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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia 

tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 

hukum.” Yang selanjutnya mengatur setiap tingkah laku warga negaranya 

agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari 

hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus 

ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa: 

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak 

terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada 

didalam masyarakat. Sebagi patokan, hukum dapat menciptakan 

ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
1
 

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup 

yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini 

seara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut, 
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mulai dari yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran 

bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah 

yang harus segera untuk diselesaikan agar ketentraman dan keamanan dalam 

masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.
2
 

Globalisasi bagaikan dua sisi mata uang koin yang mempunyai 

dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat dimanfaatkan 

seoptimal mungkin untuk kepentingan kemajuan kehidupan masnusia, seperti 

keterbukaan informasi globalisasi membuat akses terhadap informasi semakin 

terbuka lebar, masyarakat dapat mendapatkan berbagai informasi dari banyak 

media, seperti televisi, internet, sosial media dan lain-lain. Hal ini membantu 

masyarakat menjadi open minded, cerdas dan berfikir kritis. Dampak positif 

lainnya yaitu komunikasi semakin mudah dan cepat, berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Selain itu, globalisasi mempunyai dampak negatif 

yaitu informasi tidak terkendali, sehingga informasitidak dapat tersaring 

dengan baik. Baik informasi yang bersifat negatif maupun positif, sehingga 

segala informasi yang masuk menjadi uncintrolled. Munculnya sikap 

individualisme, kesenjangan sosial yang semakin besar, terkikisnya rasa 

nasionalisme.
3
 

Dampak globalisasi juga mempengaruhi dalam kecanggihan 

transportasi. Transportasi sekarang ini merupakan media yang sangat 

bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Kebutuhan akan 
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transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demaind) akibat aktifitas 

sosial, ekonomi dan sebagainya. Sarana transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu 

transportasi darat, laut dan udara. Kemajuan transportasi mengakibatkan 

manusia lebih mudah untuk mobilling dan akses ke segala tempat di seluruh 

penjuru dunia. Namun, karena tidak ada upaya filterisasi masing-masing 

individu membuat segala macam bentuk kecanggihan transportasi yang tiada 

batas tersebut diadopsi mentah-mentah, sehingga membuat efek negatif 

tersendiri seperti munculnya kreatifitas dan inovasi tanpa batas yang justru 

menimbulkan tindak kriminalitas. Seperti memodifikasi alat transportasi 

darat, salah satunya sepeda motor karena informasi yang diserap berupa 

kreatifitas modifikasi yang justru melanggar peraturan dan setelah 

dimodifikasi kondisi fisik sepeda motor jauh dari standardisasi yang telah 

ditentukan. 

Salah satu sarana transportasi yang sering digunakan adalah sepeda 

motor. Pengguna sepeda motor dalam mengemudikan atau menggunakan 

kendaraan bermotor di jalan raya tentunya harus dilengkapi dengan segala 

surat-surat dan syarat-syarat teknis yang berhubungan dengan persyaratan 

dalam berlalu lintas di jalan raya. Akan tetapi dewasa ini seringkali ditemui 

kasus-kasus pelanggaran dalam berlalu lintas oleh remaja, salah satunya 

adalah melakukan balapan liar di jalan raya ataupun berkendara tanpa 

memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Perbuatan yang melanggar norma-

norma ataupun hukum positif inilah yang sering kita kenal dengan istilah 

kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini tidak hanya merupakan perbuatan 
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yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga 

melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.
4
 Hal ini diatur dalam 

Pasal 77ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi: 

(1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai denga jenis 

Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” 

Kenakalan remaja ini diambil dari istilah asing yaitu Juvenile 

Delinquency yang berarti perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan 

anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-

anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, 

sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang 

menyimpang.
5
 

Negara Indonesia sendiri mengenai konsep remaja tidak dikenal 

dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya 

mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan ada 

bermacam-macam seperti halnya dalam Hukum Perdata memberikan batas 

usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan 

kedewasaan seseorang. Apabila masih dibawah usia tersebut seseorang masih 

membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata. 
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Hukum pidana memberikan batasan 18 tahun sebagai usia dewasa 

(atau yang kurang dari itu, tetapi sudah menikah). Seorang anak yang berusia 

kurang dari 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya apabila 

melanggar hukum pidana. Seperti halnya para remaja yang masih duduk 

disekolah SMP atau SMA banyak kita jumpai mereka sering melakukan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan berujung melanggar hukum 

seperti balapan liar, minum-minuman keras, mulai memakai barang haram 

atau sejenis narkotika, melakukan seks bebas yang tidak jarang mereka 

melakukan hal tersebut atas dasar keisengan belaka dan terpengaruh oleh 

dunia luar. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu disebut sebagai 

kenakalan dan belum disebut sebagai kejahatan (kriminal).
6
 

Dewasa ini kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik 

dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya adalah balapam liar di 

kalanagan remaja. Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan 

remaja, akan tetapi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan 

tepat. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam 

hukum postif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 jo 

Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 

berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b 
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dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).” 

Balapan liar banyak kita jumpai di kota-kota besar dan bahkan sudah 

menjamur di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi. Balapan liar 

merupakan salah satu alternatif bagi anak-anak remaja untuk 

mengekspresikan dirinya sebagai suatu pencitraan diri. Biasanya para 

pembalap liar ini membentuk suatu kelompok (komunitas) sebagai wadah 

mereka mengaktualisasikan diri dan sering menamakan kelompok mereka 

dengan sebutan geng motor. Balapan liar ini, menimbulkan ketakutan dan 

kekhawatiran di masyarakat. Karena resiko yang dihadapi sangat besar, mulai 

dari berurusan dengan polisi, kecelakaan yang mengakibatkan cacat hingga 

kematian.
7
 

Berdasarkan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah sangat jelas 

dinyatakan dalam pasal tersebut mengenai larangan adanya balapan liar. 

Namun pada kenyataan dan fakta yang ada, di Ponorogo masih terdapat 

banyak pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sehingga diperlukan upaya 

yang maksimal untuk menanggulangi balapan liar tersebut. 

Seperti pada kasus di Ponorogo pada tanggal 5 Januari 2020, aparat 

Polres Ponorogo menangkap belasan pemuda yang sering melakukan balapan 

liar. Polisi juga menyita 15 sepeda motor yang diduga digunakan untuk 
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balapan ilegal tersebut. Penangkapan para remaja itu dilakukan dalam razia 

balapan liar di sejumlah lokasi, antara lain di Jl. Ir. Juanda, Alun-alun 

Ponorogo, dan Jl. Suromenggolo, aksi balapan liar para remaja tersebut 

sangat meresahkan masyarakat.
8
 

Seperti kasus lain yang juga terjadi di Ponorogo yang terjadi pada 

tanggal 28 Juni 2020 diseputar Alun-Alun dan Jalan Suromenggolo sebanyak 

26 unit kendaraan roda dua hasil razia balapan liar diamankan di gudang 

Polres Ponorogo. Sebab balapan liar di jalan umum tersebut itu cukup 

meresahkan warga sekitar dan sudah menjadi tempat favorit bagi para remaja 

untuk melakukan aksi balapan liar. Dalam kasus ini pihak kepolisian sendiri 

sangat resah karena banyak laporan dari masyarakat mengenai para remaja 

yang melakukan aksi balapan liar dan mengganggu para pengguna jalan dan 

juga masyarakat disekitar yang sedang istirahat di malam hari.
9
 

Berdasarkan kondisi empiris demikian, penulis melihat adanya 

kesenjangan antara teori dengan praktek. Dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 297 BAB XX 

Mengenai Ketentuan Pidana yang dapat dipidana karena perbuatannya dan 

jelas bahwa balapan liar merupakan suatu tindak pidana yang berupa 

pelanggaran lalu lintas dan dapat dipidana. Tetapi dalam kenyataannya 
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dimasyarakat khususnya kalangan anak remaja, balapan liar tersebut tetap 

saja terjadi. 

Berawal dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik  untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap 

Perjudian Dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus di 

Wilayah Hukum Polres Ponorogo)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah 

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balapan liar 

dikalangan remaja dalam wilayah hukum Polres Ponorogo? 

2. Bagaimana aspek hukum perjudian dalam balapan liar dikalangan 

remaja dalam wilayah hukum Polres Ponorogo? 

3. Bagaimana upaya, hambatan serta solusi yang dilakukan oleh polisi 

dalam menanggulangi perjudian balapan liar dikalangan remaja di 

wilayah hukum Polres Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

balapan liar dikalangan remaja dalam wilayah hukum Polres 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui aspek hukum perjudian dalam balapan liar 

dikalangan remaja di wilayah hukum Polres Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui upaya, hambatan serta solusi yang dilakukan oleh 

polisi dalam menanggulangi perjudian dalam balapan liar dikalangan 

remaja di wilayah hukum Polres Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi 

penelitian hukum dalam hal menambah khasanah ilmu 

pengetahuan yang terkait fenomena sosial terjadinya balapan liar 

dikalangan remaja. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum,. 

Khususnya Hukum Pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat 

luas mengenai sanksi dan dampak dari terjadinya balapan liar 

dikalangan remaja. 

b. Untuk meningkatkan pola pikir ilmiah, serta pengetahuan yang 

diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bagi penulis berguna sebagai penambah pengetahuan 

dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk 
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penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun 

referensi bagi kalangan masyarakat dalam hal tinjauan kriminologis 

terhadap perjudian dalam balapan liar dikalangan remaja. 

3. Bagi Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir, menanggulangi dan 

memberantas tindakan-tindakan negatif atas perjudian dalam balapan 

liar dikalangan remaja. 

F. Metode Penelitian 

Metode penulisan ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang akan 

membutuhkan beberapa referensi ilmu demi memudahkan tercapainya 

penelitian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi sumber ilmu yang akurat. 

Penelitian dalam ilmu hukum adalah aktivitas ilmuah untuk mengumpulkan, 

menginterpretasi, dan menganalisis data serta hubungan di lapangan hukum 

yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh dapat dikembangkan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan 

dan cara-cara yang relevan untuk menggapai berbagai fakta di lapangan. 

1. Metode Pendekatan 

 Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga 



 

11 

 

mencapai tujuan penelitian atau penulisan.
10

 Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, 

yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu 

pendekatan yang mempelajari hukum dalam pasal 297 jo pasal 115 

huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dan pasal 303 ayat (1) tentang Perjudian dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pendekatan soiologis 

adalah pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang 

dilandaskan pada masyarakat.
11

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di  

1) Polres Ponorogo, Jl. Bhayangkara No.60, Banyudono, Kec. 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63413 

2) Tampat Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Ponorogo, Jl. Ir 

Juanda, Jl. Suromenggolo, serta Alun-Alun Ponorogo. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer : Data yang di peroleh secara langsung dari sumber 

yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
12

 yaitu 

Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Dikalangan Remaja 

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Ponorogo). Sumber data 
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primer diambil dari lapangan secara langsung dengan wawancara 

dan observasi. 

b. Data Sekunder : Data pelengkap yang diperoleh dari dokumen-

dokumen atau berkas-berkas yang terkait dengan penelitian serta 

data juga dapat diperoleh melalui studi pustaka, yaitu Perundang-

undangan, Buku-buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan skripsi ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan data, 

penulis menggunakan sebagai berikut: 

a. Observasi 

  Observasi dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh 

data dengan cara mengamati langsung bagaimana kepolisian 

dalam menangani perjudian dalam balapan liar dikalangan 

remaja. 

b. Wawancara 

  Wawancara atau interview yang dilakukan secara langsung 

dengan pihak yang terkait, yaitu dengan : 

1) Kepolisian Polres Ponorogo, bagian Kasatlantas  

2) Pelaku balap liar (joki balapan liar) 

3) Penonton 

4) Masyarakat disekitar lokasi penelitian 
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c. Studi Dokumentasi 

  Studi dokumentasi yang dalam penelitian ini adalah 

dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis atau gambar. 

Sumber data tertulis atau gambar bentuk foto atau bahan-bahan 

tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di 

dalam penelitian ini. 

d. Studi Internet 

  Studi internet yaitu penulis akan melakukan penelitian ini 

dengan cara mencari bahan-bahan yang terdapat di internet 

dengan website resmi yang berkaitan dengan permasalahan di 

dalam penelitian ini. 

5. Metode Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan adalah melalui metode deskriptif 

kualitatif yaitu dengan cara memaparkan semua data, baik data primer 

maupun data sekunder secara jelas, sehingga pada akhirnya dapat 

ditarik kesimpulan dari berbagai masalah mengenai permasalahan 

balapan liar dikalangan remaja. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini digunakan sistematika pembagian 

kedalam 4 Bab dengan masing-masing Bab terdiri atas sub yang bertujuan 

untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitian sebagai 

berikut : 
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I. Pendahuluan 

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini  merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum 

serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih versifat teoritis yang akan 

digunakan sabagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku 

dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. 

III. Pembahasan  

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data 

dari penelitian dan permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian 

hukum ini, melalui pengkajian teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dalam penulisan ini dan dikaitkan dengan data yang 

diperoleh dari lapangan. 

IV. Penutup 

Bab ini merupakan penutup dai penulisan skripsi yang berisikan secara 

singkat baik pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti 

sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, 

serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan 

yang dibahas. 


