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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB  REMAJA CENDERUNG MENGIKUTI
KEGIATAN DUNIA MALAM

(Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan
Tanjung Senang Bandar Lampung)

Oleh
Cindy Anatika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktifitas yang ada pada saat malam tiba
yakni dunia malam, selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui
masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa yaitu remaja. Penelitian
ini dilakukan pada Remaja Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang
Bandar Lampung. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jumlah
informan dalam penelitian ini berjumlah 5 informan, Berdasarkan hasil penelitian
diketahui terdapat 2 faktor penyebab remaja cenderung mengikuti kegiatan dunia
malam, pertama dari faktor internal seperti kejenuhan, ekonomi, kedua dari faktor
eksternal, misalnya dari lingkungan bermain atau pergaulan di kehidupan sehari-
hari sehingga dapat terpengaruhi.

Kata Kunci : Dunia Malam, Remaja, Faktor penyebab



ABSTRACT

FACTORS CAUSE TEENAGERS TEND TO FOLLOW THE ACTIVITIES OF
THE WORLD NIGHT

(Studies in the village Way Kandis kecamatan
Tanjung Senang Bandar Lampung)

By
Cindy Anatika

This research aims to know the existing activities at nightfall the night world, i.e.
in addition research is also conducted to know the transition between childhood
and adulthood that is adolescence. This research was conducted on Teenage
Village Way Kandis Tanjung Glad Bandar Lampung. This type of research using
qualitative research. The number of informants in this study amounted to 5
informant, based on the results of the research there are 2 factors known to cause
teenagers tend to follow the activities of the world of the night, the first of the
internal factors like saturation, economics, both from the factors externally, for
example from environmental play or intercourse in everyday life so that it can be
influenced.

Keywords: Night World, adolescents, cause factor
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pada

dasarnya, manusia berkembang dari masa oral, masa kanak-kanak, masa

remaja, masa dewasa dan  kemudian beranjak ke masa tua. Masa remaja, adalah

dimana individu berusaha untuk menarik perhatian orang lain, mulai mencari

dan menemukan jati diri. Pencarian jati diri remaja dapat ditemukan remaja

dalam proses interaksi sosial. Kita ketahui bahwa usia remaja merupakan masa

labil pada seseorang, dimana saat itu timbul rasa ingin menunjukkan diri inilah

aku. Oleh karena itu sikap meniru pada kalangan remaja merupakan suatu

bentuk dari masa pubertas yang dialami oleh keadaan jiwa yang masih labil.

Artinya jika mereka tidak dapat mengontrol diri dengan baik dan apabila waktu

luang juga tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka perbuatan

yang negatif akan mudah sekali terjadi.

Pada masa perkembangan sosial, remaja sangat dekat kaitannya dengan sikap

‘conformity’. Yusuf (2005:198) menyebut conformity adalah kecenderungan
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untuk menyerah atau mengikuti opini, nilai, kebiasaan, kegemaran (hobi) atau

keinginan orang lain (teman sebaya). Perkembangan sikap konformitas dalam

diri remaja dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam dirinya.

Remaja akan megikuti apa yang kelompoknya lakukan dan katakan.

Dewasa ini, permasalahan yang bertubi–tubi yang menimpa remaja di dunia ini

menyebabkan mereka selalu berpikiran pendek. Mereka melakukan hal – hal

yang seharusnya tidak perlu dilakukan dan bila dilakukan secara temporer,

maka akan mengakibatkan hal yang sangat merugikan bagi dirinya juga

mungkin bagi orang sekitarnya. Kerap kali remaja yang memiliki

kecenderungan diri dalam hal-hal negatif, yang dalam hal ini peneliti lebih

mengorientasikannya pada kegiatan yang dilakukan malam hari yang biasa

mereka sebut dugem. Kemudian tempat- tempat yang berpotensi untuk

diadakannya hiburan malam yang dalam hal ini peneliti lebih menyoroti

tempat-tempat yang ada di Bandar Lampung yang sebagain besar berada di

pusat kota, antara lain, Center Stage di Hotel Novotel Lampung, yang

beralamat di Jl. Gatot Subroto no.136 Bandar Lampung dan Golden Dragon

KTV & Club, Jl. Laksamana Yos Sudarso no.272 Bandar Lampung.

Hiburan malam dimana tempat hiburan, dan para penikmatnya adalah satu

paket pengisi Dunia Malam. Malam hari adalah milik mereka yang mencari

kesenangan, yang mana kesenangan tersebut lebih cenderung kesenangan

duniawi. Ketika Malam datang, waktunya untuk mereka bersenang-senang dan

menikmati hidup. Misalnya bersuka ria di berbagai Club malam, Kafe,
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Diskotik, Tempat Karaoke , Mall atau pusat hiburan lainnya. Padahal untuk

bersenang-senang tidaklah harus mengunjungi tempat-tempat hiburan malam.

Meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara

dengan menikmati keindahan alam atau berkumpul dan bercengkrama dirumah

adalah salah satu cara yang positif untuk bersenang-senang. Namun

kenyataannya banyak pemuda justru memilih hal lain untuk bersenang-senang.

Clubbing, sebuah kata kerja yang berasal dari kata Club, yang berarti pergi ke

klub-klub yang biasa buka pada malam hari untuk mendengarkan musik untuk

melepaskan kepenatan dan semua beban ritual dari aktivitas sehari-hari. Di

Indonesia, clubbing sering juga disebut dugem,yang dalam artinya bagi anak

remaja masa kini adalah dunia gemerlap, didalam tempat dugem itu tidak

terlepas dari kilatan lampu disko yang sangat gemerlap dan dentuman musik

yang dimainkan oleh para DJ (disc jockey) handal kebanggaan lokal dan DJ

terkenal yang datang dari luar negeri. Berdugem-ria dengan menikmati

suasana diskotik, kafe, bar atau lounge yang menghadirkan musik dengan bit

yang kuat, cepat dengan volume yang keras yang merangsang badan ikut ‘shake

n movin’ (berdisko) dan bergoyang semalaman bisa membuat orang merasa

rileks dan bisa menghilangkan kepenatan di otak. Hal inilah yang membuat

para penikmatnya tidak dapat terlepas dari dugem dan menjadikannya sebagai

gaya hidup mereka. Sungguh sangat di sayangkan para remaja saat ini dengan

mudah melakukan perubahan sosial dan budaya dengan mengadopsi budaya
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luar tanpa adanya filter. Hal tersebut erat juga kaitannya dengan gaya hidup

potret remaja pada masa kini.

Pada penelitian ini peneliti membatasi tempat hiburan malam tersebut pada

diskotik/klab malam. Diskotik adalah sebuah tempat dimana seseorang dapat

menari mengikuti musik-musik rekaman dari compact disc musik disko atau

musik-musik yang memiliki ketukan cepat. Tempat ini juga menyediakan

berbagai minuman yang beraneka ragam, baik yang ber-alkohol atau pun tidak

dengan harga yang dapat dikatakan memang tidak cukup murah.

Menurut Kotler (dalam Santrock, 2003: 366) gaya hidup seseorang adalah pola

hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dikatakan dalam kegiatan,

minat, dan pendapat (Opini) yang bersangkutan. Sedangkan menurut Berkowitz

dan Kerin gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang

diidentifikasikan dari bagaimana penggunaaan waktu (aktivitas), minat tentang

pentingnya lingkungannya, dan pendapat tentang dirinya sendiri dan dunia

sekelilingnya. Hal ini sejalan dengan beberapa kasus yang peneliti temui di

pusat kota seperti kota Bandar Lampung. Di Bandar Lampung salah satunya

kecamatan Tanjung Senang, yang remajanya sebagian besar adalah remaja yang

orang tuanya bekerja sebagai pengusaha atau pegawai negeri. Sehingga

kebanyakan dari mereka memiliki kekurangan perhatian di dalam keluarga.

Ada juga beberapa remaja yang berasal dari keluarga yang broken home,

sehingga mereka lebih cenderung untuk menjauh dari kehidupan keluarganya,

mencari hiburan yang lebih memuaskan keinginnanya bersama teman-
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temannya diluar rumah . Beberapa mahasiswa yang tinggal di daerah Tanjung

Senang ini, adapula termasuk remaja yang kehidupan nya cenderung hedonis,

baginya hiburan di dunia malam adalah salah satu bentuk kepedulian dirinya

terhadap komunitasnya yang juga gemar dugem. Mereka cenderung melakukan

atau mencari kesenangan di lingkungan pergaulannya. Ikut-ikutan dan tak lagi

dapat membedakan yang mana baik dan buruk. Hingga timbul rasa

ketergantungan untuk melakukannya berulang kali seperti halnya biasa dan

membentuk sebuah budaya yang tak bisa lepas dari kehidupan mereka.

Beberapa kasus di atas mengungkapkan bahwa dugem adalah gaya hidup

remaja yang dilakukan berkelompok dengan teman sebayanya, dengan melihat

beberapa faktor yang menimbulkan perilaku-perilaku remaja yang cenderung

mencari hiburan di luar rumah yang salah satunya yaitu dugem, peneliti sangat

tertarik untuk meneliti permasalahan remaja yang berkaitan dengan dunia

malam.  Yang lebih konkritnya yaitu Faktor-Faktor Penyebab Remaja

Cenderung Mengikuti Kegiatan Dunia Malam (Studi Kasus di Kelurahan Way

Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini, yaitu faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab remaja

cenderung mengikuti kegiatan dunia malam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab

Remaja Cenderung Mengikuti Kegiatan Dunia Malam. (Studi Kasus di

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah konsep-konsep ilmu

sosial khususnya dalam lingkup kajian sosiologi yang mengkaji masalah

sosial dan perubahannya. Secara khusus penelitian ini berkaitan dengan

bidang sosiologi remaja yang mengkaji faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi remaja cenderung untuk memilih aktivitas pada dunia malam.
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2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini bagi penulis berguna masyarakat dan untuk

remaja itu sendiri. Bagi masyarakat penelitian ini berguna agar masyarakat

memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi remaja cenderung

untuk memilih aktivitas pada dunia malam. Sedangkan bagi remaja itu sendiri

adalah agar dapat mewas dan peka terhadap lingkungan yang cenderung

mengarah kepada kegiatan dunia malam, agar dapat menghindari hal-hal yang

yang tidak diinginkan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak menjadi dewasa.

Dalam masa ini anak-anak mengalami masa pertumbuhan dan masa

perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Pada masa remaja

mereka mengalami perubahan mulai dari bentuk badan, cara berfikir dan cara

bertindak.

Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa adolescene diartikan

sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang

mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Remaja dalam

pengertian umum diartikan masa baliq atau keterbukaan terhadap lawan jenis.

Konsep ini tidak jauh berbeda dengan Poerwadarminta (1995: 813) yang

menyatakan remaja adalah:
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(1) Mulai dewasa : sudah sampai umur untuk kimpoi,

(2) Muda (tentang anak laki-laki dan perempuan): mulai muncul rasa cinta birahi

meskipun konsep ini kelihatan sederhana tetapi setidaknya menggambarkan

sebagaian dari pengertian remaja, batasan remaja menurut Drajat (dalam Sukardi,

2005: 69) yaitu

“masa pemilihan yang ditempuh oleh seorang dari mana anak-anak menjadi
dewasa. Dengan arti lain sebuah situasi yang menjembatangi menuju ke tingkat
dewasa. Masa remaja ini berlansung kira-kira 13 tahun sampai 16 tahun atau 17
tahun. Akhir masa remaja antara usia 16 sampai 18 tahun yang oleh Drajat
(dalam Sukardi, 2005: 75).

Dikatakan masa usia matang secara hukum pada masa ini remaja sangat ingin

dihargai kehadirannya oleh orang sekitarnya. Pendapat yang tidak jauh berbeda

juga dikemukakan oleh Sukardi (2005: 98) yang menyatakan

“remaja adalah masa perantara dari masa anak-anak menuju dewasa yang
bersifat kompleks, menyita banyak perhatian dari remaja itu sendiri dengan orang
lain, dan masa penyesuaian diri terdidik. Selain itu, masa ini juga adalah masa
konflik, terutama konflik remaja dengan dirinya sendiri dengan remaja yang lain
sehingga membutuhkan penanganan khusus yang menuntut tanggung jawab
paripurna.

Santrock (2003:31) mengatakan bahwa masa remaja adalah masa perkembangan

transisi antara masa anak dan dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif,

dan sosial. Dalam kebanyakan budaya, remaja dimulai pada kira-kira usia 10-13

tahun dan berakhir kira-kira 18 sampai  22 tahun. Ahli perkembangan semakin

banyak yang membedakan antara remaja awal dan remaja akhir.
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Beberapa defenisi remaja di atas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah suatu

masa atau periode menuju tahap dewasa yang ditandai dengan umur berkisar

antara 13-18 tahun, mulai tertarik kepada lawan jenis, dan memiliki permasalahan

yang kompleks.

2. Ciri-ciri Remaja

a. Dilihat Dari Usia

Menurut Gayo (dalam Suryabrata, 1990: 38-39) ciri-ciri remaja usianya berkisar

12-20 tahun yang dibagi dalam tiga fase yaitu; adolensi diri, adolensi menengah,

dan adolensi akhir.

b. Adolensi dini

Fase ini berarti preokupasi seksual yang meninggi yang tidak jarang menurunkan

daya kreatif/ ketekunan, mulai renggang dengan orang tuanya dan membentuk

kelompok kawan atau sahabat karib, tinggah laku kurang dapat

dipertanggungjawabkan. Seperti perilaku di luar kebiasaan, delikuen,dan maniakal

atau defresif.

c. Adolensi menengah

Fase ini umum, hubungan dengan kawan dari lawan jenis mulai meningkat

pentingnya, fantasi dan fanatisme terhadap berbagai aliran, misalnya, mistik,

musik, dan lain-lain. Menduduki tempat yang kuat dalam perioritasnya, politik dan
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kebudayaan mulai menyita perhatiannya sehingga kritik tidak jarang dilontarkan

kepada keluarga dan masyarakat yang dianggap salah dan tidak benar, seksualitas

mulai tampak dalam ruang atau skala identifikasi, dan desploritas lebih terarah

untuk meminta bantuan.

d. Adolesensi akhir

Masa ini remaja mulai lebih luas, mantap, dari dewasa dalam ruang lingkup

penghayatannya. Ia lebih bersifat ‘menerima’dan ‘mengerti’ malahan sudah mulai

menghargai sikap orang/pihak lain yang mungkin sebelumnya ditolak. Memiliki

karier tertentu dan sikap kedudukan, kultural, politik, maupun etikanya lebih

mendekati orang tuanya. Bila kondisinya kurang menguntungkan, maka masa

turut diperpanjang dengan konsekuensi .imitasi, bosan, dan merosot tahap

kesulitan jiwanya. Memerlukan bimbingan dengan baik dan bijaksana, dari orang-

orang di sekitarnya. Perubahan rohani juga timbul remaja telah mulai berfikir

abstrak, ingatan logis makin lama makin lemah. Pertumbuhan fungsi-fungsi psikis

yang satu dengan yang lain tidak dalam keadaan seimbang akibatnya anak sering

mengalami pertentangan batin dan gangguan, yang biasa disebut gangguan

integrasi. Kehidupan sosial anak remaja juga berkembang sangat luas. Akibatnya

anak berusaha melepaskan diri dari kekangan orang tua untuk mendapatkan

kebebasan, meskipun di sisi lain masih tergantung pada orang tua. Dengan

demikian terjadi pertentangan antara hasrat kebebasan dan perasaan tergantung.

Pada masa remaja akhir umumnya telah mulai menemukan nilai-nilai hidup, cinta,

persahabatan, agama, kesusilaan, kebenaran dan kebaikan. Masa ini biasa disebut

masa pembentukan dan menentuan nilai dan cita-cita. Lain dari pada itu anak
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mulai berfikir tentang tanggung jawab sosial, agama moral, anak mulai

berpandangan realistik, mulai mengarahkan perhatian pada teman hidupnya kelak,

kematangan jasmani dan rohani, memiliki keyakinan dan pendirian yang tetap

serta berusaha mengabdikan diri dimasyarakat juga ciri remaja yang menonjol,

tetapi hanya remaja yang sudah hampir masuk dewasa.

3. Perkembangan Pada Masa Remaja

a. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik sudah di mulai pada masa praremaja dan terjadi cepat pada masa

remaja awal yang akan makin sempurna pada masa remaja pertengahan dan remaja

akhir. Cole (dalam Monks, 2002 :16) berpendapat bahwa perkembangan fisik

merupakan dasar dari perkembangan aspek lain yang mencakup perkembangan psikis

dan sosialis. Artinya jika perkembangan fisik berjalan secara baik dan lancar, maka

perkembangan psikis dan sosial juga akan lancar. Jika perkembangan fisik terhambat

sulit untuk mendapat tempat yang wajar dalam kehidupan masyarakat dewasa. Pada

saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama

pada remaja putri atau pun perubahan suara pada remaja putra, secara biologis dia

mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak tiba-tiba

memiliki kemampuan untuk ber-reproduksi. Pada masa pubertas, hormon seseorang

menjadi aktif dalam memproduksi dua jenis hormon (gonadotrophins atau

gonadotrophic hormones) yang berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu:
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1. Follicle-Stimulating Hormone (FSH);

2. Luteinizing Hormone (LH).

Pada anak perempuan, kedua hormon tersebut merangsang pertumbuhan estrogen

dan progesterone dua jenis hormone kewanitaan. Pada anak lelaki, Luteinizing

Hormone yang juga dinamakan Interstitial-Cell Stimulating Hormone (ICSH)

merangsang pertumbuhan testosterone. Pertumbuhan secara cepat dari hormon-

hormon tersebut di atas merubah sistem biologis seorang anak. Anak perempuan

akan mendapat menstruasi, sebagai pertanda bahwa sistem reproduksinya sudah

aktif. Selain itu terjadi juga perubahan fisik seperti payudara mulai berkembang,

dll. Anak lelaki mulai memperlihatkan perubahan dalam suara, otot, dan fisik

lainnya yang berhubungan dengan tumbuhnya hormon testosterone. Bentuk fisik

mereka akan berubah secara cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka

pada dunia remaja.

a. Perkembangan Kognitif Remaja

Perkembangan kognitif remaja menurut Piaget (dalam Santrock, 2003: 307)

menjelaskan bahwa selama tahap operasi formal yang terjadi sekitar usia 11-15

tahun. Seorang anak mengalami perkembangan penalaran dan kemampuan

berfikir untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya berdasarkan pengalaman

langsung. Struktur kognitif anak mencapai pematangan pada tahap ini. Potensi

kualitas penalaran dan berfikir (reasoning dan thinking) berkembang secara

maksimum. Setelah potensi perkembangan maksimum ini terjadi, seorang anak
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tidak lagi mengalami perbaikan struktural dalam kualitas penalaran pada tahap

perkembangan selanjutnya. Remaja yang sudah mencapai perkembangan operasi

formal secara maksimum mempunyai kelengkapan struktural kognitif sebagai

mana halnya orang dewasa. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pemikiran

(thinking) remaja dengan penalaran formal (formal reasoning) sama baiknya

dengan pemikiran aktual orang dewasa karena hanya secara potensial sudah

tercapai.

b. Perkembangan Emosi Remaja

Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah efektif.

Aspek psikologis ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia pada

umumnya, dan dalam hubungannya dengan orang lain pada khususnya.

Keseimbangan antar ketiga ranah psikologis sangat di butuhkan sehingga manusia

dapat berfungsi dengan tepat sesuai dengan stimulus yang di hadapinya.

4. Dimensi Pada Masa Remaja

a. Dimensi Moral

Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai

berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi

pembentukan nilai diri mereka. Para remaja mulai membuat penilaian tersendiri

dalam menghadapi masalahmasalah populer yang berkenaan dengan lingkungan

mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan sebagainya.
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Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut

yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan. Remaja mulai

mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangan lebih

banyak alternatif lainnya. Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan

pengamatan keluar dan membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini

diajarkan dan ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat

adanya “kenyataan” lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya.

b. Dimensi Psikologis

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini mood (suasana

hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian di Chicago oleh Mihalyi

Csikszentmihalyi dan Reed Larson (1984 dalam Santrock, 2003 : 350)

menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 45 menit untuk berubah

dari mood “senang luar biasa” ke “sedih luar biasa”, sementara orang dewasa

memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Tindakan impulsif sering

dilakukan; sebagian karena mereka tidak sadar dan belum biasa memperhitungkan

akibat jangka pendek atau jangka panjang. Remaja yang diberi kesempatan untuk

mempertangung-jawabkan perbuatan mereka, akan tumbuh menjadi orang dewasa

yang lebih berhati-hati, lebih percaya-diri, dan mampu bertanggung-jawab. Dari

beberapa dimensi perubahan yang terjadi pada remaja seperti yang telah dijelaskan

diatas maka terdapat kemungkinan–kemungkinan perilaku yang bisa terjadi pada

masa ini. Diantaranya adalah perilaku yang mengundang resiko dan berdampak

negative pada remaja. Perilaku yang mengundang resiko pada masa remaja
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misalnya seperti penggunaan alkohol, tembakau dan zat lainnya, aktivitas sosial

yang berganti–ganti pasangan dan perilaku menentang bahaya seperti balapan,

selancar udara, dan layang gantung.

5. Teori Gaya Hidup

Engel, Blackwel, dan Miniard (1995) mengartikan gaya hidup sebagai pola dimana

manusia hidup dan menghabiskan waktu dan uang. Gaya hidup merefleksikan

aktivitas, minat, dan pendapat seseorang. Selanjutnya, Chaney (1996)

mengemukakan gaya hidup sebagai pola-pola tindakan yang membedakan antara

satu orang dengan orang lain. Gaya hidup membantu memahami apa yang orang

lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apakah yang mereka lakukan

bermakna bagi dirinya maupun

orang lain. Gaya hidup merupakan bagian dari kehidupan sosial sehari-hari

dunia modern. Menurut Adler (dalam Hall & Lindzey, 1993) faktor yang

menentukan gaya hidup seseorang sebagian besar ditentukan oleh inferioritas-

inferioritas khusus, entah khayalan atau nyata yang dimiliki orang. Gaya hidup

merupakan kompensasi dari suatu inferioritas khusus. Apabila anak memiliki

kelemahan fisik, maka gaya hidupnya akan berwujud melakukan hal-hal yang

akan menghasilkan fisik yang kuat. Sementara itu, faktor pembentuk gaya hidup

menurut teori Bordieu (dalam Piliang, 2006) dicerminkan dalam sebuah 3

rangkaian atau lingkup proses sosial yang lebih panjang atau luas, yang melibatkan
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modal, kondisi objektif, habitus, disposisi, praktik gaya hidup, sistem tanda, dan

selera.

Sementara itu, penggolongan gaya hidup mengukur hal-hal sebagai berikut

(Loudon & Della Bitta, 1993):

a. Bagaimana orang-orang menghabiskan waktu luang dalam suatu kegiatan atau

aktivitas.

b. Apa yang paling menarik atau paling penting bagi mereka dalam lingkungannya

ketika itu.

c. Pendapat dan pandangan mereka mengenai mereka sendiri dan dunia di sekitar

mereka.

Ketiga hal di atas secara general berhubungan dengan aktivitas, minat, dan

pendapat, atau dapat disingkat dengan AIO (Activities, Interests, and Opinions).

B. Tinjauan Tentang Dunia Malam

1. Dunia Malam

Dunia malam adalah aktivitas yang ada saat malam tiba. Hiburan malam, tempat

hiburan, dan para penikmatnya adalah satu paket pengisi dunia malam. Malam

hari adalah milik mereka yang mencari kesenangan. Misalnya saja pergi ke Mall

dan juga bersuka ria di berbagai club malam, cafe, restaurant, karaoke dan pusat

hiburan lainnya .
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Dunia malam lebih cenderung dikenal sebagai dunianya para remaja moderen.

Namun dunia malam di sini lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif, tidak

sedikit dari para pecinta dunia malam yang menggunakan waktu malamnya bukan

untuk belajar , beristirahat atau berkumpul bersama keluarga di rumah tetapi

sebagai ajang pergaulan.

2. Dunia Malam di Mata Anak Muda

Masa remaja yang berlangsung antara 12-22 tahun merupakan suatu periode dalam

rentang kehidupan manusia. Dalam proses ini berlangsung perubahan biologis dan

psikoogis yang dialami remaja itu sendiri. Pada masa remaja, seseorang akan

beralih dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Maka dari itu, masa ini juga

disebut sebagai masa pencarian jati diri. Dalam masa pencarian jati diri, remaja

banyak sekali mengalami masalah-masalah. Tiap aspek dalam diri remaja

menimbulkan suatu permasalahan baru bagi remaja.

Dalam masa perkembangan sosialnya, berkembang sikap ‘conformity’ dalam diri

remaja. Syamsyu Yusuf (2005:198) menyebut conformity adalah kecenderungan

untuk menyerah atau mengikuti opini, nilai, kebiasaan, kegemaran (hobi) atau

keinginan orang lain (teman sebaya). Perkembangan sikap konformitas dalam diri

remaja dapat memberikan dampak positif maupun negative dalam dirinya. Remaja

akan megikuti apa yang kelompoknya lakukan dan katakan.
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Dari uraian di atas maka tidaklah salah jika muncul istilah ‘Ababil’ (ABG Labil)

dewasa ini. Sebutan ini ditujukan bagi remaja yang labil. Mereka mengikuti arus

perkembangan jaman dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan luar.

Dalam perkembangan jaman yang sangat pesat, kecanggihan teknologi berperan

besar dalam pegetahuan remaja saat ini. Trend yang berkembang saat ini adalah

remaja berbondong-bondong mengikuti gaya hidup kebarat-baratan, seperti

banyak yang tergiyur iklan televisi, meniru gaya hidup selebriti yang glamour, dan

lain-lain. Apa saja akan mereka lakukan agar disebut anak gaul (tidak dibilang

ketinggalan jaman).

Banyak remaja yang menilai bahwa untuk menjadi gaul harus kenal dengan

dugem, minimal pernah mencobanya. Kalau belum kenal dengan dugem maka

dianggap “gak gaul”, “cupu”, “kuper” dan “jadul”. Dengan kata lain, remaja

mendapat kebanggaan tersendiri dan merasa tinggi jika mereka sudah merasa gaul

dengan pergi ke suatu tempat hiburan malam yang sedang trend di kalangan anak

muda  perkotaan tersebut.

3. Pengertian Dugem

Menurut Lisnawati (2007), dugem adalah sebuah gaya hidup yang sedang menjadi

fenomena pada diri remaja. Seseorang yang ingin disebut ‘gaul’ dianggap

ketinggalan zaman jika tidak pernah berkunjung di tempat-tempat dugem.

Kemudian mereka mencari teman yang artinya mencari teman kencan.
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Dugem merupakan gaya hidup instan yang hanya menawarkan kesenangan semu.

Saat ini, memang tidak sedikit anak muda yang sangat sering keluar malam untuk

dugem (dunia gemerlap) malam atau istilah lainnya dulalip (dunia kelap kelip).

Dugem atau dulalip adalah kebiasaan sebagian anak muda perkotaan. Mereka

rata-rata berasal dari keluarga berada, dan gemar mengikuti berbagai mode gaya

hidup yang sedang digandrungi. Tapi bagi mereka, dugem merupakan alternatif

untuk mengisi waktu di akhir pekan. Biasanya, mereka dapat dijumpai di kafe-

kafe, mendengarkan musik di pub, menyanyi di rumah karaoke, menari di diskotik

atau berjalan-jalan keliling kota lalu menempati tempat tertentu hingga menjelang

pagi. Jika diamati, penampilan para remaja yang gemar dugem juga sangat khas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah dugem merupakan

aktivitas pada malam hari yang dilakukan oleh sebagian besar para remaja di

diskotik atau kafe-kafe dan tempat-tempat tertentu  yang di dalamnya dipenuhi

suara-suara musik dan kesenangan dunia, dengan bertujuan untuk menghibur diri

dan bersenang-senang hingga menjelang pagi.

4. Sejarah Dugem

Budaya disko/ clubbing lahir pada akhir dekade 80-an di Eropa. Budaya clubbing

mulai mewabah ke seluruh dunia. Kecenderungan masyarakat Indonesia ke arah

hedonisme, serta ikatan batin dengan Belanda yang dilatar belakangi oleh masa
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penjajahan (yang melahirkan hubungan dengan pusat produksi obat terlarang di

Amsterdam). Sekitar tahun 1995,muncullah summer of love ala Batavia.

Negara ini dibanjiri oleh obat-obat terlarang, dan club-club yang sebelumnya lebih

sering dipenuhi oleh orang-orang yang sudah hampir over dosis. Semuanya ini

terjadi sebelum krisis moneter, di mana Soeharto masih berkuasa dan Indonesia

masih merupakan “Macan Asia”. Penjelasan di samping dapat disimpulkan bahwa

sebenarnya budaya dugem bukanlah budaya orang Indonesia, melainkan sebuah

aktivitas yang ada pada budaya barat yang masuk ke Indonesia, pada waktu

mengalami krisis ekonomi di era kepresidenan Soeharto.

5. Tempat-tempat yang biasa dikunjungi untuk Dugem

1. Diskotik/Club (center stage)

Pengertian ”diskotik” sendiri pada mulanya adalah tempat koleksi piringan hitam.

Pemutar piringan hitam disebut sebagai ”disc jockey” biasanya disebut sebagai DJ.

Di dalam diskotik, biasanya para ”disc jockey” memutarkan lagu yang sedang

populer didengarkan remaja pada saat itu. Pada perkembangan selanjutnya,

menurut Poerwoto (dalam Gerungan 2004: 14), pengertian diskotik amat bergeser

dari fungsi awalnya, yaitu memutarkan lagu yang dikehendaki para pendengarnya.

Lebih lanjut kegiatan yang dapat digambarkan secara umum didalam diskotik

dapat digambarkan dengan suara musik dari lagu yang dimainkan oleh para DJ

yang hingar- bingar dan sangat kencang ,terdapat banyak sekali wanita cantik yang

bergaya dan berdandan amat cantiknya dengan dress mini dan highheels mereka
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dengan tatanan rambut yang beraneka ragam dan para pria bergaya dengan amat

tampan dengan gaya rambut ,s pakaian dan sepatu mereka dan tidak ketinggalan

wangi parfume wanita dan pria tersebut sangat menyengat dan sangat khas.

Sebagaian besar pengunjung menari dimana-mana, asap rokok yang mengepul

tidak hanya pria tetapi juga wanita merokok disana dengan meminum minuman

mereka diatas meja mereka masing-masing sambil melihat DJ dan sexy

dancer yang tampil pada malam itu,biasanya terdapat ditempat hiburan yang

menyediakan. Didalam event yang berlangsung di Klab biasanya ada pihak

memberikan sponsor,event biasanya disponsori oleh  Perusahaan rokok besar di

Indonesia seperti PT. HM Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk, dan PT

Djarum, biasanya pada saat pembeliaan tiket masuk kedalam Klab pada 1 tiket kita

diberikan 1 bungkus rokok dari sponsor sebagai bentuk perkenalan dari rokok baru

yang mereka pasarkan dan juga dari pembelian tiket itu kita diberikan 1 minuman

kaleng gratis berupa beer,pepsi blue atau coca-cola,kita bisa memilih satu

diataranya. Berbagai macam minuman juga dijual disini mulai dari non Alkohol

seperti ,Pepsi Blue ,Coca-Cola, dan Green Sands sampai yang beralkohol seperti

Vodka, Whiskey, Chivas, Bacardi, Wine, Beer, Tequila, Margarita, Marteel,

Smirnoff, Cointreu, Captain Morgan Black Label , Blue Label dan Jack Daniels.

Hal ini terjadi di dalam tempat yang bernama Center Stage atau yang biasa

disebut dengan panggilan CS, beralamat di Hotel Novotel Jl. Gatot Subroto

no.136 Teluk Betung Bandar Lampung.
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Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dari narasumber yang berada di

Center Stage (CS) (diskotik di Hotel Novotel), Center Stage merupakan salah satu

tempat hiburan malam yang sudah melekat diingatan para konsumennya. Ia

mengatakan,kelebihan dari Center Stage sendiri adalah tempat tersebut dapat

menampung kurang lebih 1500 pengunjung, Lalu Soundsystemnya bisa dibilang

baik dan segi konsep segi interiornya berkonsep lebih modern daripada tempat

lainnya. CS dibuka untuk umumnya yang berumur 18+, dibuka pada hari Rabu

malam dan Sabtu malam. Untuk Rabu Malam dikenal oleh para remaja konsumen

dengan sebutan “Ladies Night”, yaitu pembebasan biaya masuk dugem untuk para

kaum hawa mulai dari pukul 21.00-23.00 WIB dan apabila diatas waktu tersebut

dikenakan biaya masuk untuk wanita sebesar Rp.100.000,00 dan untuk pria

Rp.150.000,00 dan untuk executive party di Minggu malam dikenakan biaya

masuk mulai dari Rp.150.000,00 sampai Rp.250.000,00. Dengan aturan yang

mengharuskan para remaja konsumen untuk para wanita memakai dress dan

highheels dan pria menggunakan pakaian rapih dan alas kaki tertutup seperti

sepatu. Acara ini digelar oleh pihak diskotik, yang mengundang “disc-jockey”

(DJ) handal baik dari lokal  seperti DJ Marco Stansyah, Shella Mounta, Ricky De,

dan X woles , dari kalangan artis seperti DJ AL Ghazali, Putri Una , DJ Yasmin,

dan sejumlah DJ yang sudah Go-internasional seperti DJ Goldie Emeralda, DJ

Delizious Devina dan DJ Olly Essa dari Italia.
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Dari hal tersebut, dapat digambarkan bahwa dunia malam begitu gemerlapnya,

dengan performa dari DJ lokal idola, dari kalangan artis idola dan dari kalangan

DJ Internasional disetiap acara yang mereka selenggarakan. dan membuat yang

larut di dalamnya sangat kecil kemungkinan untuk tidak merasa jenuh untuk

datang kembali dan tidak merasa rugi, baik materi ataupun waktu yang sangat

berharga di malam hari.

2. Club/Bar (Golden Dragon)

Club/Bar, yang berarti tempat-tempat yang biasa dikunjungi pada akhir pekan

untuk mendengarkan musik di akhir pekan untuk melepaskan kepenatan dan

semua beban aktivitas sehari-hari. Di Indonesia, clubbing sering juga

disebut dugem, dunia gemerlap, karena tidak lepas dari kilatan lampu disko yang

gemerlap dan dentuman music yang dimainkan oleh para DJ handal yang

terkadang datang dari luar negeri. Contoh nya “Golden Dragon KTV dan CLUB.

a. Golden Dragon KTV

Berawal tahun 1992 dengan lokasi di Lt 2 bangunan Golden Dragon Restaurant &

Singing Hall. Golden Dragon Karaoke merupakan salah satu pioneer hiburan

Karaoke berkualitas di Bandar Lampung. Dengan hanya memiliki 1 ruang Hall,

berlanjut dengan tambahan 7 ruang VIP.

Kini diusianya yang mencapai 20 tahun, Golden Dragon Karaoke berubah nama

menjadi Golden Dragon KTV dan menempati gedung baru. Dengan 24
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ruangan berdesign exclusive di area seluas 1200m2, Golden Dragon KTV kini

tetap menjadi salah satu tempat hiburan yang di tuju para executive tua dan muda.

Golden Dragon KTV sendiri mempunyai 24 Room dan mempunyai 5 Type

Ruangan ( Room ) seperti 5 Deluxe Room , Superior , VIP , 2 Executive Room , 1

President Suite Room.

Dengan harga paket Golden Dragon KTV Regular Hour yang dimulai dari Rp.

800.00,- s/d Rp. 5.000.000,- atau dengan Promo Happy Hour yang tentunya bisa

terbilang lebih murah dibandingkan KTV yang ada di Bandar Lampung.

b. Golden Dragon Club

Golden Dragon Club yang sering disebut dengan sebutan GD membuat tampilan

konsep dan design yang baru menjadikan salah satu pilihan anak muda untuk

menghabiskan akhir pekan di GD dengan design dan tata tempat yang lebih

modern, GD sering sekali mengundang di DJ Terbaik indonesia dan Luar negeri

seperti DJ Riri Mestica , DJ Devina Deliciuos , DJ Milinka Radisic , DJ Yasmin .

DJ dari kalangan  Artis dan Band terkenal asal ibu kota pernah tampil disini seperti

Kiki Amelia, Seventeen , Uli auliani , Firman Idol dan DJ Localnya pula yang

handal yaitu DJ Tiara Egel, DJ X Woles, dan DJ Ukie.
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6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Remaja Cenderung mengikuti kegiatan

Dunia Malam

Menurut Gerungan (dalam Perdana, 2011) faktor utama yang menyebabkan remaja

dugem adalah kaum remaja yang memiliki status ekonomi yang cukup baik, hal ini

terlihat dari kebutuhan-kebutuhan material (finansial) yang menopang aktifitas

dugem dengan dana yang besar. Mulai dari pakaian, properti, kendaraan, hingga

perangkat untuk dugem itu sendiri seperti minuman keras atau narkoba. Dari segi

alasan, mereka melakukan dugem untuk sekedar refreshing, cuci mata, dan

menghilangkan stress. Hal-hal yang mereka lakukan bervariasi, mulai dari hanya

menonton penari striptease, hingga mabuk-mabukan. Sedangkan mereka biasanya

pergi dugem karena ajakan temannya.

Sarwono (2012: 88) mengungkapkan kenakalan remaja sebagai tingkah laku yang

menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa

perilaku aktif dugem, merupakan perilaku yang menyimpang. Karena hal tersebut

menyimpang dari norma-norma masyarakat yang ada. Sebuah tempat hiburan yang

menawarkan sarana untuk bersenang-senang dapat memuaskan motivasi tertentu

pada setiap khalayak salah satunya remaja secara berbeda-beda. Piliang (2005)

menyatakan bahwa individu dalam mengikuti gaya hidup modern dipengaruhi oleh

faktor intern dan faktor ekstern.
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1. Faktor Intern

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu berhubungan

dengan minat dan dorongan seseorang untuk melakukan kegiatan yang diinginkan.

Selain itu, faktor intern individu untuk melakukan clubbing juga dipengaruhi oleh

sikap. Sikap lebih cenderung berhubungan dengan kepribadian individu dalam

menentukan suatu fenomena yang ditemui dalam kehidupannya (Piliang, 2005).

a. Sikap Remaja Itu sendiri

Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga

terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya,

mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah. Dimana

ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti

pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga

ataupun orang tua yang menolak, kurang peduli, menghukum, mengolok-olok,

memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar

keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak

nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani sehingga pelarian dari hal tersebut

adalah hal yang berdampak negatif. Sikap remaja yang cenderung aktif dugem

jika diamati mereka berperilaku dengan berpenampilan sangat khas. Mereka suka

berpenampilan mencolok, gemar begadang, punya bahasa pergaulan

sendiri, dan tidak keberatan merogoh kantongnya hingga berapa pun demi

membayar cover charge (tarif masuk) dan makanan yang mereka nikmati di

tempat clubbing (begitu mereka menyebut aktivitas kumpul-kumpul di tempat
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hiburan malam). Jika ditanya alasan mereka dugem, jawaban bermacam-macam.

Ada yang beralasan untuk melepas stress, menghilangkan penat ,kejenuhan, bosan

dirumah karena orang tua Broken Home yang sering bertengkar sehingga tidak

betah dirumah dan mencari kenyamanan diluar rumah, putus dari kekasihnya jika

dia berdiam diri berada dirumah dia akan merasa sedih sehingga dia menghindari

rumah dan pergi degum agar bisa bersenang-senang, ada yang pergi dugem karena

ajakan teman atau pacar, ada juga yang pergi dugem karena ingin mencari uang

dan kesepian, ada pula yang hanya ingin sekedar mencari kesenangan atau

refreshing di akhir pekan.

b. Kejenuhan

Setiap manusia pasti akan merasakan kejenuhan dalam hidupnya dan akan

membutuhkan hiburan guna menghilangkan kejenuhan tersebut. Hal ini juga

terjadi pada clubbers yang biasa melakukan dugem. Salah satu alasan yang sering

dikemukakan clubbers tentang mengapa mereka dugem adalah untuk

menghilangkan stress dan menyelesaikan permasalahan. Karena mereka jenuh

dengan kehidupan yang terkadang menurutnya membuatnya rumit. Seperti

banyaknya tuntutan tugas kantor atau tugas sekolah yang harus mereka selesaikan

secepat mungkin dan lain-lain. Para clubbers umumnya beralasan bahwa mereka

melakukan dugem dikarenakan merasa bosan dirumah dengan kegiatan yang

sangat monoton dan itu-itu saja  , merasa hampa karena merasa tidak ada teman

yang menemani,merasa kesepian ketika berada dirumah lalu mereka pergi keluar

untuk mencari keramaian, memerlukan hiburan setelah lelah melakukan berbagai
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aktivitas seharian penuh. Melakukan dugem adalah salah satu cara menghilangkan

kejenuhan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Alasan Gengsi

Perkembangan yang bisa dianggap menonjol dalam pergeseran gaya hidup yang

melanda kalangan remaja Indonesia di Era modern saat ini adalah gaya hidup

mereka yang secara umum cenderung dipengaruhi oleh gaya nya yang kebarat-

baratan, khususnya dari Amerika Serikat. Budaya tersebut dengan mudah masuk

dan diterima tanpa disaring dahulu untuk membedakan mana yang baik dan mana

yang buruk kedalam kehidupan remaja di Era modern saat ini. Saat ini gaya

hidup yang berasal dari budaya barat umumnya dianggap memiliki nilai lebih oleh

sebagian dari masyarakat Indonesia. Golongan masyarakat yang memiliki gaya

hidup yang “kebarat-baratan” menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang

berasal dari kalangan yang lebih baik yang menganggap bahwa kelompoknya yang

kebarat-baratan ini adalah kelompok yang paling dianggap “gaul” daripada

golongan kelompok masyarakat biasa yang masih memegang gaya hidup dan

budaya ketimuran.

d. Rasa ingin tahu

Setiap manusia yang diciptakan mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar.

Rasa ingin tahu yang besar inilah yang membuat remaja ini ingin mencoba dan

merasakan seperti apa tempat yang menjanjikan sebuah kesenangan dan berbagai

hiburan
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untuk mereka. Rasa ingin tahu tersebut membuat mereka sangat penasaran

sehingga memaksa mereka untuk mencobanya . Terlebih lagi jika faktor

lingkungan mereka memberikan pengetahuan yang

mendukung mereka untuk melakukan dugem tersebut membuat semuanya tampak

memungkinkan untuk dilakukan.

e. Faktor ekonomi

Kehidupan dunia malam identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Namun tidak

semua orang yang berada di dunia malam itu berperilaku negatif. Seseorang yang

memiliki keahlian dan kemampuan dapat mencari pekerjaan di dalam club seperti

halnya menjadi seorang “disc jockey” , “dancer” , “Master of Ceremony/MC

(pembawa acara) dan juga sebagai pelayan. Mereka yang mempunya skill

sebenarnya jika waktu malam dapat dimanfaatkan dengan baik makan akan

menghasilkan yang baik pula.  Mereka dapat bekerja pada malam hari setelah

pekerjaan selesai mereka dapat langsung pulang kerumah tanpa ada tujuan lain.

Namun dewasa ini, kegiatan Dunia Malam seperti dugem selain sebagai tempat

mencari hiburan , telah menjadi tempat mata pencaharian segelintir orang yang

hanya ingin mencari uang dengan cara “instant” . Menurutnya mencari uang

dengan cara ini sangat mudah tanpa memerlukan sekolah yang tinggi tanpa

memerlukan skill hanya dengan mengumpulkan suatu keberanian untuk menggoda

para pria hidung belang, mereka terdiri dari berbagai macam umur ada yang

masih berstatus pelajar sekolah tingkat atas ada juga mahasiswi sebuah universitas.

Pekerjaan ini adalah menjadi wanita pekerja seks komersial (psk) sebutan mrreka
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adalah ‘ani-ani” dimana para psk tersebut menjual sebuah pelayanan yang

berbentuk jasa.  Pelayanan jasa ini yakni menjual tubuh mereka kepada para pria

hidung belang yang kebanyakan pria yang sudah berumur,mereka biasa

menyebutnya dengan sebutan “om” atau “abang” yang rela membayar mereka

dengan uang yang telah mereka negosiasikan. Lebih tepat dari pekerjaan ini adalah

“menjual diri’ atau menjual tubuh mereka kepada para “om” yang mencari

kenikmatan. Demi mendapatkan uang untuk memenuhi tuntutan kehidupan

mereka sehari-hari wanita biasanya rela menjual tubuh mereka.

Biasanya para ani-ani ini hidup dengan sangat mewah, mereka mempunyai hobi

yang tidak murah yaitu kesalon, makan direstoran mahal, dan suka pergi belanja

ditoko didalam mall ternama dikotanya. Jadi tidak heran lagi mengapa mereka

berlomba-lomba mencari uang demi menutupi hidupnya yang mewah . Mereka

menilai perekonomiannya tidak cukup jika hanya mengandalkan uang jajan dari

orang tua mereka. Didalam suatu Club, para ani-ani Pekerja seks ini biasanya

mencari  target pelanggan mulai dari pria yang sedang mabuk dan asyik berjoget

melihat pria yang sedang kesepian dan butuh seorang wanita untuk menemani

minum dan berjoget, para ani-ani dinilai mampu membawa para om ini rileks ddan

mengobati rasa kesepian mereka. Biasanya para ani-ani datang kesebuah club

dengan ciri yang khas,memakai make up tebal ,mereka tak tanggung-tanggung

menata rambut dan kuku mereka disalon ,memakai dress mini ,menggunakan

highheels dan parfume yang menyengat. Mereka berdandan dan bergaya

semenarik mungkin dan sedemikian rupa untuk menarik perhatian banyak para

“Om” yang ada di club tersebut. Biasanya para wanita  berjalan mendekat
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membawa “bekal” sekotak rokok kearah pria tersebut dengan hanya sekedar basa

basi meminjam korek untuk menghidupkan api puntung dirokok mereka lalu

berlanjut dengan bertukar nomor handphone untuk dapat saling berkomunikasi

lebih lanjut dan jika sudah begitu biasanya pelanggan akan mengajak ani-ani untuk

menjadi “cinta satu malam” mereka untuk lebih lanjut lagi check in ke sebuah

hotel yang telah mereka rencanakan dengan memberikan sejumlah imbalan lebih

berupa uang itulah bayaran setimpal atas layanan yang telah diberikan. Tak jarang

meskipun pertemuan  mereka hanya berlangsung satu malam tetapi ada pula yang

hubungannya terus berlanjut. Mereka merasa ada saling ketertarikan dan

kecocokan sehingga membawa ani-ani dan om kedalam hubungan berpacaran, dan

tak jarang pula ada yang sampai dinikahi oleh para om tersebut. Menjalin suatu

hubungan dengan para om dinilai sangat menjanjikan,pasalnya para om tersebut

biasanya berkantong tebal dan mapan sehingga memnuat para ani-ani tak perlu

susah payah lagi bekerja keras mencari uang. Para ani-ani hanya perlu merawat

diri kesalon agar setiap hari senantiasa tampil cantik dan om akan memberikan

handphone mahal dan sebuah rumah kontrakan untuk mereka tinggali. Tak jarang

pula ani-ani mendapat mobil dan uang jatah bulanan yang besar dari om yang bisa

mereka nikahi. Sesama Ani-ani menyebut Ani-ani yang berhasil dipacari atau

dinikahi oleh para “om”nya dan mendapat fasilitas mewah ini adalah ani-ani yang

di “gadun” dan mereka mengganggap para ani yang digadun inilah yang lebih

sukses daripada ani-ani yang belum memiliki gadun. Namun biasanya adapula

hubungan yang tidak didasari cinta yang tulus antara ani-ani dan om dan dan

adapula ani-ani yang hanya mengincar harta si om yang  berujung pada
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pengkhianatan,tak jarang salah satu dari mereka ada yang berselingkuh dan

mempunyai pria/wanita idaman lain lalu terjadilah perceraian antara mereka. Dan

setelah itu ani-ani tersebut  datang ke Club  dan eksis lagi mencari target “gadun”

yang baru.

Meskipun sebenarnya tidak semua pengunjung club mencari materi ada yang

datang untuk menghilangkan penat dan stress, kesepian dan mencari keramaian,

bosan dan hanya sekedar menikmati musik yang ada di club akan tetapi sebagian

besar dari mereka sesungguhnya mencari materi meskipun tidak sampai check in

di hotel dengan para om mereka hanya sekedar menemani berjoget ataupun

minum karena ada harga yang harus di bayar yaitu berupa tips atau uang jajan. Itu

yang menjadi penyebab sebagian remaja yang memiliki kekurangan ekonomi

mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka mendorong mereka

untuk mencari jalan pintas menjadi pekerja seks. Adapula yang beralasan uang

dari orang tua mereka tidak cukup, ada pula yang beralasan keperawanan mereka

telah dirusak oleh pacar mereka dimana alih-alih demi cinta mereka berani

memberikan semuanya termasuk keperawanannya ,namun sang pacar tidak setia

hanya mau “memakai” tubuh mereka saja setelah itu sang pria meninggalkan

wanita tersebut dan pria itu mencari pacar baru lagi. Hal ini membuat para wanita

tertekan dan rela membayar mahal atas kesalahan dalam hidupnya.
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2. Faktor Ekstern

a. Ajakan Teman atau Pacar

Pertemanan merupakan salah satu faktor pendukung mengapa seseorang

melakukan suatu kegiatan. Banyak orang yang ikut melakukan suatu kegiatan di

karenakan teman atau pacarnya melakukan kegiatan tersebut. Begitu juga halnya

dengan beberapa clubbers yang melakukan dugem. Teman merupakan salah satu

faktor utama mengapa seorang clubbers melakukan kegiatan dugem. Biasanya

ajakan teman atau pacar sangat berperan dalam melakukan kegiatan dugem.

Ajakan-ajakan dari teman atau pacar yang pernah melakukan dugem mengatakan

bahwa tempat dugem merupakan tempat hiburan yang sangat menyenangkan,

segala penat,jenuh,kesepian dan kebosanan dapat hilang dengan sekejap. Maka

dengan rasa penasarannya clubbers dapat langsung pergi ketempat dugem.

b. Media Masa

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari

sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi

mekanis. Kecanggihan tekhnologi merupakan hal yang berperan sangat besar

dalam pengetahuan remaja dewasa ini. Penyebaran informasi diseluruh dunia

merupakan hal yang perlu diperhatikan karena remaja saat ini condong mengikuti

semua yang berbau barat. Hal ini sudah menjadi trend center bagi remaja. Selain

itu peran media dalam menyampaikan sebuah berita berperan sangat besar dalam

pembentukan karakter remaja. Media massa adalah suatu penyampaian informasi
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yang luas dan dapat bersifat positif dan negatif. Bentuk-bentuk media massa untuk

menyampaikan berita dugem berlabgsung biasanya melalui Surat Kabar, Radio,

Televisi, dan media sosoal didalam Internet.

c. Disharmonisasi Keluarga

Lingkungan keluarga yang kurang harmonis seperti adanya Broken Home dapat

dilihat dari keluarga yang terpecah karena strukturnya tidak utuh lagi sebab salah

satu dari kepala keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai. Misalnya orang

tua sering bertengkar sehingga keluarga itu tidak sehat secara psikologis. Broken

Home biasanya menngambarkan keluarga yang berantakan  akibat orang tua tidak

peduli terhadap anak-anaknya,baik masalah dirumah, sekolah, dan pergaulan anak-

anaknya dimasyarakat. Adapun Faktor-faktor yang menyebababkan terjadinya

Broken Home adalah :

1. Terjadinya Perceraian

Penyebab Perceraian adalah adanya disorientasi tujuan suami isteri dalam

membangun mahligai rumah tangga.

2. Ketidak dewasaan orang tua

Ketidak dewasaan sikap orang tua salah satunya dilihat dari sikap egoisme. Orang

yang egois hanya mementingkan dirinya sendiri. Misalnya ayah dan ibu

bertengkar karena ayah tidak mau mengurus anaknya yang kecil yang sedang

menangis alasannya ayah akan pergi main badminton. Padahal ibu sedang sibuk

didapur. Ibu menjadi marah kepada ayah dan ayah pun membalas kemarahan

tersebut, terjadilah pertengkaran hebat didepan anak-anaknya.
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3. Orang tua yang kurang memiliki rasa tanggung jawab

Tidak bertanggung jawabnya orang tua salah satunya masalah kesibukan.

Kesibukan terfokus pada pencarian materi yaitu harta dan uang.

4. Jauh dari Tuhan

Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari

Tuhan. Jika keluarga jauh dari Tuhan dan selalu mengutamakan materi dunia

semata maka kehancuran dalam keluarga akan terjadi.

5. Adanya masalah ekonomi didalam keluarga dimana keluarga sedang megalami

kesulitan ekonomi namun sang istri tetap menuntut uang lebih kepada suaminya

padahal penghasilan suami yang sangat pas-pasan,hal inilah yang memicu

pertengkaran.

6. Adanya orang ketiga didalam pernikahan

Godaan pasangan yang sudah menikah biasanya adalah orang ketiga yang hadir

diantara mereka, bila tidak bisa menghindari masalah ini bisa berakibat hilangnya

kepercayaan karena ketidak setiaan pasangan. Hal ini memicu pertengkaran

didepan anak-anak mereka dan jika terus-menerus menyebabkan para remaja

bosan, tertekan dan tidak betah berada dirumah. Mereka akhirnya terpaksa mencari

ketenangan dan kedamaian diluar rumah. Salah satu jalan alternatif yang mereka

pilih ialah pergi dugem. Orang tua seharusnya memberikan pendidikan tentang

budi pekerti, tata krama dan menunjukkan sikap dan perilaku yang seharusnya.
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Kebanyakan dari mereka tidak dapat mengontrol emosi dan membiarkan anak-

anak mereka untuk bergaul dengan dunia teknologi yang semakin lama semakin

canggih tetapi tidak memberikan batasan dan kurangnya pengawasan. Kondisi

yang tidak harmonis di dalam suatu keluarga akan menyebabkan anak mencari

batu loncatan untuk menemukan suatu ketenangan mencari tempat hiburan malam

untuk menghilangkan kegalauan hatinya. Orangtua sebaiknya memiliki

kesantunan perkataan dan perbuatan. Santun dalam perkataan adalah senantiasa

mengucapkan hal-hal yang baik, lembut, merendahkan suaranya. Sedangkan

santun dalam perbuatan seperti suka menolong orang lain dan memberikan contoh

yang baik buah hatinya. Kedua, perhatian serta tanggung jawab sebagai orangtua

mutlak diperlukan. Orangtua harus tau apa saja yang dilakukan anaknya di luar

rumah dan bagaimana cara mengatasi persoalan anak-anak remajanya.

d. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan faktor sosial yang sangat erat sekali dengan individu

di dalam kegiatannya sehari-hari. Individu yang memiliki sifat tidak tetap terhadap

pendiriannya akan sangat mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan sosial.

Lingkungan sosial merupakan suatu wadah interaksi antara individu dengan

kelompoknya. Didalam interaksi tersebut mereka membaur dalam warna

komunitas lingkungan sosialnya,yang mana jika kaum remaja merasa menemukan

jati diri yang tepat dan menemukan selera yang sama,mereka merasa menemukan

kebahagiaan sejati disini yaitu bebas berbuat apa saja yaitu apabila lingkungan

sosial para remaja tersebut cenderung aktif dalam kehidupan yang menyenangi
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gaya hidup clubbing, maka kemungkinan besar individu tersebut juga akan sangat

cepat dan sangat mudahnya masuk dalam lingkungan yang menyenangi gaya

hidup clubbing  tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak menyadari kebahagiaan

yang mereka dapat adalah kebahagiaan semu.

e. Supaya dianggap gaul

Pemahaman terhadap Gaul”, istilah “gaul” berasal dari kata baku “bergaul” atau

“pergaulan” yaitu sebuah system yang terbentuk melalui interaksi, komunikasi dan

kontak sosial yang melibatkan lebih dari satu orang. Akan tetapi dalam komunitas

clubbing, istilah “gaul” bukan lagi menjadi “media sosialisasi” untuk melengkapi

fitrah kemanusiaannya, melainkan kebanyakan telah menjadi “ajang pelampiasan

hawa nafsu”. Bentuk eksperimentasi yang tanpa landasan argumentasi yang jelas ,

sekedar mencari sensasi dan pelampiasan emosi jiwa yangtidak terkendali. Ini bisa

dilihat dari dalam hal pemilihan kostum mereka , kendaraan , fisik dan gaya hidup.

Kebanyakan bentuk “gaul” ini justru menjadi pintu gerbang bagi lahirnya

generasi-generasi penganut seks bebas, pecandu narkoba, hingga pelacuran dan

penjahat sosial.
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C. Kerangka Pikir

Pencarian jati diri remaja dapat ditemukan remaja dalam proses interaksi sosial.

Kita ketahui bahwa usia remaja merupakan masa labil pada seseorang, dimana saat

itu timbul rasa ingin menunjukkan diri inilah aku. Mahasiswa, yang dalam hal ini

adalah remaja tingkat akhir memiliki peran sosial yang tercermin dalam kepekaan

yang tinggi terhadap lingkungan. Di mata masyarakat umumnya, mahasiswa

adalah agen perubahan (agent of change) tak kala masyarakat terjebak oleh tirani

kebodohan. Demikian juga dengan potensi mahasiswa. Potensi itu dipergunakan

untuk menjunjung tinggi kebaikan, namun bisa juga untuk memperkokoh

persatuan dan kesatuan.

Dugem bagi sebagian mahasiswa adalah istilah gaul yang berasal dari singkatan

dua kata: dunia gemerlap. Istilah ini menjadi sangat terkenal di Indonesia seiring

dengan kebutuhan para eksekutif muda untuk menyeimbangkan diri dari tumpukan

emosi dan rutinitas pekerjaan seminggu di kantor dan bisnis yang dikelolanya

sendiri. Bagi orang-orang yang telah terbawa arus budaya barat ini, dunia malam

bukanlah suatu aktifitas yang tabu bagi mereka. Bahkan hal ini telah menjadi

suatu konsumsi diri. Kemudian tempat- tempat yang berpotensi untuk hiburan

malam yang dalam hal ini peneliti lebih menyoroti tempat-tempat yang ada di

Bandar Lampung yang sebagain besar berada di pusat kota.

Antara lain, Center Stage di Hotel Novotel Jl. Gatot Subroto no. 136 Teluk Betung

Bandar Lampung, dan Golden Dragon KTV & Clubdi Jl. Laksamana Yos Sudarso



40

no.272 Bandar Lampung , Yang lebih disayangkan lagi tidak hanya mereka saja yang

aktif pada aktivitas tersebut, namun mahasiswa yang seharusnya menjadi agen

perubahan masyarakat yang lebih baik justru menjadi pemeran utama di dunia malam

yang serba gemerlapan dengan kesenangan duniawi. Beberapa kasus mengungkapkan

bahwa dugem adalah gaya hidup remaja yang dilakukan berkelompok dengan teman

sebayanya, dengan melihat beberapa faktor yang menimbulkan perilaku-perilaku

remaja yang cenderung mencari hiburan diluar rumah yang salah satunya yaitu

dugem, peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan remaja yang berkaitan

dengan dunia malam. Dengan mengkhususkan permasalahan tentang dunia malam

yaitu Faktor-Faktor Penyebab Remaja Cenderung mengikuti Kegiatan Dunia Malam

(Studi Kasus di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar

Lampung). Pola pikir pada penelitian ini, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.
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Dampak Negatif

a. Membuat seseorang masuk kedalam gaya
hidup Hedonisme

b. Dugem hanya menghambur-hamburkan uang
c. Dugem bisa mencoreng nama baik keluarga
d. Dugem merusak masa depan Anak Muda
e. Dugem membuat penyimpangan norma-

norma yang di masyarakat
f. Lokasi dugem merupakan salah satu tempat

beredarnya narkoba
g. Suasana yang bebas dan terbuka dapat

menjerumuskan kedalam kehidupan seks
bebas

h. Dapat menimbulkan efek yaitu kecanduan
narkoba, hamil diluar nikah, terkena penyakit
kelamin yang menular

i. Sering begadang diwaktu malam akan
mengganggu kesehatan

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pikir

Faktor Intern
a. Sikap remaja sendiri
b. Kejenuhan
c. Alasan gengsi

Faktor-Faktor Penyebab Remaja Cenderung Mengikuti Kegiatan
Dunia Malam

Faktor Ekstern
a. Ajakan teman atau  pacar
b. Media masa
c. Disharmonisasi keluarga
d. Sebagai sarana mata pencaharian

bagi sebagian orang

Dampak Positif dan Negatif Remaja Cenderung Mengikuti
Kegiatan Dunia Malam

Dampak Positif
a. Memberi hiburan

dan menghilangkan
pikiran yang sedang
suntuk

b. Sebagai referensi
untuk pengamatan
sosial

c. Menjalin
persahabatan yang
sudah terbina
dengan baik

d. Menambah teman
dan jaringan untuk
bekerja sama

e. Sebagai sumber
penghasilan bagi
sebagain orang
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III. METODELOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitataif

(deskriptif). Penelitian kualitataif adalah metode penelitian yang berlandaskan

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karena fokus

penelitian akan dapat membatasi studi yang akan diteliti, tanpa adanya fokus

penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh

dilapangan. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab remaja mengikuti

kegiatan dunia malam adalah yang digambarkan informan mengenai sesuatu yg

melatarbelakangi dan mempengaruhi remaja mengikuti kegiatan tersebut.
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C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Way Kandis kecamatan Tanjung Senang

bandar lampung.

D. Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling

atau pengambilan sampel berdasarkan tujuan. Pengambilan sampel bertujuan ini

dilakukan dengan cara mengambil subjek, atas adanya tujuan tertentu. Tujuan

yang dimaksud adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan remaja yang

mengikuti kegiatan dunia malam. Teknik ini dilakukan berdasarkan

pertimbangan jika dibandingkan dengan teknik lain lebih efisien dan efektif,

efisien yang dimaksud adalah mempertimbangkan karena keterbatasan waktu,

tenaga dan biaya dan efektif dimaksudkan bila langsung melalui studi

pendahuluan dapat menentukan sejumlah sampel dengan tepat.

Menurut Moleong (dalam Arikuto, 2010: 23) penentuan informan yang lain juga

tetap harus hati-hati, yaitu yang mendekati purposive sampling, seimbang

disesuaikan dengan tujuan dan hakekat penelitian kualitatif. Penelitian ini

dilakukan pada informan yang memiliki karakteristik sebagai berikut ;
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1. Perempuan yang menginjak usia dewasa awal yaitu 18-

22 tahun.

2. Yang sering mengikuti kegiatan dunia malam

3. dan yang bersedia diwawancarai

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data deskripftif yaitu data yang berupa kata-

kata yang menggambarkan subjek berisikan keterangan waktu wawancara,

tempat, kegiatan subyek, informasi-informasi dari para informan, dan data

pendukung lainnya yang nantinya akan menjadi pendukung dalam pengolahan

data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, tentunya peneliti harus menentukan

teknik pengumpulan apa yang akan digunakan sesuai dengan penelitian yang

akan dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data

dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokementasi.

1. Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini penulis, menggunakan tekhnik pengumpulan data yaitu

wawancara. Wawancara secara mendalam dan terstruktur, dengan

menggunakan pedoman wawancara. Dilakukan secara langsung dengan

menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.
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2. Observasi

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, notulen rapat dan sebagainya.  Dokumentasi dari penelitian ini

yaitu berupa catatan tentang subyek,   foto saat melakukan penelitian, data lokasi

dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003), yaitu sebagai

berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang

tidak relevan.
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2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and

Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. antara

display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada.

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut,

berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai

rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis,

dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta

yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian

yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka

setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data

dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat

dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan

sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi

dokumentasi.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. GEOGRAFI

1. Sejarah Kelurahan Way Kandis

Pada awal tahun 1840 berdirilah sebuah kampung yaitu kampung Kedaton

yang dipimpin oleh seorang kepala kampung bernama Pangeran Raja Dunia,

dimana pada saat itu masih merupakan wilayah perkebunan masyarakat.

Kemudian pada tahun 1940 way kandis menggabungkan diri dengan wilayah

tanjung senang yang merupakan salah satu bagian wilayah kampung kedaton,

dimana wilayah tanjung senang pada saat itu telah menjadi wilayah

pemukiman para penduduk, walaupun dengan jumlah yang relatif masih

sedikit dan disebut sebagai dusun serta di pimpin oleh kepala suku bernama

Kasim. Pada tahun 1960, penduduk maupun pemukimannya kian bertambah

sehingga way kandis dipisahkan kembali dari tanjung senang dan menjadi

dusun tersendiri yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang bernama Bapak

Karmono dan masih merupakan bagian wilayah kedaton yang

kepemimpinannya beralih kepada Bapak Gunawan.
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Selanjutnya pada tahun 1981 Kedaton menjadi salah satu wilayah

Kelurahan yang termasuk dalam daerah kotamadya dati II bandar

lampung, sedangkan way kandis telah berubah menjadi salah satu

lingkungan dalam wilayah Kelurahan Kedaton tersebut, dan dipimpin oleh

seorang kepala lingkungan yang bernama Bapak Karmono dengan kepala

kelurahan bernama Bapak A. Khalik. Mengingat potensi yang dimiliki

lingkungan way kandis serta keadaan jumlah penduduk yang kian hari

kian bertambah menjadi terpenuhi persyaratan untuk menjadi kelurahan,

maka pada tanggal 10 agustus 1983, lingkungan way kandis ini secara

resmi menjadi kelurahan tersendiri yang merupakan pemecahan dari

kelurahan kedaton, sehingga resmi terpisah dari kelurahan kedaton,

adapun selaku kepala kelurahan way kandis pada saat ini adalah Bapak Hi.

Supangat.

B. Letak Geografis wilayah

Kelurahan Way Kandis terletak pada bagian sebelah utara dari kecamatan

kedaton, dengan jarak Ibukota Kecamatan + 4 Km dari jarak Ibukota kota

madya daerah tingkat II bandar lampung + 12 Km serta jarak dari Ibukota

provinsi daerah tingkat 1 Lampung + 16 Km.

Kelurahan way kandis berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa jatimulyo

b. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan perum way kandis

c. Sebelah barat berbatasan dengan desa fajar baru

d. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan tanjung senang
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B. DEMOGRAFI

1. penduduk menurut jenis kelamin

Salah satu yang perlu untuk diketahui dalam perencanaan, persiapan,

serta penetapan skala prioritas pembangunan baik yang bersifat fisik

maupun non fisik maka sektor kependudukan perlu diperhatikan

sebelumnya agar sesuai dengan harapan yang akan dicapai.  Komposisi

penduduk di Kelurahan Way Kandis adalah sebagai berikut :

Tabel a. Data penduduk menurut jenis kelamin

Data Jumlah

Jumlah Penduduk
7.446 jiwa

Kepala Keluarga
1.713 jiwa

Penduduk Pria
3.809 jiwa

Penduduk Perempuan
3.637 jiwa

2. penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel b. Data penduduk menurut mata pencaharian

Mata
Pencaharian

Jumlah

Petani
92 orang

Buruh tani
1120 orang

Buruh/Swasta
625 orang

Pegawai Negeri
354 orang
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sumber : profil kelurahan Way Kandis pada tahun 2014

3. penduduk Menurut Agama

Tabel c. Data penduduk menurut agama

Agama Jumlah

Islam
5540 orang

Kristen
285 orang

Khatolik
587 orang

Hindu
47 orang

Budha
96 orang

Sumber: profil kelurahan way kandis pada tahun 2014

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kelurahan

wak kandis beragama islam dengan jumlah 5540 orang.

Pengrajin
20 orang

Pedagang
289 orang

Peternak
300 orang

Nelayan
-

Montir
120 orang

Dokter
15 orang

Lainnya
85 orang
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C. Struktur Organisasi Kelurahan Way Kandis

Untuk mempermudah kelancaran aktifitas pelayanan masyarakat maupun

pelaksan pembangunan, maka kelurahan way kandis terbagi dalam dua

lingkungan dan masing-masing dibagi dalam RT dan RW. Pelaksanaan

tugas sehari-hari lurah dibantu oleh seorang sekertaris kelurahan dan

empet orang kepala seksi. Adapun gambar dari struktur organisasi

pemerintah kelurahan way kandis adalah sebagai berikut.

1. Lurah

2. Sekretaris Lurah

3. Kepala Seksi Pemerintahan

4. Kepala Seksi Trantib

5. Kepala Seksi Pembangunan

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
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STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN WAY KANDIS

KECAMATAN TANJUNG SENANG

Sumber : Profil Kelurahan Way Kandis tahun 2015

LURAH

ROHIMULLAH, SE

SEKRETARIS

FATHUL ILMI. BD

KASI
PEMERINTAHAN

IRVA JULIA .P.

KASI TRANTIB

GUNARJO

KASI
PEMBANGUNAN

SRI SUBEKTI

KASI PEMB.
MASYARAKAT

ERNAWATI, SH
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D. Gambaran Umum Center Stage

Center Stage merupakan satu dari beberapa diskotik di Bandar Lampung, dan

merupakan salah satu tempat yang telah memiliki brand yang telah akrab

ditelinga remaja dan merupakan salah satu tempat favorit remaja saat ini.

Center Stage terletak di Hotel Novotel, Jalan Gatot Subroto No. 136, Bandar

Lampung, dan dapat mengakomodasi tamu sampai 1500 Pengunjung.

Diskotik ini terfokus kepada kaum eksekutif muda, pengusaha, dan

masyarakat  menengah keatas lainnya. Center Stage hanya beroperasi pada

dua kali dalam seminggu yaitu pada hari rabu dengan sebutan malam ladies

(Ladies Nite) dan pada hari sabtu dengan sebutan (executive party), dibuka

mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib. Pada even regular

biasanya  pengunjung wanita dikenakan biaya masuk sekitar Rp. 100.000,00

dan untuk pria dikenakan biaya masuk sekitar Rp. 150.000,00 . Lalu khusus

untuk hari  rabu yaitu malam Ladies ,Center Stage memanjakan pengunjung

dengan konsep free entry for ladies atau bebas biaya masuk untuk para wanita

ysng diberlakukan sejak opening pukul 21.00 wib sampai pukul 23.00 wib.

Pengunjung dapat membayar dengan uang tunai, debit, dan visa. Dengan

membayar tiket masuk tersebut, pengunjung dapat menukarkan potongan

tiket dengan sekotak rokok atau juga dengan softdrink atau minuman kaleng

dengan pilihan yaitu coca-cola dan beer yang tersedia di bartender, selain

minuman ringan terdapat juga jenis minuman seperti Black Label, Red Label,

Marttel,chivas,dan lain-lain, Center Stage memiliki residen Disc Jockey (DJ)

yaitu DJ Ricky De, DJ Veron, FDJ Shella Mounta dan DJ Marco Stansyah.
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Center Stage juga memiliki lima bartender yang memiliki keahlian meracik

berbagai minuman yang spesial. Wakil Manager Center Stage Novotel,

Suroso, mengatakan bartender mereka dapat meracik sebuah minuman

dengan komposisi dari 24 jenis bahan minuman yang berbeda.

“Di sini kami mampu meracik sampai puluhan campuran minuman menjadi

satu minuman yang spesial, dan ada puluhan jenis pilihan minuman yang

tersedia di sini," ujar Suroso.

"Minuman favorit kami di sini bernama Apollo, yang terdiri dari 24 jenis

minuman yang berbeda. Di lain itu, bartender yang kami miliki pun memiliki

kemampuan yang mumpuni dalam meracik minuman itu sendiri, seperti

takaran yang harus diperhitungkan agar minuman yang tersaji memiliki rasa

yang berkualitas baik,” kata Suroso.

Salah satu bartender Center Stage, Angga, mengatakan di Center Stage,

bartender dituntut untuk dapat menyajikan minuman secara perfect.

Selain itu Center Stage kerap kali menghadirkan DJ Internasional dan DJ dari

kalangan artis top Indonesia  pernah meramaikan Center Stage seperti DJ

Delicious Devina, DJ Riri Mestica, DJ Angger Dimas, DJ Dipha Barus, DJ

Winky Wiryawan, DJ Putri Una, DJ AL-gazali, Weird Genius, DJ Yasmin,

DJ Goldie Emeralda, DJ Ajun Perwira, DJ Vicky nitinegoro, Norman kamaru

dan masih banyak lagi. Kebanyakan dari mereka memainkan musik dengan

aliran house music, di mix dengan lagu bergenre barat dan bergenre pop tetapi

yang sering dimainkan para DJ adalah musik barat karena memiliki beat yang
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tinggi sehingga dapat membuat para penikmat nya untuk berjoget dengan

bersemangat dan lebih bersemangat lagi.

E. Gambaran Umum Golden Dragon

Berawal tahun 1992 dengan lokasi di Lantai 2 bangunan Golden

Dragon Restaurant & Singing Hall. Golden Dragon Karaoke merupakan salah

satu pioneer hiburan Karaoke berkualitas di Bandar Lampung. Dengan

hanya memiliki 1 ruang Hall, berlanjut dengan tambahan 7 ruang VIP.

Kini diusianya yang mencapai 20 tahun, Golden Dragon Karaoke berubah

nama menjadi Golden Dragon KTV dan menempati gedung baru. Dengan 24

ruangan berdesign exclusive di area seluas 1200m2, Golden Dragon KTV kini

tetap menjadi salah satu tempat hiburan yang di tuju para executive tua dan

muda.

Golden Dragon KTV sendiri mempunyai 24 Room dan mempunyai 5 Type

Ruangan ( Room ) seperti 5 Deluxe Room , Superior , VIP , 2 Executive Room

, 1 President Suite Room.

Dengan harga paket Golden Dragon KTV Regular Hour yang dimulai dari Rp.

800.00,- s/d Rp. 5.000.000,- atau dengan Promo Happy Hour yang tentunya

bisa terbilang lebih murah dibandingkan KTV yang ada di Bandar Lampung

Golden Dragon merupakan satu dari beberapa tempat hiburan malam di

Bandar Lampung. Golden Dragon Jalan Kom Laksamana Yos Sudarso 272,

Sukaraja, Bandar Lampung, Lampung. Di Golden Dragon ini terdapat club,
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Bar, Karaoke, dan restoran. Restoran di golden dragon ini menyediakan

masakan chinese food.

Golden Dragon ini buka setiap hari,dibuka mulai pukul 10.00 wib, akan tetapi

untuk club/barnya mulai buka pada pukul 21.00 wib sampai dengan pukul

04.00 wib. Pengunjung wanita biasanya dikenakan biaya masuk sekitar Rp.

50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00 / per orang,dan untuk pria biasanya

dikenakan biaya masuk sekitar Rp.75.000,00 sampai dengan Rp.150.000,00 .

Pengunjung dapat membayar dengan menggunakan uang tunai, dan kartu

kredit. Sama halnya dengan diskotik lain,Golden Dragon juga memanjakan

para pengunjungnya dengan konsep free entry for ladies. Sebagai sebuah

tempat hiburan malam Golden Dragon pun memiliki disc jockey (DJ) handal

untuk memainkan musik dan memeriahkan suasana, dianataranya DJ Budi

Wen, DJ Trick-Q, DJ X-Woles, Selly Monita, Ukie Darwin, dan Verny Hasan.

Golden Dragon Club yang kini berlokasi di Lantai 2 dengan konsep & design

yang baru membuat tampilan yang baru menjadikan salah satu pilihan anak

muda untuk menghabiskan akhir pekan di Golden Dragon Club yang baru

dengan design & tata tempat yang lebih modern serta berkelas golden dragon

klub sering sekali mengundang di DJ Terbaik Indonesia ataupun dari luar

Negeri seperti DJ Milinka Radisic atau DJ Yasmin serta DJ Olly Esse asal

italy pun pernah tampil. Tak hanya terbatas DJ , Artis dan Band terkenal asal

ibu kota pernah tampil disini seperti Kiki Amalia, Seventeen , Uli auliani ,

Firman Idol dan lain-lain. Di area yang lebih kecil dari pada Golden Dragon

Klub tepatnya letaknya berada di bawah dekat Lobby KTV & CLUB kami

mempunyai PUB yang cendrung di design & diperuntukan lebih banyak di
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datangi oleh orang yang hanya ingin minum santai sambil mengobrol yang

cendrung lebih banyak di datangin eksekutif muda atau orang yang secara

umur lebih dewasa bisa menikmati alunan music Accoustic Atau macam –

macam music santai . Untuk masuk ke dalam club tentunya harus ada pakaian

tertentu seperti di Center Stage dan Golden Dragon ini para wanita

diharuskan mengenakan pakaian dress dan heels. Sedangkan untuk para pria

menggunakan jeans, dan tidak diperkenankan memakai sandal.

E. Gambaran Umum Inul Vista karaoke

Bisnis karaoke memang sudah menjamur dimana-dimana, termasuk di kota-

kota besar seperti Jakarta. Namun usaha yang menjual produk jasa berupa

hiburan dan entertainment ini masih memiliki prospek yang cukup cerah.

Salah satunya adalah Inul Vizta karaoke, sebuah Family KTV (Karaoke

Televisi) yang dibangun oleh pedangdut ternama tanah air, Inul Daratista.

Bahkan, bisnis ini pun sudah dikembangkan dengan sistem franchise atau

waralaba.

1. Perkembangan Usaha Karaoke Inul Vizta

Berangkat dari hiruk pikuk serta kesibukan masyarakat membuat sejumlah

tempat hiburan dibangun, termasuk tempat karaoke. Disini mereka bisa

melepas penat dan jenuh dengan bernyanyi bahkan berteriak sekeras-kerasnya.

Meskipun suara anda sumbang, hal itu bukanlah masalah. Namun tak jarang

berkaraoke juga menjadi tempat untuk menyalurkan hasrat bernyanyi dan

menjadi sarana hiburan bagi keluarga dan kawula muda.
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Melihat prospek bisnis tersebut, Inul Daratista akhirnya memutuskan untuk

terjun ke bisnis ini. Kehidupan artis yang tak akan bertahan lama membuat

pedangdut asal Pasuruan, Jawa Timur ini memikirkan pekerjaan untuk masa

depannya nanti jika sudah tak laku lagi sebagai artis. Berdirinya Inul Vizta

pun berawal dari pertemuannya dengan seorang ekspatriat asal Korea Selatan

yang biasa ia panggil Mr. Kim.

Pada tahun 2005, Mr. Kim mengajak Inul untuk terjun ke dunia bisnis

karaoke. Kebetulan saat itu di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada sebuah

karaoke keluarga yang hampir bangkrut. Pemiliknya ingin menjual tempat

karaoke tersebut dan Inul pun akhirnya mengambil alih. Modal senilai hampir

Rp 4 miliar dikeluarkannya untuk merenovasi dan me-rebranding kembali

karaoke yang kelak bernama Inul Vizta. Nama brand Inul Vizta Karaoke

tersebut berasal dari nama Inul sendiri dan juga sebagai nilai jual karena pada

saat itu nama Inul memang sedang populer di dunia hiburan. Sedangkan kata

Vizta berasal dari kata fiesta yang berarti pesta. Filosofinya agar para

pengunjung yang datang ke tempat karaooke ini bisa berpesta bersama Inul

yang pada awal berdiri masih kerap datang dan berkaraoke bersama para

pelanggan nya.

Demi memuaskan pelanggannya, Inul Vizta yang berada di lantai 4 Plaza

Lotus, Jalan Raden Intan No.73, Bandar Lampung menyajikan sound system

dan fasilitas terlengkap.
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Menurut Supervisor Inul Vizta Karaoke Handoko, Sabtu, 23 januari 2015,

untuk saat ini sound system dan perlengkapan lainnya baru diganti,kualitas

suara sangat baik.

Untuk pelanggan yang memesan karaoke selama 2 jam akan mendapatkan 1

voucher free pass yaitu gratis 1 jam karaoke, khusus Senin sampai dengan

Jumat, dan rata-rata pelanggan berasal dari kalangan remaja hingga dewasa ,

tuturnya. Salah satu contoh, untuk tarif per jam room ukuran kecil termurah

dari Senin sampai Kamis, pukul 11.00 wib hingga 18.00 wib Rp 25.000,00

per jam dan untuk pukul 18.00 wib hingga 22.30 wib Rp 50.000,00 per jam,

untuk Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur besar lainnya Rp30.000,00 hingga

Rp 60.000,00 per jam nya. Menurut dia, untuk tarif room ukuran VVIP

termahal Senin sampai Kamis, pukul 11.00 WIB hingga 18.00 WIB Rp

110.000,00 per jam dan untuk pukul 18.00 WIB sampai 22.30 WIB Rp

220.000,00 per jam, untuk Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur besar lainnya

Rp.175.000,00hingga Rp 250.000,00/jam. Sampai saat ini Inul Vista memilik

pelayanan dan fasilitas room terlengkap di Bandar Lampung dengan harga

terjangka.

2. Pemandu lagu alias PL

"Halo, selamat malam," sapa para wanita muda itu ramah saat tamu

memasuki  ruang karaoke. Penampilan mereka sensual. Dengan balutan rok

mini dan pakaian serba ketat menggoda. Sebutannya wanita pemandu lagu

alias PL. Sering juga disebut purel atau kadang Lady Escort alias LC. Tapi

semua nama itu artinya sama saja. Tugas wanita-wanita ini menemani tamu
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berkaraoke ria dan menyuguhkan minum. Untuk menarik tamu, para wanita

muda ini berpakaian seksi. PL adalah daya tarik utama sebuah tempat

karaoke. Selain cantik, PL yang ramah dan pandai menyanyi disukai para

tamu karaoke. PL penting sekali, Banyak tamu yang datang karena sudah

kenal dengan PL di sini. Tapi tentu kita juga mengutamakan kenyamanan

room, audio dan video yang bagus serta minuman yang berkualitas .Tak

sulit mencari tempat karaoke yang menyediakan wanita pemandu lagu nan

seksi lampung. Biasanya mereka suka datang sendiri atau mendapat

panggilan sendiri menemui para penikmat musik untuk didampingi seperti

di invizt, dwipa, dan lain-lain. Rata-rata untuk satu room atau ruangan

karaoke yang bisa menampung enam orang bertarif Rp.100.000,00 –Rp.

150.000,00 per jam. Minimal booking untuk 3 jam. Ini hanya ruangan, tanpa

minum dan pemandu lagu. Satu botol bir umumnya dijual Rp.50.000,00.

Sebotol minuman ringan bersoda Rp. 20.000,00. Minuman alkohol per gelas

berkisar antara Rp.90.000,00 sampai Rp.200.000. Sedangkan paket satu

botol Jack Daniels atau Chivas Regal, Rp 1,7 juta hingga Rp 2,5 juta. Itu

termasuk room untuk tiga jam dan dua wanita pemandu lagu.

"Lebih enak ambil paket. Udah semua biaya masuk, kalau tips untuk

pemandu lagu di luar itu ya," kata Nita, resepsionis sebuah tempat karaoke.

Jika tidak mengambil paket, pemandu lagu biasanya bertarif mulai Rp

100.000 per jam. Jika tempat makin elite, tentu tarif PL juga makin mahal.

Aturan minimal booking tiga jam, hanya untuk menemani bernyanyi. Tarif

itu belum termasuk tips. Rata-rata PL di kawasan Taman Sari dan sekitarnya
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Rp. 400.000,00 untuk tiga jam. Nah, seringnya wanita pemandu lagu ini

juga bisa dibooking. Setelah suasana panas bdalam ruang karaoke, biasanya

berlanjut ke hubungan yang lebih intim.

Diakui seorang Pemandu Lagu, Rina (25), memang karaoke hanya

pemanasan. Wanita berambut sepunggung ini sudah biasa dirangkul atau

dicolek tamu di dalam room karaoke. "Biasanya mereka penasaran, dan

ngajak lanjut. Saya lihat-lihat orangnya. Tapi biasanya saya tawarin Rp

500.000,00 Ya kurang dikit bolehlah, untuk sekali main," kata Rina.

Awalnya karaoke merupakan hiburan yang sangat populer bagi para pekerja

di Jepang untuk melepas stres. Seiring membanjirnya alat elektronik dari

Jepang, budaya karaoke pun mulai marak sekitar tahun 1970an masuk ke

Indonesia khususnya di Jakarta dan hingga kini menyebar keseluruh kota di

Indonesia. Di Bandar Lampung tingginya permintaan kaum adam membuat

bisnis ini tak pernah mati, nyaris setiap malam tempat karaoke selalu

dipadati pengunjung. Sebagian besar karena ingin menghilangkan penat

karena aktivitas padat sehari-hari dan butuh teman yang mengerti untuk

membelai dan menemani sambil bernyanyi bersama-sama dengan para

pemandu lagu yang cantik dan seksi ini .Jika satu sama lain cocok dan

muncul ketertarikan tak jarang hubungan ini akan berlanjut dengan bertukar

nomor telepon dan berujung pada hubungan intim sampai ke hotel yang

telah disepakati.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa butir pokok yang dapat disimpulkan dari analisis dan kajian

mengenai perilaku gaya hidup remaja yang mengunjungi tempat hiburan

malam antara lain :

1. Pengetahuan remaja terhadap tempat hiburan malam sangat dipengaruhi

oleh berbagai cara. Cara yang mereka peroleh tentang informasi tempat

hiburan malam tersebut masuk dengan mudahnya. Surat Kabar seperti

koran,Radio, Televisi, Internet , Poster ,Spanduk dan pamflet yang

tersebar dengan mudah melalui media massa seperti remaja dapat dengan

cepat menyerap informasi dimana tempat hiburan malam yang akan

mereka kunjungi, jenis musik dan acara yang apa yang disenangi di tempat

hiburan malam, dan frekuensi mengunjungi tempat hiburan malam, tempat

mana yang paling ramai dan paling disukai oleh remaja masa kini,

tentunya mereka lebih cenderung memilih tempat yang lebih modern.

Teman dekat ,dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh karakter teman

dekat yang mempunyai peran penting didalam diri tiap remaja

dibandingkan dengan pola asuh keluarga dan kegiatan menghabiskan
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waktu luangnya, remaja masa kini lebih cenderung memilih banyak waktu

luangnya diluar bersama teman-teman dekatnya.

2. Kegiatan-kegiatan remaja yang suka mengunjungi tempat hiburan malam

pada umum nya sama yaitu diawali dengan kegiatan nongkrong bareng di

tempat-tempat favorit remaja seperti di kafe ,restaurant, , warung kopi

,rumah karaoke dan mall .

3. Opini remaja yang suka mengunjungi tempat hiburan malam juga

bervariasi yaitu mengenai produk, isu sosial, politik, bisnis, ekonomi,

pendidikan, dan juga masa depan. Mereka kurang mengatahui

perkembangan informasi mengenai politik, bisnis, ekonomi, dan

pendidikan.

B. Saran

Gaya hidup remaja yang suka mengunjungi tempat hiburan malam pada

umumnya sama.Namun, terdapat beberapa kegiatan, minat, dan opini yang

harus dapat diperbaiki seperti kegiatan kemasyarakatan atau sosial, kesehatan,

dan prestasi. Sebagai mahasiswa sudah menjadi kewajiban untuk dapat

memiliki andil dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, tidak hanya

mementingkan kesenangan diri sendiri saja. Kemudian dengan pendapatan

mereka pada umumnya, sebaiknya tidak hanya dihabiskan untuk pergi ke

tempat hiburan malam saja,yaitu dengan memanfaatkan waktu luang untuk

berkumpul bersama keluarga, belajar dengan giat dan sugguh-sungguh, juga
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alangkah lebih baik untuk melakukan hal-hal yang dapat lebih positif  lagi

dengan kita digunakan untuk kegiatan amal dengan cara bersedekah untuk

orang yang lebih membutuhkan, atau ditabung itu akan lebih baik untuk masa

depan, dapat menjaga kesehatan dengan berolahraga seperti pergi ketempat

gym dan menjaga pola makan, tidak menghabiskan uang untuk membeli

rokok dan tidak membeli dan minum minuman ber-alkohol, memiliki tidur

yang cukup  maka dengan demikian hidup kita akan lebih berguna dan

bermanfaat. .

Oleh karena pergi ke tempat hiburan malam dilakukan pada malam hari

hingga pagi hari, maka hal ini dapat mengganggu kegiatan kuliah apabila

sering dilakukan dan dapat menjadi dampak yang sangat buruk pada prestasi

akademik. Maka hendaknya kegiatan pergi ke tempat hiburan malam tidak

dilakukan sesering mungkin sebelum menjadi menjadi kebiasaan.  Remaja

harus dapat mengambil sikap tegas apabila diajak oleh teman-temannya

disaat-saat waktu kuliah, jika pergi dugem maka yakin bahwa  keesokan

harinya saat kuliah pasti akan mengantuk . Remaja diharapkan dapat

mengendalikan diri sebagai pelajar/mahasiswa yaitu dapat membagi waktu

antara bermain dan belajar dengan sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin.
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