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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 200 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.

Dalam kegiatannya para pelaku balap liar tidak dilengkapi dengan alat

pengaman sebagai pelindung. Menurut mereka, balap liar juga sebagai ajang untuk

memicu adrenalin, melatih keberanian dalam mengendarai sepeda motor dengan

kecepatan tinggi dan motor yang digunakan adalah hasil dari modifikasi. Balap liar

juga sebagai ajang untuk taruhan, selain itu juga sebagai alternatif bagi para

pembalap untuk menunjukan keahlian dari motor buatan bengkel masing-masing.

“Seorang remaja tewas setelah terjungkal dari motor saat melakukan aksi balap

liar”. Berita yang tidak lagi mengejutkan, karena kerap menghiasi halaman surat

kabar menyusul maraknya aksi para pembalap liar di beberapa ruas jalan. Kehadiran

mereka sudah menjadi hal yang biasa. Meskipun banyak keluhan dari masyarakat

sekitar mengenai keberadaan mereka, namun tidak sedikitpun dari mereka

bergeming. Aksi mereka malah menjadi tontonan gratis yang mengundang perhatian
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banyak orang. Dan bagi mereka sendiri, itu tidak lebih sebagai ajang pembuktian

nyali, meskipun tidak sedikit pula yang bertaruh dalam jumlah besar dalam setiap

balapan (http//www.indonesiahonda-tigercommunity2010/02/.org). Tetapi sayangnya

kegiatan balap liar tidak mengalami penurunan, dan tidak menyurutkan niat dari para

pelakunya untuk melakukan kegiatan balap liar.

Para pengemar balap liar, tampaknya masih belum jera. Mereka kembali

turun ke jalan untuk adu nyali di Jalan Gajah Mada sabtu malam (9/10). Padahal,

lebih dari seratus motor balap liar terjaring razia polisi di lokasi tersebut dua bulan

yang lalu. Sementara itu, aksi balap liar di double way Gajah Mada tersebut terlihat

cukup mencolok. Tidak hanya suara knalpot yang meraung-raung memekakkan

telinga malam itu. Jumlah penonton yang menyaksikan balap malam tersebu juga

lumanyan bayak. Padahal, jarak lokasi balap liar itu hanya sekitar dua kilo meter dari

Mapolres Banyuwangi di Jalan Brawijaya. Double way Gajah Mada pun merupakan

jalan yang tersambung dengan Jalan Brawijaya. Yang jelas, para pembalap dan

penonton balap liar tersebut terlihat cukup tenang dan antusias. Tak terpacar muka

waswas atau trauma karena razia besar-besaran seperti yang pernah dilakukan

Agustus lalu. Pada razia yang lalu Polres Banyuwangi menyita 120 unit kendaraan

roda dua di Jalan Gajah Mada. Motor-motor itu diduga milik para pembalap dan para

penonton aksi yang beresiko menimbulkan kecelakaan tersebut. Waktu itu polres

mengerahkan 50 anggota satlantas ke beberapa titik di sepanjang Jalan Gajah Mada.

Sementara itu, aksi balap liar yang kembali kambuh tersebut diduga melibatkan

kalangan pelajar. Bahkan balapan tersebut terkadang disertai dengan uang taruhan.

Tidak hanya para pembalap, penonton pun ikut-ikutan bertaruh untuk jago masing-

masing. (Jawa Pos, Senin 11 Oktober 2010).

Kegiatan balap liar ini dapat ditemui dimana saja. Dari kota-kota kecil hingga

kota-kota besar, di lingkungan-lingkungan kaya hingga lingkungan-lingkungan

miskin. Salah satu faktornya adalah karena semakin banyaknya bengkel yang

memfasilitasi para pembalap. Balap liar juga sering dijadikan sebagai ajang untuk

taruhan oleh sebagian dari mereka yang menggelutinya. Jumlah uang yang dijadikan

sebagai taruhan tersebut cukup bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga bahkan

mencapai jutaan rupiah. Kegiatan taruhan tersebut biasanya terjadi karena ada

tantangan dari kelompok genk motor  yang lain.

www.indonesiahonda-tigercommunity2010/02/
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Para pelaku balap liar dapat dijerat UU 14/1992 karena dari sisi petugas

kepolisian, aksi balap liar itu jelas melanggar Undang Undang No 14 Tahun 1992

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagian besar aksi balap liar tersebut

digelar di jalan-jalan umum, sehingga mengancam keselamatan pengendara motor

dan pengguna lalu lintas yang lain. (http//www.sinarharapan2008.com).

Kini angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor cenderung terus

meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan populasi sepeda motor di jakarta

menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan dari aspek keamanan. Kurun waktu

Januari-Agustus 2008, sudah 575 pengendara motor yang tewas kecelakaan. Data

dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metropolitan Jaya menyebutkan, korban tewas

sebanyak 575 pengendara motor itu terjadi dalam 3.029 kejadian kecelakaan,

sementara korban luka berat 1.482 pengendara dan luka ringan 2.345 pengendara.

Jumlah korban tewas tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat mengingat

sepanjang tahun 2007, pengendara yang tewas sebanyak 719 orang dalam 3.522

kejadian. Singkat kata, jangan sampai jumlah kecelakaaan lalu lintas sepeda motor di

Jakarta masih harus bertambah lagi dengan korban tewas akibat aksi balap liar ini.

(http//www.sinarharapan2008.com).

Biasanya pelaku balap liar ini di dominasi oleh para remaja hal ini mungkin

saja bisa disebabkan karena masa remaja merupakan tahap kehidupan yang bersifat

peralihan dan tidak menetap. Perkembangan remaja yang menuju kedewasaan

tidaklah berjalan dengan lancar, akan tetapi banyak mengalami suatu rintangan yang

menghambat mereka dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Besar

kecilnya suatu rintangan itu ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi anak

di waktu kecil di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana anak

tersebut tumbuh dan berkembang.

Menurut Erikson (Sudarsono, 2004) masa remaja merupakan masa dimana

terbentuk suatu perasaan baru mengenai identitas. Identitas disini adalah mencakup

cara hidup pribadi yang dialami sendiri dan sulit dikenal oleh orang lain sebagai

seorang pribadi. Dia ingin bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dengan apa yang

ia lakukan dengan menyangsikan konsep-konsep mengenai benar dan salahnya yang

dikemukakan oleh orang tua atau dewasa lainnya.

www.sinarharapan2008.com
www.sinarharapan2008.com
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Selama dalam masa perkembangan remaja, seringkali dihadapkan pada suatu

proses yang bertujuan untuk menemukan jati diri, membuktikan eksistensi serta

menjadi individu yang independen. Namun, mereka terkadang mengalami kesalahan

dalam melakukan suatu tindakan pengalihan untuk mereduksi apa yang menjadi

keinginan, kebutuhan maupun ketegangan mereka. Hingga pada akhirnya, untuk

menunjukkan eksistensi diri mereka serta harga diri,  tidak jarang mereka melakukan

tindakan pelanggaran bahkan kriminalitas.

Tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran tersebut bermacam-macam

jenisnya. Tindakan yang dilakukan tidak jarang bisa membahayakan diri mereka

sendiri maupun orang lain. Hal inilah yang disebut sebagai perilaku destruktif.

Disebut sebagai perilaku destruktif karena sifatnya yang dapat mengancam dan

merusak atau bahkan menghancurkan. Dalam hal ini, remaja yang melakukan pola-

pola perilaku tersebut biasanya melakukan sebuah kegiatan atau tindakan yang dapat

membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain dengan tujuan untuk mencapai apa

yang menjadi keinginan mereka atau sebagai bentuk penyampaian maksudnya. Salah

satu kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang bersifat destruktif

adalah balap liar. Balap liar dianggap sebagai sebuah bentuk perilaku destruktif

karena dalam pelaksanaannya tidak ada perhatian akan aspek-aspek keamanan

standart yang sudah ditentukan oleh lembaga yang berwenang seperti IMI (Ikatan

Motor Indonesia). Seringkali kita temu para pelaku balap liar melakukan kegiatannya

tanpa menggunakan helm, body safety yang sesuai, sarung tangan dan sepatu, kondisi

motor yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan karena menghilangkan

kelengkapan-kelengkapannya semacam lampu, spion ataupun mesin yang sudah di

tune up, juga lokasi yang digunakan seringkali adalah jalan raya umum yang padat

dengan lalu lalang kendaraan ataupun orang-orang.

Perilaku destruktif dapat dipicu oleh berbagai macam hal dan sebab. Mulai

dari faktor ekonomi, ingin mencari perhatian, sebagai bentuk pelampiasan ataupun

hal-hal lainnya yang pada akhirnya membentuk perilaku destruktif dalam diri

seseorang.

Pada kenyataannya, remaja yang melakukan kegiatan balap liar dihadapkan

pada masalah yang tidak sedikit, bahkan resiko yang dihadapi pun sangatlah besar,

mulai urusan dengan polisi, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, sampai-sampai
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nyawapun bisa melayang. Disamping membahayakan diri sendiri juga

membahayakan orang lain karena kegiatan balap liar dilakukan di jalanan umum.

Para pelaku balap liar ini menyadari bahwasannya kegiatan yang dilakukan oleh

mereka sangat membahayakan akan tetapi mereka tidak pernah memikirkanya.

Selain itu, dalam pandangan masyarakat, balap liar tentu bukanlah hal yang bisa

dipandang sebagai sebuah kegiatan yang positif, karena berbagai macam aspek

negatif yang ditimbulkannya tersebut, mulai dari masalah keamanan para

pengendara, keamanan orang lain serta pelanggaran hukum yang disebabkannya.

Dari paparan diatas tersebut, kebanyakan para pelaku balap liar sudah

menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan sangatlah membahayakan bagi dirinya

sendiri dan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil

judul tentang ”Faktor-Faktor yang melatarbelakangin perilaku Destruktif pada

Remaja Pelaku Balap Liar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah

penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya prilaku

destruktif pada remaja pelaku balap liar.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya prilaku destruktif pada

remaja pelaku balap liar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secra teoritis

Untuk memperluas dan menambah pengetahuan di bidang ilmu psikologi

khususnya psikologi perkembangan dan psikologi social.
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2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta

sebagai wacana khususnya bagi pelaku balap liar dan orang tua pada umumnya

tentang prilaku destruktif pada remaja pelaku balap liar sehingga prilaku balap liar

dapat dikurangi.


