dari organisasi illegal yang mereka 

dirikan, yang biasa disebut dengan Geng Motor. Karena dengan terbentuknya geng motor, 

sedikit banyak hoby mereka tentang dunia Otomotif dapat tersalurkan, karena disitu mereka 

dapat mempelajari sekaligus menuangkan ide kreatif mereka mengenai kendaraan bermotor. 

Balap motor adalah olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor. Balap motor, 

khususnya road race, cukup populer di Indonesia balap motor liar yang dikenal dengan ‘trek-

trekan’ marak sejak dahulu sampai dengan tahun 2012 ini. balap motor liar adalah salah satu 

tingkah laku berisiko yang dipengaruhi oleh faktor (intern) dan (ekstern) diri mereka. 

Walaupun polisi telah mengupayakan penertiban, namun pelaku balap motor ini tetap ada. 

Rentang umur pelaku balap motor liar adalah 15 tahun sampai dengan 21 tahun, yang 

termasuk pada kelompok usia remaja tengah dan dewasa awal lebih-lebih khususnya remaja 

yang  identik dengan Trek-trekan atau balap motor liar di jalanan, bagi remaja  hal ini 

merupakan salah satu wadah untuk menampung agresifitas dan hiperaktivisme remaja yang 

sangat menyukai hal-hal yang dapat memacu adrenalin mereka. Ketertarikan untuk 

mengutak-atik mesin motor tanpa memperdulikan besarnya biaya yang diperlukan dapat 

terbayarkan dengan mencoba kemampuan motor hasil modifikasinya di lintasan balapan.           

Unsur minat dan ketegangan yang terjadi saat terlibat dalam permainan ini menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para pesertanya. Adanya sejumlah uang yang dipertaruhkan menjadi 

stimulan yang kuat untuk menambah iklim kompetitif yang ada didalamnya. Berbagai usaha 

dilakukan untuk mendapatkan kemenangan, pengorbanan dalam bentuk modal, tenaga, dan 

keselamatan jiwa dilakukan demi suatu kepuasan dan kebanggaan. Balapan liar dilakukan 

remaja berdasarkan kesenangan pribadi/kelompok tanpa peduli dengan kepentingan umum, 

sehingga perbuatan remaja sudah melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan aturan 

hukum lainya khususnya dalam hal lalu lintas. Remaja yang identik dengan balapan liar 
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menjadi masalah yang serius karena melanggar undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan jalan raya. 

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara awal pada joki balap liar. Hasil 

wawancara dengan beberapa joki menyatakan bahwa keikutsertaan merka dalam balap liar 

karena ikut-ikut teman, adanya konformitas dengan remaja peserta balap motor lain. Balap 

motor liar dapat dianggap sebagai olahraga. Tetapi balap motor liar juga dapat dianggap 

sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah sehingga bisa menyebabkan mereka lebih 

berperilaku agresif ketika dijalan karena mengganggu ketertiban dan keselamatan para 

pengendara lain. Ketika mereka mengalami masalah, mereka akan berusaha untuk 

menceritakan masalah tersebut pada orang terdekatnya yaitu teman. Sementara figur orang 

tua tidak memamantau siapa teman-teman pergaulan hal inilah yang menyebabkan joki balap 

liar beralih pada figur seorang teman. Tetapi mereka juga mengatakan bukan karena teman 

dan kesenangan semata yang dicari, akan tetapi yang paling penting adalah untuk menjaga 

nama kelompok atau teman, berprestasi, menguasai, menonjolkan diri,  promosi dan menarik 

pengikut baru untuk masuk dalam anggota, dan setelah itu baru uang yang difikirkan. Mereka 

beranggapan bahwa uang itu mudah dicari karena setiap balapan mereka selalu memakai 

taruhan, uang yang digunakan di dalam taruhan bukan milik perorangan tapi semua anggota 

bengkel atau kelompok (bersama-sama). Fenomena balap liar yang berlarut-larut dari dulu 

sampai sekarang ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat akan tetapi harus 

ditanggapi dengan serius karena akan menjadi masalah besar jika tidak ditindak untuk 

mengatasinya, dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dari survey tersebut 

nampaknya bahaya balap liar sangat dipengaruhi oleh faktor ekstern yang peranannya sangat 

penting oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui secara 

lebih mendalam, ” Faktor – faktor  ekstern yang menyebabkan remaja melakukan perilaku 

balap liar ” 

 

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai 

berikut : 

Faktor – faktor  ekstern yang menyebabkan remaja melakukan perilaku balap liar ? 

 

C.     Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ” Faktor – faktor  ekstern 

yang menyebabkan remaja melakukan perilaku balap liar ”. 

D.     Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Secara praktis : Diharapkan bermanfaat untuk memberikan masukan kepada orangtua 

sehingga lebih memperhatikan anaknya supaya tidak melakukan balap liar dan bagi 

pihak aparat kepolisian ini diharapkan bisa mencegah perilaku remaja yang suka 

melakukan balap liar. 

2. Secara teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya mengenai psikologi sosial yang 

berkaitan dengan faktor remaja yang suka melakukan balapan liar.  

 

 

 


