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Siapa sih yang kaget kalau ada razia polisi di jalan? Razia polisi di Indonesia sampai saat ini 

memang masih menjadi hal mengagetkan bahkan menakutkan bagi sebagian besar orang, 

termasuk mungkin bagi sista-sista disini, hehe... Entah apa sebabnya, ketika ada razia polisi di 

jalan maka banyak sekali orang yang menghindar atau bahkan melarikan diri. Kalo sista 

sendiri pernah melakukan hal ini juga nggak? Hehehe..  Meskipun sudah mengenakan 

perlengkapan keselamatan dan juga melengkapi dengan surat-surat lengkap, tapi entah 

mengapa rasa takut ditilang masih saja melingkupi. Hal ini sendiri memang bisa saja terjadi 

karena masih saja ada oknum polisi yang selalu mencari-cari kesalahan kita. Nah dari 

beberapa orang yang merasa dirinya terancam dari razia polisi ini kemudian muncul 

beberapa fenomena kelakuan konyol dan lucu saat seseorang bertemu razia polisi di jalan. 

1. Pura-Pura Mampir Rumah Orang 

Kelakuan konyol dan lucu pertama yang sering dilakukan pengendara saat bertemu razia 

polisi adalah pura-pura mampir atau bertamu ke rumah orang. Hal yang dilakukan sebelum 

pengendara masuk area razia ini tentu saja sangat lucu dan konyol. Sebab rumah yang 

dihampiri sendiri bukan rumah yang dikenali. Namun demi menghindari razia polisi maka 

modus ini tetap saja akan dilakukan. Muka malu, cuek saja asal tidak kena razia, itulah alasan 

mereka atau mungkin sista-sista saat melakukan hal ini. Hehehe.. 

 



2. Pura-Pura Beli Sesuatu di Warung 

Hampir sama dengan modus yang pertama, berpura-pura membeli sesuatu di warung 

terdekat adalah hal yang juga sering dilakukan pengendara ketika bertemu razia polisi. Aksi 

ini sendiri dilakukan jika memang tepat ditempat pengendara berhenti dijumpai sebuah 

warung atau tempat jualan yang lain. Aksi ini sendiri memang tidak terlalu memalukan, 

pasalnya di warung bisa siapa saja datang meski tidak dikenal. Namun aksi pura-pura ini 

tentu saja konyol karena tidak direncanakan sebelumnya. Tapi demi menghindari razia polisi 

maka para pengendara atau mungkin sista pernah juga terpaksa melakukannya. 

3. Pura-Pura Jadi Orang Super Sibuk 

Selanjutnya aksi konyol dan lucu para pengendara ketika bertemu razia polisi adalah 

berpura-pura jadi orang super sibuk. “Maaf pak saya harus buru-buru, karena kalau saya 

tidak segera bergegas saya bis dipecat” adalah salah satu contoh pernyataan pura-pura 

pengendara untuk bisa mengelabui polisi. Pernyatan dan aksi pura-pura dalam posisi 

terdesak untuk segera pergi dari tempat razia memang modus yang seringkali dilakukan. 

Nah, kalo sista juga pernah ngelakuin aksi yang ini juga tidak? Hayoo..Hehehe..  

4. Pura-Pura Alami Keadaan Darurat 

Terakhir, aksi lucu dan konyol yang sering dilakukan pengendara saat bertemu razia polisi 

adalah pura-pura mengalami kondisi darurat. Segala alasa darurat dari menjenguk kerabat 

yang kecelakaan, mengejar jam berangkat kereta atau pesawat hingga mendatangi istri yang 

sedang melahirkan memang bisa saja dilontarkan para pengendara untuk bisa menghindari 

razia polisi. Kalau yang satu ini sista juga pernah ngelakuinnya nggak.. Hehehe..  

 


