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BAB II 

DUGEM DAN PERILAKU MENYIMPANG 

 

II.1  Sejarah Tempat Dugem 

II.1.1 Sejarah Nightclub 

 Perkembangan Nightclub sangat dipengaruhi dengan perkembangan 

teknologi dan juga berbagai jenis musik. Jenis-jenis musik ini biasanya berupa 

rekaman yang dimainkan oleh DJ (Disk Jockey). Contoh-contohnya yaitu 

Techno,House, Trance, dll. Perkembangan musik-musik ini juga mempengaruhi 

fashion pada jamannya. 

a. Abad pertengaham,  pub dapat di temukan hampir di kota-kota seluruh wilayah 

Eropa Barat. Kebanyakan penduduknya menikmati mengunjungi local pub 

(public houses) sebagai tempat persinggahan. Pub menawarkan wadah untuk 

bersosialisasi, makanan dan minuman serta hiburan lokal. 

b. Abad ke-19, Nightclub yang menyajikan tontonan teatrikal dan kabaret di 

wilayah Perancis mulai menjamur, misalnya saja Folies Bergere di Paris yang 

dibangun pada tahun 1869, Casino de Paris atau Moulin Rouge yang sangat 

terkenal yang dibangun didekat sana 20 tahun setelahnya. Selanjutnya 

Nightclub mulai berkembang pesat tidak hanya di Perancis saja namun juga 

keseluruh daratan eropa dan seluruh dunia. 

c. 1920 – 1930, burlesque, jenis pertunjukan komedi teatrikal yang biasanya juga 

menampilkan dancing sangat digemari pada zaman ini, sehingga banyak 

ditampilkan di berbagai Nightclub sebagai pertunjukan utamanya. 
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d. 1930 – 1950, era dimana big-band Jazz sedang popular, sehingga banyak 

dipertunjukkan di berbagai Nightclub, terutama di Amerika. Swing, yang 

merupakan salah satu jenis musik Jazz, menjadi social dance yang popular saat 

itu. Jazz era sangat dipengaruhi juga oleh budaya musik African – American. 

Namun stelah Perang Dunia II, Nightclub dengan jenis ini mulai dilarang oleh 

rezim politik saat itu. Akibatnya banyak orang yang mendengarkan Jazz secara 

diam-diam melalui rekaman. Inilah yang memicu dibangunnya kembali 

Nightclub-Nightclub yang memperdengarkan musik rekaman yang berkembang 

menjadi seperti sekarang. 

e. Tahun 1960 – 1970, Musik Disko yang berkembang dari musik Funk mulai 

populer. Musik ini dikembangkan untuk dimainkan khusus di Discotique atau 

dance club oleh DJ (Disk Jockey) daripada dimainkan secara live, sehingga 

menjadi fenomena baru untuk nightlife entertainment. Strobe lighting dan disco 

ball menjadi objek yang melambangkan dan menjadi tanda dari disco culture. 

Pada film  Saturday night Fever, terlihat Nightclub sangat kaya akan Lighting, 

tapi sangat disayangkan, tempat segemerlap itu dibuat tertutup, didalam 

basement sementara pintu masuknya sangat tersembunyi, sehingga sangat 

terkesan negatif, dan menurut Dr. Eng. Ir. Hanson Endra Kesuma, M.Sc, staf 

pengajar prodi Arsitektur ITB, memang seperti itulah tipologi Nightclub di 

Amerika pada saat itu, dan ditiru oleh Nightclub di Indonesia bahkan sampai 

saat ini. 

f. 1980an, Acid House, adalah salah satu dari tipe house music yang popular di 

dance club. Jenis musik ini dibangun dari efek musik bass yang dominan, 
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electronic sounds dan samole lagu lain. Kata Acid house berasal dari Ácid 

Burning”, ucapan populer di Chicago dance club untuk digital sampling, teknik 

recording yang banyak dipakai di jenis musik ini. Di era house music ini, kesan 

gemerlap dan meriah mendominasi Nightclub di tahun 60-70an berganti 

menjadi ‘warehouse’ style.   

g. 1990an – sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi komputer, musik 

Techno atau Electronic music, yang sebenarnya telah diciptakan setelah 

terjadinya Perang Dunia II dengan menggunakan teknologi synthesizer, mulai 

populer lagi, bahkan sampai sekarang. Bersamaan dengan berkembangnya 

musik Techno, musik Trance yang berawal dari musik Jazz yang memberikan 

efek trans juga mulai populer. Selain itu ada juga House music, yang 

mengkombinasikan Funk dengan Techno. 

II.1.2 Jenis-jenis Nightclub 

 Berdasarkan jenis kebutuhan penggunaannya, Nightclub terbagi atas 

beberapa fasilitas, seperti yang akan dijelaskan dibawah berikut: 

a. Discotheque, club or party with dancing: a club or party where people 

dance to recorded music, often introduced by DJ. 

 b. Pub, a bar that may also served food and live music 

c. Lounge, (1) public room for relaxing, (2) a comfortable bar area, with 

comfortable and elegant furnishing, where cocktails and other drinks 

are served. 

d. Cafe, a small informal restaurant serving drinks, snacks, and often light 

meals. 
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e. Restaurant, a place where meals and drinks are sold and served to 

costumer. 

f. Pool Hall, a place to play pool; a commercial place where pool is 

played. 

g. Karaoke, singing to prerecorded music: a form of entertainment in 

which amateur singers sings popular song accompanied by prerecorded 

music from a machine that may also display the lyrics on video screen. 

(http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/571/jbptitbpp-gdl-hamalosmar-28502-2-

pagesfr-2.pdf diakses pada 28 Juni 2014) 

Dari fasilitas-fasilitas yang terdapat diatas, hanya Discotheque, Lounge, 

dan Pub saja yang dapat digolongkan kepada Nightclub, apabila didalamnya 

hanya terdapat salah satu fasilitas tersebut. Contoh di Surabaya: 

1. Discotheque: Kantor Discotheque 

2. Lounge: Nens Corner Pub and Lounge 

3. Pub: Colors Pub  

Beberapa Nightclub menggunakan konsep One-stop Night Entertainment 

dengan menggabungkan beberapa fasilitas-fasilitas diatas, contohnya seperti Nens 

Corner Surabaya yang memiliki bistro lounge dan discotheque/bar. Selain itu 

terdapat juga jenis club besar seperti STADIUM, yang berada di Jakarta yang 

bahkan juga dilengkapi Spa.  

II.2  Pengertian Remaja 

 Pada tahun 1974, WHO (Sarwono, 2002) memberikan definisi tentang 

remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga 
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kcriteria yaitu biologik, psikologik, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap 

definisi tersebut berbunyi sebagai berikut. Remaja adalah suatu masa di mana: 

1. Individu berkembang dari saat pertama kali dia menunjukkan tanda – tanda 

seksual sekundernya sampai saat dia mencapai kematangan seksual. 

2. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari anak – 

anak menjadi dewasa. 

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada    

keadaan yang relatif lebih mandiri. 

Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami 

peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik 

emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah  

(Hurlock, 1998). Oleh karenanya, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah 

psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat 

terjadinya perubahan social. Memang banyak perubahan pada diri seseorang 

sebagai tanda keremajaan, namun seringkali perubahan itu hanya merupakan 

suatu tanda-tanda fisik dan bukan sebagai pengesahan akan keremajaan seseorang. 

Namun satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks 

seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka. 

Untuk dapat memahami remaja, maka perlu dilihat berdasarkan perubahan pada 

dimensi-dimensi tersebut: 

•      Dimensi Biologis 

Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan 

menstruasi pertama pada remaja putri atau pun perubahan suara pada remaja 
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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: 

1.  Follicle-Stimulating Hormone (FSH); 

2. Luteinizing Hormone (LH). Pada anak perempuan, kedua hormone 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. 

•      Dimensi Kognitif 

Perkembangan kognitif remaja, dalam pandangan Jean Piaget (seorang ahli 

perkembangan kognitif) merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap 

pertumbuhan operasi formal (period of formal operations). Pada periode ini, 

idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DUGEM REMAJA PUTRI MOCH. YUSUF PRADITYA



47 

 

masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja 

berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat 

membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat 

atau hasilnya. Kapasitas berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang 

sehingga mereka mampu berpikir multi-dimensi seperti ilmuwan. Para remaja 

tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses 

informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. 

•      Dimensi Moral 

Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-

tanyamengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai 

dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Elliot Turiel (1978) menyatakan bahwa 

para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-

masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya: politik, 

kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dsb. 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. 
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•      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) 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. Perubahan mood (swing) yang drastis pada para remaja ini 

seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan 

ehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengancepat, 

hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Pada usia 16 

tahun ke atas, keeksentrikan remaja akan berkurang dengan sendirinya jika ia 

sering dihadapkan dengan dunia nyata. Pada saat itu, Remaja akan mulai sadar 

bahwa orang lain tenyata memiliki dunia tersendiri dan tidak selalu sama dengan 

yang dihadapi atau pun dipikirkannya. Anggapan remaja bahwa mereka selalu 

diperhatikan oleh orang lain kemudian menjadi tidak berdasar. Pada saat inilah, 

remaja mulai dihadapkan dengan realita dan tantangan untuk menyesuaikan 

impian dan angan-angan mereka dengan kenyataan. Para remaja juga sering 

menganggap diri mereka serba mampu, sehingga seringkali mereka terlihat “tidak 

memikirkan akibat” dari perbuatan mereka. 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 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DUGEM REMAJA PUTRI MOCH. YUSUF PRADITYA



49 

 

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 misalnya seperti penggunaan alcohol, tembakau dan zat lainnya; aktivitas 

social yang berganti – ganti pasangan dan perilaku menentang bahaya seperti 

balapan, selancar udara, dan layang gantung (Kaplan dan Sadock, 1997). Alasan 

perilaku yang mengundang resiko adalah bermacam – macam dan berhubungan 

dengan dinamika fobia balik ( conterphobic dynamic ), rasa takut dianggap tidak 

cakap, perlu untuk menegaskan identitas maskulin dan dinamika kelompok seperti 

tekanan teman sebaya. (https://jajmtwins.wordpress.com/tag/2012-makalah-

remaja-dan-permasalahannya. Di akses pada 28 Juni 2014) 

II.2.1 Aspek-aspek Perkembangan Sosialisasi Remaja 

Menurut Santrock (Suwarti, 2006), ada beberapa aspek yang berperan 

dalam perkembangan sosialisasi remaja, yaitu: 

1. Keluarga 

2. Teman sebaya (peer) 

3. Kelompok formal dan informal 

4. Hubungan heteroseksual 

II.3  Gaya Hidup Dugem 

 Dilihat dari definisi gaya hidup David Chaney dalam buku Rahma 

Sugihartati, adalah:  

“Gaya hidup adalah pola-pola tindakan dalam 
membedakan antara satu dengan yang lain. Gaya hidup 
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adalah bentuk identitas kolektif yang berkembang seiring 
waktu. Gaya hidup berfungsi dalam interaksi dengan 
cara-cara yang mungkin tidak dapat dipahami” (David 
Chaney,2004). 

 

Dugem merupakan singkatan dari dunia gemerlap. Istilah Prokem khas 

anak muda ini memiliki arti dunia malam yang bernuansa kebebasan, ekspresif, 

modern, teknologis, hedonis, konsumeristik dan metropolis yang menjanjikan 

segala bentuk kegembiraan sesaat (perdana, 2004). Menurut Bagaskoro (2006), 

“dugem merupakan kegiatan untuk datang dan menikmati suasana, suguhan 

hiburan, makanan, dan mnuman ditempat hiburan malam, seperti diskotik, kafe, 

lounge, pub, dan bar yang telah membudaya di banyak tempat di banyak negara”. 

Dugem merujuk pada suatu dunia malam yang bernuansa kebebasan, 

ekspresif, modern, teknologis, konsumeristik dan metropolis yang menjanjikan 

segala bentuk kegembiraan sesaat (Perdana, 2003).  

II.3.1 Dugem  di kalangan Remaja Putri 

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 negatif dalam 

dirinya. Remaja akan megikuti apa yang kelompoknya lakukan dan katakan. 

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. 
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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 mencoba. Kalau belum kenal dengan dugem 

maka dianggap tidak gaul, cupu, dan jadul. Dengan kata lain, remaja mendapat 

kebanggaan jika mereka sudah merasa gaul. 

II.4  Perilaku menyimpang 

II.4.1  Definisi Perilaku Menyimpang 

 Secara umum perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku 

yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif dan perngertian 

normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. 

Menurut Robert M. Z. Lawang perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang 

menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan 

usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku 

menyimpang. Menurut Lemert penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan 

primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan 

tidak dilakukan terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti 

melanggar lalu lintas, buang sampah sembarangan, dll. Sedangkan penyimpangan 
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sekunder yaitu perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari 

masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, 

menjambret, memakai narkoba, ,menjadi pelacur, tawuran, dan lain – lain (Sadli, 

1983:35). 

 Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan 

yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah, peraturan 

keluarga, dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang (Sarwono, 

2003:197). 

II.4.2  Jenis Perilaku Menyimpang  

 Berikut ini akan di uraikan beberapa perilaku menyimpang di tempat 

dugem seperti yang sudah di sebutkan di atas: 

a. Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya) dan Miras    

(Minuman Keras) 

 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun bukab sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

 Pengertian Narkotika menurut DR. Soedjono, S.H., adalah “bahan-bahan 

yang terutama efek kerja pembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, juga 

dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara 

terus-menerus dan secara liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan 

pada bahan tersebut”. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DUGEM REMAJA PUTRI MOCH. YUSUF PRADITYA



53 

 

 Narkotika memang memiliki dua sisi yang antagonis. Pertama, Narkotika 

dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. 

Kedua, Narkotika dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang 

destruktif. 

 Narkotika merupakan jenis obat yang substansinya dilarang dan diatur 

penggunaannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan peraturan 

No. 22 dan No. 5 tahun 1997, dan sesuai dengan pernyataan dari Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia bahwa bahan-bahan atau substansi yang telah 

diatur oleh Undang-undang RI itu dapat mempengaruhi kesehatan jiwa atau 

mental hingga perilaku pemakainya. 

 Miras atau minuman keras adalah jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan 

Zat Adiktif) dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol tidak peduli 

berapa persen kadar alkohol di dalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, yang 

artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan 

depedensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis 

alkoholini dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam 

fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini 

disebabkan reaksi langsung alkohol pada neutro-transmitter sel-sel saraf pusat 

(otak). Karena sifat adiktifnya itu, maka orang yang meminumnya lama-kelamaan 

tanpa disadari akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan 

(intoksikasi) atau mabuk. 

 Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan Narkotika dan Minuman keras adalah suatu zat yang dapat menurunkan 
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kesadaran, dan dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental, apabila 

dikonsumsi secara terus-menerus dan dapat mempengaruhi perilaku pemakainya. 

 b. Pergaulan Bebas (Freesex) 

Seks adalah bagian dari kehidupan manusia, sesuatu yang ada dan tidak 

bisa ditolak. Sesuatu yang muncul dan bisa menimbulkan begbagai masalah 

apabila tidak dikendalikan, diatur dan diredam secara baik (Carles, 2007). 

Hubungan seksual adalah suatu hal yang sakral dan bertujuan untuk 

mengembangkan keturunan. Kenikmatan yang diperoleh dari hubungan tersebut 

merupakan karunia Tuhan kepada manusia dalam melaksanakan fungsinya 

meneruskan keturunan. Oleh karena itu hubungan seksual harus dilakukan dalam 

ikatan yang sah, dimana pasangan terikat komitmen dan tanggung jawab moral 

(Jernih, 2010). 

Seksual pranikah remaja adalah hubungan seksual yang dilakukan 

remajasebelum menikah (BKKBN, 2007). Definisi yang dirumuskan oleh WHO, 

remaja adalah suatu masa ketika individu berkembang dari saat pertama kali ia 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola 

identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih 

mandiri (Sarwono,2006). 

Perkembangan seorang remaja menurut Smith dan Anderson dalam 

Dhamayanti (2009) terbagi menjadi tiga tipe yaitu remaja dini (10-13 tahun), 

remaja pertengahan (14-16 tahun), remaja akhir (17-21 tahun). Aspek seksual 
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pada remaja mempunyai kekhususan antara lain pengalaman berfantasi dan mimpi 

basah. Fantasi ini tidak hanya dialami oleh para remaja, tetapi ternyata masih 

sering dialami sampai pada saat dewasa. Remaja menginginkan kebebasan yang 

lebih banyak dan kadang-kadang ingin lebih leluasa melakukan aktifitas seksual, 

walaupun tidak jarang menimbulkan konflik dalam dirinya sehingga sebagian 

merasa berdosa dan cemas (Soetjiningsih, 2007). 

Remaja dalam perkembangannya memerlukan lingkungan adaptip yang 

menciptakan kondisi yang nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter 

bertanggung jawab terhadap dirinya. Ada kesan pada remaja, seks itu 

menyenagkan, puncak rasa kecintaan yang serba membahagiakan sehingga tidak 

perlu ditakutkan sehingga berkembang pula opino seks adalah sesuatu yang 

menarik dan perlu dicoba (Soetjiningsih, 2007). 

Gunarsa menyatakan bahwa dorongan atau hasrat melakukan hubungan 

seks, selalu muncul jauh lebih awal pada kesempatan untuk melakukan secara 

bebas. Inilah yang terjadi pada remaja dengan gojolak hasrat seksnya yang besar 

padahal ia belum menikah dan karena itulah muncul berbagai masalah seksualitas 

pada remaja salah satunya perilaku seks pranikah (Carles, 2007). 

Dengan kata lain rokok, narkoba dan minuman beralkohol sudah menjadi 

bagian dari dugem itu sendiri, bahkan dugem juga sudah bertalian erat dengan 

dengan seks bebas. Remaja sudah tentu akan mengeluarkan banyak uang ketika 

mereka pergi dugem , karena dugem membuat para pengikutnya hidup berfoya-

foya, dan membuat waktu tidur berkurang yang akan berakibat buruk pada kondisi 

psikis dan biologis remaja itu sendiri. 
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II.5  Setting Lokasi Penelitian 

 Surabaya merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melihat 

adanya fenomena gaya hidup dugem pada remaja putri yang akhir-akhir ini marak 

terjadi dan semakin bertambah jumlahnya. Surabaya sebagai kota metropolis yang 

memiliki jumlah penduduk paling besar nomor 2 di Indonesia ini dalam 

perkembangannya diikuti juga dengan banyaknya kemunculan tempat-tempat 

dugem yang tersebar di semua bagian di kota Surabaya. Pada sub-bab ini peneliti 

akan di jelaskan tentang sekilas sejarah kota Surabaya, dan juga khususnya 3 

tempat dugem (X rooftop, Y resto and bar, dan Z club) yang menjadi lokasi 

penelitian ini. Salain itu pada sub-bab ini peneliti akan memaparkan mengenai 

alasan pemilihan setting lokasi secara lebih mendalam. 

II.5.1 Sejarah Kota Surabaya 

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya 

merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah 

penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat 

bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. 

Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat 

diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari 

penjajah. Kata Surabaya konon berasal dari cerita mitos pertempuran 

antara sura (ikan hiu) dan baya (buaya) dan akhirnya menjadi kota Surabaya. 

Surabaya dulunya merupakan gerbang Kerajaan Majapahit, yakni di 

muara Kali Mas. Bahkan hari jadi Kota Surabaya ditetapkan sebagai tanggal 31 

Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit 
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yang dipimpin Raden Wijaya terhadap pasukankerajaan Mongol utusan Kubilai 

Khan. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai ikan SURO 

(ikan hiu/berani) dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan 

sebagai BOYO (buaya/bahaya), jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi 

bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai 

hari jadi Surabaya. 

Pada zaman Hindia-Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibukota 

Karesidenan Surabaya, yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini wilayah 

Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya 

mendapat status Kotamadya (Gemeente). Pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan 

sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Sejak itu Surabaya berkembang menjadi 

kota modern terbesar kedua di Hindia-Belanda setelah Batavia. 

Sebeleum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar 

Jembatan Merah saja. Sampai tahun 1920-an, tumbuh pemukiman baru seperti 

daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Pada tahun1917 dibangun 

fasilitas pelabuhan modern di Surabaya, yaitu yang kita kenal saat ini bernama 

Tanjung Perak. 

Tanggal 3 Februari 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Pada 

bulan Maret 1942, Jepang berhasil merebut Surabaya. Surabaya kemudian 

menjadi sasaran serangan udara Sekutu pada tanggal 17 Mei 1944. 

Setelah Perang Dunia II usai, pada 25 Oktober1945, 6000 pasukan Inggris-

India yaitu Brigade 49,Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal Aulbertin 

Walter Sothern Mallaby mendarat di Surabaya dengan perintah utama melucuti 
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tentara Jepang, tentara dan milisi Indonesia. Mereka juga bertugas mengurus 

bekas tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan Jepang 

menyerahkan semua senjata mereka, tetapi milisi dan lebih dari 20000 pasukan 

Indonesia menolak. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses pada 

tanggal 21 Januari 2014) 

II.5.2 Tempat Dugem di Surabaya 

 Pada penelitian ini, lokasi yang menjadi setting sosial tersebar pada 3 

(tiga) tempat dugem (yang dirahasiakan namanya) yang terletak di kota Surabaya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti sebelumnya, yang mana bahwa fenomena gaya 

hidup dugem pada remaja putri ini lebih banyak terjadi di tiga tempat tersebut 

daripada di tempat dugem lainnya yang terdapat di kota Surabaya. Ketiga tempat 

dugem tersebut tersebut antara lain X rooftop, Y resto and bar, dan Z club. 

II.5.2.1 X rooftop 

 Tempat dugem ini berdiri diatas sebuah bangunan yang dulunya dipakai 

sebagai gedung bioskop. Bangunan bioskop yang sudah tutup ini kemudian 

disulap menjadi sebuah tempat hiburan malam yang berdiri sekitar tahun awal 

tahun 2012. Tempat ini memiliki konsep yang dibilang cukup unik, karena 

mereka menggunakan lahan kosong diatas gedung sebagai tempat utama orang-

orang untuk menikmati dugem. Banyak event yang digelar oleh tempat tersebut. 

Salah satu event yang pernah diadakan oleh tempat ini adalah Pijama’s Party  

dimana di event tersebut pengunjung diharuskan memakai pakaian tidur.  
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Dilihat dari setting lokasi event tempat ini, terdapat banyak pengunjung 

yang masih terbilang remaja yang menghadiri event tersebut. Hal ini yang 

menjadikan fenomena gaya hidup pada remaja putri mudah dijumpai. 

II.5.2.2 Y resto and bar 

 Berdiri sekitar tahun 2008, tempat ini pada awalnya adalah bangunan 

restoran yang terdapat di salah satu hotel di kota Surabaya. Sebagai bentuk inovasi 

yang dilakukan oleh restoran hotel tersebut, tempat ini pun akhirnya juga dirubah 

menjadi sebuah bar yang menjual berbagai macam minuman keras dengan 

berbagai merek. Mayoritas pengunjung awal saat pada awal berdiri adalah 

pengunjung hotel sendiri, namun seiring berjalannya waktu, tempat ini pun cukup 

terkenal di beberapa kalangan pengikut gaya hidup dugem. Banyak event menarik 

yang diadakan tempat dugem ini. Event reguler yang diadakan oleh tempat ini 

adalah mengundang DJ nasional (Indonesia) dan internasional setiap bulannya. DJ 

yang sering mereka datangkan ke tempat ini adalah beberapa artis-artis remaja 

yang saat ini sedang terkenal dan juga berprofesi sebagai DJ. 

 Berdasarkan setting event tersebut, tidak berbeda dengan X rooftop 

sebelumnya, tempat dugem ini menjadi salah satu jujukan para remaja putri 

pengikut gaya hidup dugem. Bukan hal yang mustahil jika para remaja putri 

tertarik akan kepiawaian artis-artis remaja bermain DJ. Hal ini juga secara tidak 

langsung membentuk pemikiran seorang remaja putri untuk berkunjung ke tempat 

dugem. 
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II.5.2.3 Z club 

 Tempat dugem ini berdiri sekitar pertengahan tahun 2008 yang lalu 

bersamaan dengan berdirinya mall yang berada satu lokasi yang terletak di bagian 

Barat kota Surabaya. Banyak sekali penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh 

tempat ini. Pada hari – hari tertentu terdapat istilah Ladies Night yaitu dimana 

pada hari itu semua perempuan bisa masuk tanpa kecuali dengan tidak membayar 

tiket masuk, kemudia juga pada hari tertentu di setiap minggunya ada hari dimana 

para perempuan mendapat minuman beralkohol gratis di tempat tersebut. 

 Dari setting event diatas seperti 2 tempat yang sudah dijelaskan diatas, 

penawaran-penawaran tersebut dianggap oleh peneliti sebagai penawaran yang 

memudahkan para remaja putri untuk masuk ke tempat tersebut. Sehingga dengan 

kata lain fenomena gaya hidup dugem pada remaja putri cukup mudah ditemukan 

di tempat ini. 
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