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ABSTRAK 

 

PERAN POLRI DALAM PENANGANAN BALAPAN LIAR 

(Studi KasusDi Polsek Musuk,Boyolali) 

 

Joko Riyadi, A220080009, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, xv + 43 halaman. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran polri dalam menangani balapan liar 
Kecamatan Musuk, Boyolali. Subjek penelitian ini adalah remaja yang melakukan balapan 
liar di Jl. Drajidan Jatinom KM I Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Data penelitian ini 
dikumpulkan dari berbagai sumber melalui informan atau nara sumber di Polsek Musuk dan 
pelaku balapan liar. Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data 
dan teknik atau metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi: 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
adalah (1) Profil pelaku balapan liar di kecamatan Musuk Boyolali bahwa sebagian besar 
adalah remaja yang berumur 17-23 tahun yang tinggal di Desa Karang Kendal Musuk 
Boyolali. (2) Polri dalam menangani pelaku balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali 
adalah dengan bersikap tegas dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. (3) 
Langkah Polri dalam mengantisipasi balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali adalah 
dengan tindakan preventif, penyuluhan, patroli ke TKP dan saran-saran dari masyarakat 
sekitar. 
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PENDAHULUAN 

Anak merupakan amanah yang harus dijaga, karena pada merekalah masa depan 

dipercayakan. Fenomena merebaknya balapan liar di Indonesia merupakan persoalan sosial. 

Kenakalan remaja merupakan suatu isu yang sering ditampilkan dalam berbagai media. Media 

sering memuat berita tentang remaja seperti perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan 

Narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan lainnya. Selain itu, tayangan kriminal 

di televisi juga memperlihatkan bahwa remaja juga termasuk sebagai pelaku tindakan 

kriminal seperti merampok, mencuri, mengedarkan Narkoba, memperkosa dan lain 

sebagainya. 

Bimnas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, dan Medan, tawuran sering terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jakarta 

misalnya, tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 

183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban 

meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang 

menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat 37 

tewas.  Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa dalam setiap tahunnya terjadi 

peningkatan jumlah perkelahian pelajar. Inilah yang dinamakan kenakalan remaja. Kenakalan 

remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat 

diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal (Kartono, 2003). 

Pada dasarnya, remaja tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi. Oleh karena itu, 

mereka mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Menurut 

Hurlock (1999), mengatakan bahwa remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang 

dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan 

obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya. Dalam proses menuju 

kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Menurut Hurlock (1999), yang 

terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, 

perubahan dalam perilaku sosial, penggelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam 

seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan nilai-nilai 

baru dalam seleksi pemimpin. 

Pada abad 21 kemajuan tekhnologi berkembang pesat dan mempengaruhi segala aspek 

kehidupan manusia. Tekhnologi telah memudahkan manusia untuk melakukan aktifitas 

sehari-hari, salah satu tekhnologi yang memudahkan manusia adalah kendaraan bermotor. 

Sepeda motor atau motor merupakan salah satu jenis dari kendaraan bermotor tersebut. 



 

 

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Rodanya 

sebaris dan jika dikendarai pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh 

gaya giroskopik, dan pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan lewat setangnya oleh 

pengendara yang memberikan kestabilan. 

Banyak jenis dan merk motor yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, mulai merk 

pabrikan Asia seperti Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Kymco sampai pabrikan Eropa dan 

Amerika seperti Ducati, Piaggio, Harley Davidson. Jenis sepeda motor pun ada macam-

macam, mulai dari sepeda motor bebek (sepeda motor dengan kapasitas mesin dibawah 150 

cc), sepeda motor matic (sepeda motor bermesin automatic), vespa, trial (sepeda motor untuk 

medan off road) ataupun motor besar (sepeda motor dengan kapasitas mesin diatas 500 cc). 

Banyaknya jenis dan penguna 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 tersebut. 

Banyaknya komunitas motor yang muncul di berbagai daerah di Indonesia telah 

menjadi sebuah fenomena. Selain sebagai ajang kumpul-kumpul pecinta kendaraan bermotor 

tapi lebih dari itu komunitas motor juga memiliki susunan organisasi seperti layaknya sebuah 

organisasi massa dan juga memiliki program kerja yang terjadwal seperti membuat jadwal 

untuk melakukan acara berkumpul bersama seluruh anggota setiap minggunya dengan tujuan 

mempererat silaturahmi dan untuk saling berinteraksi, melakukan perjalanan ke daerah 

tertentu secara bersama-sama (touring) baik dengan anggota sendiri antaupun bekerja sama 

dengan komunitas motor yang lain, mengikuti ivent-ivent otomotif seperti lomba modifikasi 

sepeda motor, event balap motor, dan juga melakukan bakti sosial ke masyarakat. Beberapa 

waktu terakhir aksi dan aktivitas komunitas motor tadi tercoreng oleh ulah dari beberapa 

anggota komunitas motor yang menyebut dirinya sebagai geng motor.  

Pada jaman sekarang, di era globalisasi, banyak hal yang berubah. Pergaulan remaja 

adalah contoh kecil dari sekian banyak akibat dari globalisasi. Pergaulan remaja sudah tidak 

ada batasnya. Banyak remaja yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan dirinya dan 

orang lain. Remaja-remaja masa kini banyak terpengaruh oleh media-media informasi. 

Balapan liar contohnya, balapan liar banyak ditiru anak remaja dari film dalam 

ataupun luar negeri. Mungkin mereka ingin mencari sensasi agar dibilang gaul. Balapan liar 



 

 

adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan 

diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, 

melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai 

menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. 

Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. 

Malahan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar 

pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang 

berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar 

jalanan. Mulai dari motor curian sampai membawa lari motor orang tuanya yang masih kredit, 

yang penting mendapat tepuk tangan dari teman-teman atau geng mereka. Sayangnya polisi 

terkesan tutup mata dengan kejadian ini atau bisa jadi sudah bosan juga. 

Menanggapi tentang semakin maraknya balapan liar, tentunya masyarakat menjadi 

miris apabila mendengarnya, anak-anak muda yang seharusnya melakukan hal-hal yang 

positif untuk mengisi waktu luang mereka, apalagi balapan mereka dilakukan pada tengah 

malam yang seharusnya mereka menyiapkan diri belajar untuk esok harinya. Akan tetapi, 

keesokan harinya mereka menjadi sering menjadi malas untuk berangkat kesekolah kerena 

mengantuk. 

Pada gilirannya orang tua harus berurusan dengan sekolah, karena anak-anak yang 

sering bolos sekolah. Hal ini akan berdampak tidak baik untuk hubungan antara orang tua dan 

anak, jika hal tersebut terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, 

misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari 

kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya. 

Padahal aksi pembalap amatiran itu terbilang nekat. Selain ngebut dan membahayakan 

pengguna jalan lain, mereka juga membahayakan diri sendiri karena memacu motor tanpa 

menggunakan helm. Belum lagi polusi suara dan udara yang mereka ciptakan karena motor-

motor mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat 

bising serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal. 

Dijelaskan dalam undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat”.  



 

 

Berdasar uraian diatas maka perlu dikaji secara lebih mendalam lagi tentang peran 

POLRI dalam penanganan balapan liar di Polsek Musuk Boyolali. Tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 

polri dalam menangani balapan liar Kecamatan Musuk, Boyolali 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui profil pelaku balapan liar di kecamatan Musuk Boyolali 

b. Untuk mengetahui Polri menangani pelaku balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali 

c. Untuk mengetahui langkah Polri dalam mengantisipasi balapan liar di Kecamatan 

Musuk Boyolali 

LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Balap Liar  

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun 

mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak 

digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan 

pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. 

Balap motor adalah olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor. Balap 

motor, khususnya road race, cukup populer di Indonesia. Hampir tiap minggu di berbagai 

daerah di Indonesia even balap motor diselenggarakan. Selain road race, balap motor jenis 

lain yang cukup sering diadakan adalah motorcross, drag bike, grasstrack dan supersport. 

2. Faktor Pendorong 

Banyak faktor yang mendorong kegiatan ini terus berkembang hingga saat ini, 

beberapa diantaranya: 

a. Uang taruhan 

b. Gengsi atau nama besar bengkel 

c. Hobi 

d. Memacu adrenalin 

e. Kesenangan 



 

 

Terdapat 3 hal yang menjadi pendorong dari adanya balapan liar ini, yaitu: 

a. Keluarga 

Tapi, satu hal yang perlu diingat adalah: seimbang. Otoriter atau istilah lebih 

halusnya tegas, permisif serta demokratisnya haruslah sesuai kadar. Ketika orang tua 

otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian 

ingin memberontak. Sementara kalo ortu permisif, remaja malah akan mencari-cari 

perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke 

kenakalan remaja. Bahkan orang tua yang demokratis sekalipun. 

b. Pergaulan 

Tekanan teman bahkan sahabat, apakah itu yang namanya rasa solidaritas, 

ingin diterima, dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan 

remaja yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. 

c. Remaja itu sendiri 

Pada hakikatnya apa yang dilakuin oleh seorang remaja ketika mencoba 

menarik perhatian dari ortu terlebih lagi teman, adalah untuk memuaskan diri remaja 

itu sendiri. Memuaskan di sini bukan hanya dalam arti negatif aja yah. Namun, demi 

memuaskan obsesinya itu - sering malah ‘keterlaluan’ dan ‘berlebihan’! 

3. Norma-norma Yang Dilanggar 

a. Norma kesopanan 

Karena sangat mengganggu ketertiban umum. 

b. Norma agama 

Karena juga menjadi kegiatan taruhan uang. 

c. Norma hukum 

Karena melanggar rambu lalu-lintas 

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Polri 

Menurut undang-undang Polri, bahwa melaksanakan dan mengerahkan kekuatan 

Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya : 

a. Kerusuhan massa. 

b. Kejahatan terorganisir bersenjata api. 

c. Terrorisme. 

d. Bom, KBR ( Kimia, Biologi dan Radio aktif ) 

e. Bencana alam 

 



 

 

Peran yang dilaksanakan antara lain: 

a. Berperan untuk membantu fungsi Kepolisian lainnya. 

b. Berperan untuk melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama 

dengan fungsi Kepolisian lainnya. 

c. Berperan untuk melindungi anggota Kepolisian dan masyarakat yang mendapat 

ancaman. 

d. Berperan untuk memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas 

operasi. 

e. Berperan untuk menggantikan tugas Kepolisian pada Satuan Wilayah apabila situasi 

atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi. 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah di polsek Kecamatan Musuk Boyolali dalam menangani 

balapan liar di wilayah kecamatan Musuk Boyolali. Dipilihnya polsek Musuk Boyolali 

disebabkan karena banyaknya pelaku balapan liar di kecamatan Musuk Boyolali. Adapun 

tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian 

secara keseluruhan di lakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Agustus 

sampai dengan bulan Nopember 2012.  

Subjek penelitian adalah remaja yang melakukan balapan liar di Jl. Drajidan Jatinom 

KM I Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Objek penelitian adalah aspek-aspek dari 

subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian, meliputi: 

a.  Profil perilaku balapan liar 

b. Penanganan polri terhadap pelaku balapan liar 

c. cara mengantisipasi polri terhadap balapan liar 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas yaitu dengan observasi dan 

wawancara, yang masing-masing diuraikan secara singkat berikut ini. 

1. Observasi. Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), ”Observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau 

gejala-gejala pada obyek penelitian”. Menurut Suharso dan Ana (2005:341), ”Observasi 

adalah pengamatan; peninjauan secara cermat, dengan observasi peneliti dapat mengetahui 

kegiatan pelaku kegiatan balapan liar. 



 

 

2. Wawancara (interview). Menurut Nawawi dan Martini (1992:98), wawancara adalah: 

Interview (wawancara) alat yang dipergunakan dalam kominikasi tersebut yang 

berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari 

informasi (interviewer atau information) yang dijawab secara lisan pula oleh responden 

(interviewer). 

3. Dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:231), Dokumentasi yaitu “mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”.  

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-17) adalah 

sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data di lokasi studi dengan mela-kukan observasi, 

wawancara mendalam, dan mencatat dokumen dengan menentukan strategi 

pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman 

data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, waktu 

pengupulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai 

memfokuskan wilayah penelitian.  

3. Sajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. 

Dalam pengujian data meliputi berbagai jenis matrik gambar, jaringan kerja, keterkaitan 

kegiatan atau table.  

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan 

tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola 

pengarahan dan sebab akibat. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Profil Pelaku Balapan Liar di Kecamatan Musuk Boyolali 

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah pelaku balapan liar yang berusia 17-23 

tahun. Balapan liar yang sering dilakukan di Jl. Drajidan Jatinom KM I Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali ini merupakan ajang arena balapan yang tidak resmi. Setidaknya terdapat 

± 12 orang yang sering melakukan balapan liar di jalan tersebut. Munculnya balapan liar ini 

disebabkan beberapa hal seperti adu kecepatan motor, persaingan antar bengkel, taruhan uang, 

dan sebagainya.  



 

 

2. Peran Polri Menangani Pelaku Balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali 

Banyaknya Balapan liar yang dilakukan para remaja di Kecamatan Musuk Boyolali 

membuat pihak kepolisian Polsek Musuk mengambil tindakan tegas. Semua motor yang 

terjaring razia tidak bisa diambil lagi walapun yang punya anak pejabat sekalipun. Hal ini 

dilakukan guna memberikan efek jera kepada mereka yang sering melakukan balapan liar 

hingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. 

Kasat Lantas Polsek Musuk AKP Ahmad Yami mengatakan, ada sekitar 22 motor 

yang ditilang beberapa waktu lalu khususnya di wilayah Polsek Musuk. Tindakan tegas ini 

diambil karena para remaja yang sering melakukan balapan sudah sangat keterlaluan. 

Berdasarkan wawancara dengan AKP. Ahmad Yani sebagai pada tanggal 18 September 2012 

diketahui bahwa dalam menangani pelaku balapan liar adalah dengan cara menahan motor 

untuk diproses sesuai dengan kebutuhan hukum.  

Polresta Musuk, terus berupaya memberikan pelayanan khususnya dalam menjaga 

ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, upaya Polri tidak akan efektif jika masyarakat 

tidak ikut andil dalam membantu kinerja kepolisian. 

Sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya kepada jajarannya di tingkat Polres dan 

Polsek agar menertibkan lokasi-lokasi yang menjadi arena balap motor liar. Namun upaya itu 

dinilai tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak keluarga. Peran orangtua dalam 

mengawasi anak-anaknya agar tidak terjebak perkumpulan geng motor sangat penting. Tanpa 

kerja sama dengan semua pihak khususnya orang tua, persoalan balapan liar sulit 

diselesaikan. Peran serta pemerintah juga diharapkan dalam meredam balapan liar yang sering 

berulah di jalanan dengan menutup akses saat aksi kebut-kebutan berlangsung. Hal ini, 

disebabkan minimnya fasilitas yang dapat menampung aktualisasi mereka dalam bidang 

otomotif. 

Polisi tetap menindak tegas para pelanggar lalu lintas, meskipun itu masuk pada 

kategori pelanggaran ringan. Berbagai macam tindakan kekerasan dan kriminalitas sudah 

semakin memprihatinkan dengan adanya balapan  motor. Kurangnya pengawasan dari pihak 

kepolisian membuat balapan liar semakin brutal dan meresahkan masyarakat. Padahal peran 

kepolisian adalah sebagai pengayom keamanan. 

3. Langkah Polri dalam mengantisipasi balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali 

POLRI yang merupakan organisasi yang berperan sebagai alat keamanan Negara. 

Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap anggota POLRI diharapkan mampu 

memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan 



 

 

keamanan Negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme anggota agar selalu berada pada kondisi 

yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan 

meningkatkan kualitas moral anggota POLRI melalui pembinaan mental dan juga kesadaran 

hukum yang tinggi. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai abdi masyarakat dan salah satu 

komponen dalam keamanan negara menghendaki setiap anggotanya memiliki disiplin yang 

tinggi yang dilandasi oleh keluhuran budi pekerti sesuai dengan agamanya masing-masing. 

Kehidupan yang demikian harus diciptakan di lingkungan POLRI. Dalam kehidupan POLRI 

juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang belaku di kalangan POLRI itu 

sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Kode Etik Profesi POLRI (KEPP). Mungkin akhir-

ahkir ini orang menganggap bahwa hukum militer POLRI itu cukup diketahui oleh kalangan 

POLRI saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari 

suatu negara merupakan subsistem hukum dari hukum negara tersebut. 

Dijelaskan dalam undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukun, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat”. Oleh karenanya seorang anggota militer selalu memiliki kesatuan, dimana 

dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang utuh maka 

sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan militer telah terbentuk suatu “kekuasaan otonomi” 

tersendiri (yang berlaku pada kesatuan militer yang bersangkutan), dan kesatuan militer ini 

memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, disamping dibantu oleh perwira-

perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan 

dalam kesatuan militer yang bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan 

kesatuan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. 

Balapan liar yang sering dilakukan di Jl. Drajidan Jatinom KM I Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali, merupakan aksi illegal yang masuk wilayah hukum Polsek Musuk. 

Selain balapan liar juga adanya judi dan perkelahian antar remaja di tempat hiburan malam.  

Ketegasan yang sama perlu diterapkan pada kasus tindakan kriminal melalui proses 

hukum. Sikap preventif atau pencegahan, bisa dilakukan dengan cara melakukan identifikasi 

pada setiap geng motor yang ada. Perlu juga pihak terkait memfasilitasi penyaluran keinginan 

mereka dengan membuat sebuah perlombaan yang legal.  Penyuluhan kepada remaja dan 

patroli TKP di wilayah sektor Musuk perlu digalakkan.  



 

 

Simpulan 
Adapun simpulan terhadap kajian teori dan wawancara yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
1. Profil pelaku balapan liar di kecamatan Musuk Boyolali bahwa sebagian besar adalah 

remaja yang berumur 17-23 tahun yang tinggal di Desa Karang Kendal Musuk Boyolali.  
2. Polri dalam menangani pelaku balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali adalah dengan 

bersikap tegas dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. 
3. Langkah Polri dalam mengantisipasi balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali adalah 

dengan tindakan preventif, penyuluhan, patroli ke TKP dan saran-saran dari masyarakat 
sekitar. 

Implikasi 
Implikasi dari hasil kesimpulan ini bahwa penerapan langkah-langkah POLRI dalam 

menangani balapan liar perlu dikembangkan di daerah manapun, karena dengan langkah 
preventif, penyuluhan, patroli TKP dan menyerapan aspirasi masyarakat tidak menimbulkan 
perselisihan di antara masyarakat sekitar.  

Saran 
1. Bagi pelaku balapan liar 

Pelaku balapan liar hendaknya melakukan balapan di jalur yang tepat seperti dikejuaraan 
balap motor. Selain dapat berprestasi juga menyalurkan hobi. 

2. Bagi Polri 
Polri sebagai satuan yang bertugas melindungi masyarakat hendaknya terus memberikan 
penyuluhan baik kepada remaja pelaku balapan liar maupun kepada orang tua dan 
masyarakat sehingga dapat mempunyai persepsi yang sama tentang bahayanya balapan 
liar dan tidak terkontrol. 

3. Bagi Masyarakat 
Masyarakat terutama orang tua mempunyai peranan yang besar dalam menangani balapan 
liar di daerahnya. Peranan orang tua sangat diperlukan agar anaknya tidak mengikuti 
balapan liar adalah dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan 
menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum seperti halnya jalan sebaik 
mungkin, pengendalian akan diri si anak lebih penting, jika memang si anak memiliki 
bakat dalam adu balap inilah saatnya orang tua bisa memberi arahan dan 
mengikutsertakan pada kegiatan lomba balapan yang resmi dengan mengikuti klub balap 
sepeda motor dekat tempat tinggal. 
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