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Abstraksi 
 

Penelitian dilaksanakan di GKJ Bandungan yang terletak di kecamatan Bandungan, 
kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, oleh karenanya penelitian 
ini akan bersifat deskriptif dan identikatif, yang mana akan memberikan gambaran dan 
mengidentifikasi secermat mungkin mengenai suatu keadaan, gejala, individu atau kelompok 
tertentu, yaitu permasalahan remaja di Bandungan dan pelayanan GKJ terhadapnya, dengan 
teknik wawancara serta observasi, dan datanya dikaji berdasarkan analisis dari percakapan. 
Wawancara dilakukan terhadap remaja anggota jemaat GKJ Bandungan dan juga Majelis Jemaat 
GKJ Bandungan. Aspek yang ditanyakan antara lain mencakup struktur masyarakat, konteks 
daerah Bandungan, pergaulan remaja setempat dan pelayanan gereja terhadap remaja. Selain itu 
juga dilakukan wawancara dengan 2 responden yang berasal dari ruang lingkup gereja yang 
paham mengenai seluk beluk wisata hiburan malam di daerah bandungan. 

Keberadaan remaja sebagai bagian dari masyarakat sudah tentu di pengaruhi serta 
mempengaruhi sistem masyarakat yang berkembang. Hal ini tentu saja membuat permasalahan 
remaja yang terjadi menjadi semakin bervariasi, tergantung dari pola perkembangan masyarakat 
setempat.  Adanya perbedaan kelas masyarakat, fenomena kelompok hingga pengaruh sub-
kebudayaan memainkan peranan yang penting dalam terbentuknya permasalahan dalam diri 
remaja. Permasalahan remaja telah lama menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh berbagai 
institusi-institusi sosial, termasuk gereja. Gereja sebagai institusi sosial dan iman, tentu saja 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengawal perkembangan remaja, termasuk 
memberikan pelayanan kepada remaja yang bermasalah.  

Wisata hiburan malam yang berlokasi di Bandungan telah banyak menimbulkan pro dan 
kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, kehadiran wisata hiburan malamini memberikan 
keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar, akan tetapi di sisi lain mendegradasikan moral 
dalam tatanan masyarakat. Adapun permasalahan remaja yang timbul akibat kehadiran wisata 
hiburan malam ini antara lain adalah; mengkonsumsi minuman keras, seks bebas hingga 
tindakan kriminal. Hal ini disebabkan karena kurangnya control dari institusi-institusi sosial 
(keluarga, sekolah serta gereja), interaksi langsung dengan tempat-tempat hiburan malam serta 
pengaruhdari ruang lingkup pergaulan (peer group). 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah  Memperbaiki dan memperkuat fungsi 
keluarga juga merupakan hal yang sangat penting. Selain memberikan pola pendidikan yang 
lebih memadai bagi para remaja, sekolah diharapkan juga mampu memberikan pendidikan 
ketrampilan-ketrampilan sosial dalam hal ini diantara lain diajarkan anger management, berelasi 
dengan orang lain. Kegiatan pelayanan Gereja bagi remaja harus mempunyai kaitan atau konteks 
yang nyata dan relevan dengan kehidupan dan persoalan remaja dalam kehidupan pribadi 
maupun kemasyarakatannya.  

 
 
 

Kata Kunci: Permasalahan Remaja, Sistem Masyarakat, Pelayanan Gereja 
  



GEREJA DAN PERMASALAHAN REMAJA 

(Pelayanan Gereja Terhadap Permasalahan Remaja Di GKJ Bandungan Dalam Konteks 

Lingkungan Wisata Hiburan Malam) 

 

Masa remaja memang seringkali dihubungkan dengan mitos dan stereotip mengenai 

penyimpangan dan ketidakwajaran. Hal ini karena pada masa remaja adalah saat dimana 

terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek 

kognitif, emosi, sosial dan pencapaian. Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan 

baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan 

sosial.1Masa kini, kehidupan remaja laksana lukisan yang penuh warna-warni. Akan tetapi perlu 

disadari bahwa remaja adalah sosok yang labil, mudah terombang-ambing. Fisik mereka 

memang kelihatan dewasa, namun bila ditinjau dari segi psikis, mereka belum dewasa, belum 

mampu bertanggung jawab. Kita bisa saksikan sendiri, bagaimana kecenderungan mereka 

terhadap berbagai hal yang terus berubah, mulai dari mode pakaian, rambut hingga sepatu demi 

mengikuti tren tertentu. Pola pikir instan seperti yang terjadi ini  terbentuk oleh budaya 

global.Walaupun budaya global atau budaya pop telah banyak mereduksi pikiran remaja masa 

kini, namun ada juga subkultur-subkultur tertentu yang juga mampu memberikan implikasi 

dalam perkembangan remaja, salah satunya adalah sub-kultur wisata hiburan malam. 

Dalam masyarakat Bandungan, wisata hiburan malam telah berubah menjadi sub-kultur baru, 

yang sedikit banyak telah mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat, tak terkecuali juga 

bagi perkembangan remaja disana. Dengan demikian, tulisan ini akan 

mendeskripsikanpermasalahan remaja yang muncul sebagai implikasi dari kebudayaan baru ini, 

serta upaya gereja dalam melayaninya. 

 

I. Permasalahan Remaja Dan Hubungannya Dengan Sistem Masyarakat 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan remaja dan pengaruh sistem 

mayarakat terhadapnya, ada baiknya jika terlebih dahulu untuk menelaah mengenai 

pengertian remaja itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘remaja’ berarti: 

Pertama, mulai dewasa; sudah sampai umur untuk kawin. Kedua,muda. Lebih jauh lagi, 

penggunaan istilah remaja dapat dihubungkan dengan dua kata yaitu: Pertama, adolesence, 

yang jika dirunut lebih jauh lagi berasal dari bahasa latin adolescere, yang berarti “sedang 

                                                            
1 Gunarsa, S. D., Psikologi Perkembangan: Anak dan Remaja. (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1989) hlm 3. 



tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa”2. Kedua, puberty yang berasal dari bahasa latin 

pubertas, yang berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda kelaki-

lakian.3 Dengan demikian, penggunaan istilah puberty atau pubertas lebih merujuk pada 

pengertian remaja sebagai masa tercapainya kematangan seksual yang ditinjau dari aspek 

biologis, sedangkan penggunaan istilah adolesence lebih cenderung untuk menggambarkan 

masa remaja sebagai sebuah masa perkembangan yang terjadi secara menyeluruh, baik itu 

dari aspek psikologis, biologis ataupun sosio-kultural.  

Masa remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, dimana alat-alat kelamin 

manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis hal ini berarti alat-alat kelamin 

khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya dan berfungsi secara 

sempurna. Dalam bukunya yang berjudul “Adolesence”, Stanley Hall berpendapat bahwa 

perkembangan remaja di tentukan oleh faktor-faktor fisiologis.4 Menurutnya, masa remaja 

merupakan fase perubahan yang menyeluruh. Remaja seolah-olah terlahir kembali, karena 

mengalami pertumbuhan dan pembentukan sifat-sifat manusiawi yang lebih tinggi dan 

sempurna.5 Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, pendapat ini kurang memperhatikan aspek-

aspek lain yang mempengaruhi perkembangan remaja, seperi aspek sosial budaya ataupun 

aspek psikologis. 

Masa remaja di sini tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi terutama kematangan sosial-

psikologis. Dinamika perkembangan remaja yang amat kompleks tentu saja tidak dapat 

dilihat dari  salah satu faktor saja. Faktor sosial merupakan salah satu elemen penting dalam 

mendefinisikan fase remaja. Dalam konsep ini, masa remaja ialah masa dimana seseorang 

mulai melepaskan ikatannya dengan orang tua ataupun orang-orang terdekatnya, dan mulai 

menunjukkan perbedaan sesuai dengan kehidupan sosial-budaya, dimana remaja hidup dan 

dibesarkan.6 Bertambahnya tingkah laku seksual pada masa ini biasanya menyebabkan 

timbulnya rasa takut dan emosionalitas yang tidak stabil. Dalam pandangan E.H. Erikson, 

masa remaja merupakan masa dimana ketakutan dan emosionalitas yang tidak stabil 

merupkan hal yang lazim. Remaja harus mampu menemukan keseimbangan antara faktor 

psikososialnya dengan faktor psikobiologisnya.7 
                                                            
2 Surachmad, Winarno, Psikologi Pemuda: Sebuah Pengantar Dalam Perkembangan Pribadi Dan Interaksi 

Sosialnya, (Bandung: C.V. Jemmars, 1977) hlm 41. 
3 Gunarsa, Singgih D., Psikologi Remaja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003) 4. 
4 Grinder, Robert E., Studies in Adolesence, (Ontario: The Macmillan Company:, 1963) hlm 12. 
5 Gunarsa, Singgih D., Psikologi Remaja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hm 11 
6 Grinder, Robert E., Studies in Adolesence, (Ontario: The Macmillan Company:, 1963) hlm 75. 
7 Gunarsa, Singgih D., Psikologi Remaja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hm 16 



Pada dasarnya problematika remaja sering diasosiasikan dengan kenakalan remaja. 

Kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan 

norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono secara tegas dan jelas 

memberikan batasan kenakalan remaja merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak 

dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.8 Perilaku anak-anak ini 

menunjukkan kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. 

 

Kelas Sosial dan Kenakalan Remaja 

Ada kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi 

yang lebih rendah, dengan perbandingan jumlah remaja nakal di antara daerah 

perkampungan miskin yang rawan dengan daerah yang memiliki banyak privilege 

diperkirakan 50 : 1.9 Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan remaja dari kelas sosial 

rendah untuk mengembangkan ketrampilan yang diterima oleh masyarakat. Mereka mungkin 

saja merasa bahwa mereka akan mendapatkan perhatian dan status dengan cara melakukan 

tindakan anti sosial. Menjadi “tangguh” dan “maskulin” adalah contoh status yang tinggi 

bagi remaja dari kelas sosial yang lebih rendah, dan status seperti ini sering ditentukan oleh 

keberhasilan remaja dalam melakukan kenakalan dan berhasil meloloskan diri setelah 

melakukan kenakalan.10 

 

Kenakalan Remaja sebagai fenomena kelompok. 

Kesamaan sifat dasar  dari perilaku kelompok remaja ditemukan di hampir setiap konteks 

kelas dan budaya. Peer Group atau kelompok remaja terkenal akan tingginya tingkat 

kohesivitas sosial, hirarki organisasi, dan kode-kode tertentu dari perilaku yang didasarkan 

pada nilai-nilai penolakan orang dewasa dan pengalaman, walaupun demikian keanggotaan 

dalam kelompok remaja kadang-kadang merupakan elemen penting dari sosialisasi. 

Kelompok remaja memainkan peranan penting dalam pembangunan peran gender dan pola 

hubungan antar individu, termasuk perilaku nakal.11 Beberapa studi telah menunjukkan 

kemungkinan terjalinnya hubungan antara  kelompok remaja dengan institusi-institusi sosial 

                                                            
8   Kartono, Kartini, Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)  hlm 224. 
9   ibid,  hlm 237 
10 Grinder, Robert E., Studies in Adolesence, (Ontario: The Macmillan Company:, 1963) hlm 297. 
11 ibid, hlm 299  



lainnya, seperti organisasi kriminal. Dalam banyak kasus, kelompok remaja merupakan pintu 

masuk untuk kejahatan yang terorganisir. 

 

Kenakalan remaja sebagai produk dari cabang kebudayaan (subkultural). 

Perilaku nakal kerap kali terjadi dalam tatanan sosial, di mana ketika norma-norma untuk 

mengatur cara berperilaku telah rusak. Dalam keadaan seperti itu, aturan-aturan yang 

mencegah orang dari melakukan tindakan penyimpangan sosial tidak lagi dapat diterima 

karena telah kehilangan relevansi mereka. Perubahan kultural telah membuat aturan-aturan 

berperilaku daam masyarakat telah kehilangan pamornya. Remaja  menanggapi perubahan 

destruktif dalam realitas sosial ini dengan terlibat dalam memberontak, menyimpang atau 

bahkan kegiatan kriminal.12 Subkultur mencerminkan upaya individu dan kelompok untuk 

memecahkan suatu kontradiksi struktural. Salah satu aspek yang paling penting dari 

subkultur adalah bahwa mereka membentuk pola perilaku yang memiliki nilai simbolis yang 

besar untuk individu yang terlibat.13 Kini terdapat berbagai macam subkultur yang 

berkembang di masyarakat. Sebagai contoh, ada subkultur tertentu yang cenderung 

menggunakan kekerasan sebagai cara untuk memecahkan konflik interpersonal. Hal ini 

dapat disebut sebagai subkultur kekerasan, di mana agresi dianggap dapat diterima dan 

bahkan merupakan pendekatan untuk memecahkan masalah.  

 

II. Konsep Wisata Hiburan Malam Dalam Masyarakat 

Istilah wisata hiburan malam berasal dari: kata ‘wisata’, yang dalam KBBI adalah bepergian 

bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dsb. Wisata juga bisa 

diartikan sebagai piknik. Kedua kata “hiburan”, yang memiliki persamaan arti kata 

entertainment dalam bahasa inggris yang dapa diartikan sebagai sejenis tourist attraction, 

para pengunjung (wisatawan) merupakan subyek yang pasif sebagai audience yang datang 

menyaksikan, menikmati atau pun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk 

mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan 

tersebut, misalnya: Bioskop, Floorshow, Music, Night Club, Dancing Hall.14 Ketiga, arti 

kata ‘malam’ dalam hal ini lebih cenderung untuk menunjukkan waktu dilaksanakannya, 

yaitu malam hari.  

                                                            
12 Rogers, Dorothy, The Psychology of Adolesence, (New York: Meredith Corporation, 1972) hlm 345. 
13 World YOUTHReport, Juvenile Delinquency, 2003, hlm 193 
14 Darmajati, R.S., Istilah –Istilah Dunia Pariwisata, (Jakarta:  Pradnya Paramita, 2001) hlm 20 



Jadi pengertian dari wisata hiburan malam adalah suatu tempat sejenis tourist attraction atau 

kegiatan para wisatawan di mana para wisatawan juga dapat merupakan subyek yang pasif 

atau aktif sebagai audience yang datang untuk menyaksikan, menikmati ataupun mengagumi 

kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan 

keinginan para wisatawan yang dilakukan pada waktu malam hari. Hiburan malam ini adalah 

merupakan salah satu kegiatan para wisatawan yang dapat dirasakan di dalam dunia 

pariwisata tetapi juga dapat memberikan ciri khas kepuasan tersendiri terhadap para 

wisatawan. 

 

Fungsi dari tempat hiburan malam adalah sebagai berikut: 

1) Menghilangkan kejenuhan para wisatawan yang selalu tinggal di hotel. 

2) Memberikan gambaran tentang situasi aktivitas pada malam hari di kota yang bersangkutan 

3) Untuk menjamu para relasi bisnis. 

Tempat hiburan malam dengan bar tidak dapat dipisahkan, di tempat hiburan malam 

terdapat bar yang akan menyediakan berbagai minuman dari yang non alcoholic sampai 

yang alcoholic. Para ahli mengatakan bahwa kata bar berasal dari kata ‘barrier’ yang berarti 

penghalang. Yang dimaksudkan adalah bahwa para tamu yang datang untuk membeli dan 

menikmati minuman dengan petugas peramu-pencampur minuman dibatasai oleh suatu 

penghalang yang lazim disebut bar counter, sehingga para tamu tidak bebas masuk ke 

tempat petugas berada. Bar adalah suatu tempat yang diorganisasikan secara komersial dan 

dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, terdapat baik di dalam sebuah hotel, kadang-

kadang berdiri sendiri di luar hotel, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala 

macam minuman baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol.15 

Bar biasanya mempunyai ruangan yang redup dan samar-samar; hanya menyediakan dan 

menjual beberapa makanan kecil atau ringan saja. Secara singkat bar dapat dikatakan sebagai 

sebuah counter di mana minuman beralkohol disajikan; sebuah perusahaan yang menyajikan 

minuman beralkohol sebagai bisnis utamanya. Penjualan minuman di bar, terutama 

minuman beralkohol, baik yang disajikan secara straight (langsung tanpa campuran) maupun 

yang berupa minuman campuran (mixed drink), cocktail, high ball dan sebagainya. Para 

tamu atau pembelipun terpenuhi keinginan dan kebutuhannya, mereka dapat melepas lelah, 

menghilangkan ketegangan dengan bersantai di bar, menikmati minuman kesukaan sambil 

menikmati alunan musik. Bar dapat dioperasikan di dalam sebuah hotel, didalam restaurant, 

diluar hotel dan restaurant, bahkan di dalam rumah tangga sebagai private bar. Untuk 
                                                            
15 Marsum, W. A., Bar, Minuman dan Pelayanannya, (Jogjakarta: Penerbit Andi, 2004) hlm 1. 



menarik pengunjung pada umumnya bar dilengkapi dengan berbagai macam hiburan, musik 

pengiring atau pertunjukan lainnya. 

Menurut Marsum W. A., ada beberapa tempat yang dapat di kategorikan sebagai wisata 

hiburan malam:16  

Discotheque; merupakan suatu tempat hiburan dimana para pengunjung dapat ber-disco di 

suatu area tempat disco di dalam suatu ruangan diiringi lagu-lagu disco dari beberapa 

negara. 

Night Club: sebuah tempat baik yang ada di luar maupun di dalam hotel yang 

diorganisasikan secara komersiil, di mana disajikan minuman beralkohol dan juga makanan, 

makan malam dengan pelayanan prima, dekorasi mewah, diiringi musik/hiburan lain yang 

disediakan bagi para tamu yang ingin menikmati kehidupan malam.  

Cocktail Lounge: Kadang kadang disebut juga Lounge Bar. Pada umumnya tempatnya luas 

memanjang. Lingkungannya lebih nyaman daripada bar biasa. 

Karaoke adalah tempat hiburan yang disediakan untuk para pengunjung yang suka menyanyi 

atau untuk melatih hobby yang mereka miliki yaitu menyanyi. 

Pub, adalah suatu tempat dimana para pengunjung dihibur lewat lagu-lagu diiringi suatu 

kelompok band sambil menikmati minuman yang tersedia. 

Café, adalah suatu tempat dimana para pengunjung dapat menikmati hidangan seperti sebuah 

restoran yang dilengkapi dengan iringan musik untuk mengiringi tamu yang tengah makan 

minum. 

Lokalisasi 

Lokalisasi berdasarkan definisi ala Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembatasan pada 

suatu tempat atau lingkungan. Namun, pergeseran makna lokalisasi terjadi dan 

membimbingnya dalam arti negatif. Lokalisasi kemudian dimaknai sebagai tempat 

berlangsungnya bisnis prostitusi secara terpusat. 

Lokalisasi sebagai  sebentuk usaha untuk mengumpulkan segala macam aktivitas/kegiatan 

pelacuran dalam satu wadah,  selanjutnya hal  ini  disebut sebagai kebijaksanaan lokalisasi  

pelacuran. Pengadaan lingkungan lokalisasi dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif 

lokalisasi dari dunia luar dengan cara mengisolir kegiatan prostitusi  pada suatu  tempat 

tertentu. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk meminimalisasi akibat-akibat  atau 

dampak- dampak buruk yang  ditimbulkan oleh kegiatan tersebut  bagi masyarakat  umum.17   

                                                            
16 Ibid, 3 
17 Soedjono,  D., Narkotika Dan Remaja, (Bandung : Alumni, 1973) hlm 122-124 

http://opac.web.id/index.php?q=soedjono+d.&n=&act=CARI


Menurut Siregar, lokalisasi merupakan lingkungan masyarakat  yang di dalamnya seringkali 

terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial  yang dianut masyarakat dan 

yang selama ini diajarkan oleh keluarga. Selain kenyataan bahwa seks bebas menjadi 

pemandangan yang biasa di lingkungan lokalisasi, di dalamnya juga sering terjadi peristiwa-

peristiwa penganiayaan, pemerasan, penyalahgunaan obat terlarang,  pembunuhan serta 

berbagai bentuk kejahatan lainnya.18 

Tujuan dari  diadakannya lokalisasi  menurut Kartono adalah untuk menjauhkan masyarakat 

umum, terutama anak-anak puber dan adolesens dari pengaruh-pengaruh immoral dari 

praktik pelacuran. Juga menghindarkan gangguan- gangguan kaum pria hidung  belang  

terhadap wanita-wanitabaik; Memudahkan pengawasan para wanita tunasusila,  terutama 

mengenai  kesehatan dan keamanannya.  Memudahkan tindakan preventif dan kuratif  

terhadap penyakit kelamin; Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, 

yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah; Memudahkan bimbingan 

mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi. Kadangkala juga 

diberikan pendidikan ketrampilan dan latihan-latihan kerja, sebagai persiapan untuk kembali 

ke dalam masyarakat biasa. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman, 

agar bisa tabah dalam penderitaan; Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para 

wanita tunasusila yang benar benar bertanggung jawab, dan mampu membawanya ke jalan 

yang benar.19 

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya urbanisasi, keberadaan lokalisasi 

sebagai tempat yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan prostitusi telah bergeser. Saat ini, 

lokalisasi tidak hanya dihuni oleh para pelaku bisnis prostitusi saja, melainkan juga 

masyarakat umum yang tidak terlibat dalam kegiatan prostitusi. 

 

III. Pelayanan Gereja Dan Implikasinya Dalam Perkembangan Remaja 

Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja, mereka juga 

dihadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas pada masa kanak-kanak. Sebagaimana 

diketahui, dalam setiap fase perkembangan, termasuk pada masa remaja, individu memiliki 

tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Apabila tugas-tugas tersebut berhasil 

diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai kepuasan, kebahagian dan penerimaan dari 

                                                            
18 Purnomo, Tjahjo dan Siregar, Ashadi, Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran 

Dolly, (Jakarta: Grafitipers, 1985) hlm 37. 
19 Kartono, Kartini, Patologi Sosial,  ( Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hlm 249.  



lingkungan. Keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas itu juga akan menentukan 

keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya.  

Keberhasilan dalam melakukan tugas-tugas perkembangan ini tentu saja tidak lepas dari 

peran serta lingkungan yang meliputi keluarga serta gereja. Gereja sebagai institusi sosial 

mampu memberikan dampak yang sangat signifikan bagi tugas perkembangan remaja, yang 

mana tergantung dari tingkat ke-efektif-an gereja dalam melakukan pelayanannya.  

Pelayanan gereja selalu berhubungan dengan kondisi sosial dan budaya di sekitarnya. Tiap 

gereja akan memiliki pandangan berbeda terhadap anak muda. Beberapa gereja melihat anak 

muda sebagai jiwa yang terhilang dan merindukan Tuhan dalam hidupnya. Gereja lain 

melihat mereka sebagai sesama bagian anggota masyarakat dan tubuh Kristus. Mengetahui 

bagaimana gereja memandang anak muda adalah penting dalam menentukan dasar sebuah 

pelayanan muda-mudi. Menyadari telah terjadinya pergeseran-pergeseran tradisi dan pola 

hidup jemaat, khususnya generasi muda, Gereja perlu merenungkan kembali aspek mana 

dari kehidupannya yang semula telah menggerakkan kehidupan, tapi sekarang telah hilang 

atau bergeser. 

Kesadaran Gereja akan tugas dan panggilannya untuk melayani dalam cakupan yang lebih 

luas, tetapi juga pelayanan di tengah-tengah masyarakat luas meningkat pesat. Gereja tidak 

berada demi diri sendiri, tetapi demi dunia. Tanggung jawab untuk mengelola ciptaan Allah 

dan usaha menciptakan masyarakat adil dan sejahtera adalah tugas semua warga gereja. 

Gereja sadar bahwa pelayanan itu hanya mungkin berlangsung bila seluruh warga gereja 

dilibatkan dan berpartisipasi aktif dan azas “imamat am semua orang percaya” yang 

merupakan dasar dan motor penggerak yang sangat tangguh. Bertolak dari pemahaman 

tersebut, semua kegiatan pelayanan Gereja bagi remaja harus mempunyai kaitan atau 

konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan dan persoalan remaja dalam kehidupan 

pribadi maupun kemasyarakatannya. Dalam bukunya Pendidikan Agama Kristen Remaja, 

Pdt. Daniel Nuhamara memberikan 4 signifikasi khusus pelayanan gereja terhadap remaja:20 

Sebagai Masa Transisi, yaitu masa perubahan seseorang dari masa anak-anak menjadi 

dewasa. Pertumbuhan ini tentunya dibarengi dengan pertumbuhan sikap dan pola pikir. 

Manusia dalam setiap rentang kehidupan selalu menjalani tahap-tahap perkembangan secara 

berurutan, meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Keunikkan ini inilah yang 

membutuhkan banyak perhatian dari gereja untuk melayani mereka. 

Sebagai Masa Bertanya, perkembangan pola pikir yang terus meningkat mengakibatkan 

remaja mulai mengevaluasi ulang segala informasi yang telah diterimanya. Remaja nulai 
                                                            
20 Nuhamara, Daniel, Pendidikan Agama Kristen Remaja, (Bandung, Jurnal Info Media) hlm  50. 



mengembangkan cara pandangnya sendiri dan memiliki cara-cara yang baru untuk 

memandang sebuah relitas yang ada. Dengan melihat pola pikir remaja yang semakin 

rasional adalah sesuatu yang berbahaya bagi gereja untuk menjejali mereka dengan 

informasi yang tidak berarti. Pelayanan gereja hendaknya memberikan memberikan jawaban 

yang jujur berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang munsul seiring dengan 

pertumbuhan iman mereka.  

Sebagai Masa Keterbukaan, pada masa ini keterbukaan remaja terhadap hal ataupun ide baru 

sangatlah besar. Hal tersebut merupakan bagian dari pencarian identitas mereka. Pada suatu 

kesempatan, mereka dengan mudah dapat menerima sesuatu, namun pada kesempatan 

lainnya dengan serta merta akan ditolaknya, kesemuanya ini tentu tergantung dari apa yang 

cocok atau tidak berdasarkan konsep yang telah mereka kembangkan masing-masing. 

Sebagai Masa Pengambilan Keputusan, usia remaja identik dengan kecorobohan dalam 

pengambilan keputusan. Tetapi, pada masa ini, remaja lebih sering mengambil keputusan 

dalam hidupnya secara mandiri. Bahkan akan lebih banyak menentang arahan yang 

bertentangan dengan keinginannya. Gereja dalam hal ini seharusnya lebih memposisikan 

dirinya sebagai penolong bari para remaja untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang 

lebih baik tentang dampak-dampak yang mungkin timbul dari keputusan-keputusan ataupun-

ataupun komitmen-komitmen yang akan diikrarkan. 

 

IV. Keterlibatan Remaja Dalam Wisata Hiburan Malam Di Bandungan 

Wisata hiburan malam Bandungan terletak di desa sidomukti, kecamatan Bandungan, 

kabupaten Semarang. Suasana pegunungan yang dingin menjadi ciri khas tempat ini. 

Puluhanrumah karaoke yang berjejer di tengah kawasan hotel, menjadikan lokasi ini ideal 

sebagai tempat wisata hiburan malam. Wisata hiburan malam bukanlah masalah baru, ini 

adalah masalah lama yang dalam perjalanannya selalu menimbulkan pro dan kontra di dalam 

masyarakat Bandungan. Bagi yang pro beranggapan bahwa wisata hiburan malam adalah 

hak asasi individu manusia yang berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan, baik 

biologis maupun ekonomis yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan imbalan 

tertentu.21 Karena dianggap sebagai hak asasi, maka mereka berpandangan tidak ada alasan 

untuk melarang hal tersebut. Sedangkan yang kontra menilai bahwa wisata hiburan malam 

adalah bentuk dari penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma-norma yang akan 

membawa pengaruh buruk terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat Bandungan.22 

                                                            
21 Wawancara dengan Bapak Pudjianto. 
22 Wawancara dengan Bapak Budi Pranoto. 



Desakan Ekonomi 

Walaupun ada sikap pro dan kontra terhadap keberadaan wisata hiburan malam di 

bandungan, namun tak dapat di pungkiri bahwa masyarakat bandungan amat 

menggantungkan kebutuhan hidup mereka dari wisata hiburan malam ini. Tidak sedikit 

masyarakat yang bekerja sebagai pramusaji hingga pelayan hotel dan tempat-tempat 

karaoke. Jika di lihat dari sudut pandang jemaat GKJ Bandungan, hampir 70 persen warga 

jemaat yang bekerja di tempat hiburan malam.23 Jumlah ini juga termasuk para remaja. 

Kebutuhan hidup yang terus meningkat, tentu saja memaksa para remaja ini untuk 

berkecimpung di dalamnya, entah itu untuk membantu orang tua ataupun atas kemauan 

sendiri, akan tetapi bentuk keterlibatan pekerjaan yang dilakoni para remaja ini, hanya 

sebatas pelayan hotel ataupun pramusaji karaoke.24 

Gaya Hidup 

Sisi lain keterlibatan para remaja dalam dunia hiburan malam ini adalah dalam bentuk gaya 

hidup. Ruang lingkup pergaulan remaja bandungan, tidak mungkin tidak, pasti akan 

bersinggungan dengan dunia hiburan malam ini. Kurangnya sarana hiburan di daerah 

bandungan, membuat para remaja cenderung untuk mencoba dunia hiburan malam ini.25 

Selain itu, adanya pengaruh dari peer group membuat para remaja cenderung untuk 

mencobanya. 

 

Permasalahan Remaja Dalam Masyarakat Bandungan 

Minuman Keras 

Masalah alkoholisme dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak 

berkisar pada apakah alcohol boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah: 

siapa yang boleh mempergunakanya, dimana, kapan, dan dalam kondisi yang bagaimana. 

Hal ini juga yang terjadi dalam masyarakat Bandungan, termasuk bagi para remajanya. 

Pada umumnya masyarakat Bandungan berpendapat bahwa alkohol merupakan suatu 

stimulant, yang mampu untuk menambah vitalitas dan kepercayaan diri akan tetapi jika di 

minum secara cukup, tetapi jika diminum secara berlebihan, maka akibatnya seseorang 

semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik psikologis 

maupun sosial.26 

                                                            
23 Wawancara dengan Ibu Rini 
24 Ibid, Ibu Rini 
25 Wawancara dengan Reno 
26 Wawancara dengan Bapak Pudjianto. 



Dalam kenyataannya, remajaBandungan mempunyai pemahaman tertentu terhadap 

penggunaan alkohol.Proses tersebut  antara lain adalah;  bagi remaja Bandungan terdapat 

pola-pola tertentu yang dapat menyalurkan rasa tegang atau rasa khawatir,salah satunya 

dengan mengkonsumsi minuman keras.  Dalam masyarakat Bandungan juga berkembang 

pola sikap tertentu terhadap perilaku minum-minum. Secara tradisional minum-minum 

merupakan acara yang mempunyai berbagai fungsi, antara lain untuk memperlancar 

pergaulan.27   Akan tetapi masyarakat Bandungan cenderung menempatkan remaja yang 

pemabuk sebagai sesuatu yang menyimpang atau bahkan pelanggar. 

 

Seks Bebas & Pelacuran 

Terjadi perubahan yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kehidupan 

masyarakat Bandungan mengakibatkan ketidak-mampuan banyak individu untuk 

menyesuaikan diri, sehingga timbul dis-harmoni, konflik-konflik internal maupun eksternal, 

juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi remaja. Peristiwa-peristiwa 

tersebut memudahkan bagi remaja menggunakan pola reaksi tertentu untuk menyimpang 

dari norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini adalah seks bebas dan pelacuran. Hal ini 

terjadi karena  tidak adanya undang-undang tegas dalam masyarakat Bandungan yang 

melarang adanya pelacuran, dan juga larangan terhadap orang-orang yang melaksanakan 

relasi seks sebelum pernikahan.28 Selain itu juga, tingginya biaya hidup sering tidak 

diimbangi dengan pemasukkan yang ada. Ketimpangan tersebut menuntut pemenuhan dan 

bukanlah suatu perkara mudah untuk mendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan 

tersebut. Akhirnya diambil jalan pendek yaitu dengan cara menjual diri.29 Adanya keinginan 

dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan 

perkawinan.30  Dekadensi moral dan merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada 

saat orang-orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan niai-nilai 

pernikahan sejati.   Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern khususnya mengeksploitasi 

kaum wanita untuk tujuan-tujuan komersil. Perkembangan daerah wisata Bandungan yang 

sangat cepat dan menyerap banyak pekerja wanita. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya 

jalan keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja, kecuali menjadi wanita penghibur bagi 

anak-anak gadis. Dan, bertemunya bermacam-macam kebudayaan asing dan lokal di daerah 

                                                            
27 Wawancara dengan Yos 
28 Wawancara dengan Bapak Budi Pranoto. 
29 Wawancara dengan Vani 
30 Wawancara dengan Distia 



bandungan mengakibatkan perubahan sosial yang sangat cepat dan radikal, sehingga 

masyarakatnya menjadi sangat stabil. Terjadinya banyak konflik dan kurang adanya 

konsensus mengenai norma-norma kesusilaan para anggota masyarakat Bandungan. Kondisi 

sosial menjadi terpecah sehingga terjadilah disorganisasi sosial yang mengakibatkan 

kehilangan pada kontrol sosial. Tradisi dan norma-norma sosial banyak dilanggar, maka 

tidak sedikit wanita-wanita muda yang mengalami disorganisasi dan bertingkah laku 

semaunya sendiri memenuhi kebutuhan seks dan kebutuhan hidupnya dengan jalan 

melacurkan diri. 

Kriminalitas 

Kriminalitas itu banyak macamnya, namun yang sangat marak zaman sekarang kriminalitas 

yang dilakukan oleh anak muda. Hal tersebut juga terjadi dalam masyarakat Bandungan. 

Kenakalan remaja Bandungan yang tergolong dalam kriminalitas ringan meliputi pencurian, 

penganiyaan, pelanggaran susila, perkelahian antara siswa-siswi dan mengendarai kendaraan 

bermotor tanpa mengindahkan norma-norma lalu lintas.31 Sorotan terhadap perbuatan-

perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja ini, karena kebanyakan berasal dari 

kelas-kelas sosial tertentu. Anak-anak yang berasal dari kelas menengah ke atas cenderung 

lebih sedikit terlibat dibanding anak-anak yang berasal dari kelas bawah.32 Perbedaan 

pendidikan serta minimnya sarana hiburan untuk para remaja tersebut menjadi faktor utama 

terjadinya hal tersebut. 

 

V. Pelayanan Gereja Bagi Remaja di GKJ Bandungan 

1) Pandangan GKJ Bandungan Terhadap Pelayanan Bagi Remaja 

Pendidikan warga jemaat, terkhususnya bagi remaja menjadi sesuatu yang krusial 

mengingat GKJ Bandungan hadir di tengah-tengah konteks wisata hiburan malam. 

Menurut GKJ Bandungan, sebagaimana tata ajaran sinode yang memandang bahwa 

gereja merupakan kehidupan bersama orang-orang percaya di dalam penyelamatan 

Allah. Oleh karena itu sudah semestinya orang-orang percaya dan gereja melakukan 

pelayanan, yaitu dengan memperhatikan, mempedulikan dan menolong sesama.33 Selain 

itu pula, sebagai institusi mewakili kebudayaan Jawa, tentunya GKJ Bandungan 

mewarisi nilai-nilai warisan budaya yang bersifat komunal dan jalan pikir yang berakar, 

                                                            
31 Wawancara dengan Alma 
32 Wawancara dengan Ibu Rini 
33 Wawancara dengan Pdt. Matius. 



yang harus terus ditransmisikan, terutama terhadap remaja sebagai generasi penerus34. 

Tentu saja warisan yang diterima oleh para remaja ini telah mengalami perubahan, sikap 

mereka terhadap masyarakat dan gereja tentunya juga berbeda dengan kelompok usia 

yang lain. Oleh karena itu GKJ Bandungan sebagai wadah berjemaat perlu memberikan 

pelayanan yang sesuai untuk menanggapi perubahan itu. Pelayanan yang dimaksud 

adalah upaya untuk terus mentransmisikan kebiasaan-kebiasaan komunal yang menjadi 

bagian dari warisan kelestarian budaya, tanpa menjadikan remaja ketinggalan zaman. 

 

2) Bentuk Pelayanan Gereja Bagi Remaja di GKJ Bandungan 

Remaja adalah bagian dari koinonia, sehingga ia masuk dalam persekutuan kategorial. 

Dalam persekutuan in mereka di arahkan melalui Pemahaman Alkitab, kebaktian remaja, 

katekisasi dan perkunjungan pastoral. Jika membandingkan antara jumlah keseluruhan 

remaja yang berjumlah 68 orang dengan jumlah kehadiran dalam kegiatan-kegiatan 

remaja ataupun kegiatan-kegiatan gereja lainnya, yang jika di rata-ratakan sebanyak 20 

orang, maka dapat di simpulkan bahwa keterlibatan remaja dalam pelayanan gereja 

masih belum dapat dikatakan efektif. Adapun pola keterlibatan utama remaja dalam 

pelayanan GKJ Bandungan berupa keterlibatan dalam komisi musik, sebagai pemusik 

ataupun sebagai pemimpin puji-pujian.35 

 

Pemahaman Alkitab (PA) Remaja. 

Ibadah ini merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh GKJ Bandungan sebagai 

wadah untuk mendidik serta menumbuhkembangkan iman kristen. Ibadah ini di 

koordinir oleh komisi remaja sebagai perpanjangan tangan dari majelis jemaat GKJ 

Bandungan. Ibadah ini dilaksanakan pada setiap hari sabtu yang bertempat di kediaman-

kediaman anggota jemaat. 

 

Katekisasi 

Katekisasi dimaksudkan untuk memberikan pendidikan iman dan ajaran tentang pokok-

pokok iman Kristen untuk mempersiapkan katekisan menjadi anggota sidi yang 

memahami dan melaksanakan tugas panggilannya dalam kehidupannya secara 

utuh.Katekisasi dilaksanakan oleh Majelis Jemaat GKJBandungan dan dilayankan oleh 
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pendeta atau orang yang ditunjuk oleh Majelis Jemaat. Pelaksanaan katekisasi dilakukan 

setahun sekali tergantung dengan kebutuhan anggota jemaat yang akan di sidi. 

 

Retreat 

Sebagai salah satu bentuk kegiatan penting, retreat menjadi alat sekaligus metode 

pembinaan jemaat yang dilakukan GKJ Bandungan untuk membentuk, membina dan 

memelihara iman dan kepribadian kristiani anggota jemaat. Retreat remajadapat menjadi 

kesempatan bagi orang muda untuk diperkenalkan kepada ajaran kristen dan mulai 

memahami pentingnya hal ini dalam kehidupan mereka. Sesi-sesi kreatifitas dan 

permainan dapat dimasukkan ke dalam retreat sehingga mereka memiliki waktu rekreasi 

bersama dengan ajaran-ajaran kristen. Retreat remaja memainkan peranan penting dalam 

membantu mereka memahami masalah seksualitas dan bagaimana untuk menangani itu 

saat kritis dalam kehidupan mereka. Akan tetapi pelaksanaan retreat ini bukan 

merupakan program tahunan, tergantung dari kesiapan dalam melaksanakannya. 

 

VI. Fenomena Wisata Hiburan Malam Sebagai Sub-Kultural Yang Terus Berkembang 

Dan Implikasinya Bagi Permasalahan Remaja. 

Mendengar istilah “wisata hiburan malam” mungkin respon awal kita yang keluar adalah 

mengutuk keras atas dalih serta landasan apapun. Karena dalam berbagai perspektif dan 

paham apapun, tempat ini adalah pelanggaran terhadap norma-norma dan tatanan nilai 

kemanusiaan, terutama dalam etika berpikir orang timur, yang dikenal menjunjung tinggi 

nilai-nilai adat dan budaya yang masih mengakar. Praktek wisata hiburan malam bandungan 

bukanlah masalah baru. Ia adalah masalah lama yang dalam perjalanannya selalu 

menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat Bandungan. Bagi yang pro beranggapan 

bahwa praktik prostitusi adalah hak asasi individu manusia yang berkaitan dengan usaha 

pemenuhan kebutuhan, baik biologis maupun ekonomis yang dilakukan atas dasar suka sama 

suka dengan imbalan tertentu. Karena dianggap sebagai hak asasi, maka mereka 

berpandangan tidak ada alasan untuk melarang hal tersebut. Sedangkan yang kontra menilai 

bahwa prostitusi adalah bentuk dari penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma-

norma yang akan membawa pengaruh buruk terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat 

Bandungan.  

Hal ini juga tentu saja mempengaruhi kehidupan remaja di bandungan. Pengaruh sosial dan 

kultural memainkan peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak-anak remaja. 

Pada masyarakat bandungan yang hidup dalam kultur budaya “lokalisasi”, memiliki jumlah 



penduduk tinggi dan sangat minim fasilitas fisiknya, ditambah dengan banyak kasus 

pengangguran, dapat memberikan tekanan-tekanan tertentu; juga memberikan rangsangan 

kuat kepada anak untuk menjadi bermasalah. Berdasarkan observasi yang dilakukan, bahwa 

remaja bandungan melakukan seks bebas cenderung sudah menjadi hal yang biasa, 

kurangnya pengetahuan salah satu menjadi faktor terjadinya seks bebas. Selain itu, hubungan 

ini dilakukan karena pergaulan, suka sama suka, atau sekedar ingin dianggap anak gaul. Hal 

itu di mungkinkan karena remaja yang tinggal di lokalisasi tinggal di lingkungan yang sangat 

permisif, setiap hari mereka terpapar oleh hal-hal yang terkait dengan seksual. Interaksi 

dengan pekerja seks maupun industri seks diyakini juga merupakan salah satu paparan 

seksual bagi remaja. Para remaja mendapat paparan seksual yang lebih, dimana sering 

berinteraksi dengan pekerja seks ataupun tinggal di rumah yang juga digunakan sebagai 

industri seks seperti karaoke dan wisma, dimana banyak diantara keluarga yang tidak 

memisahkan antara tempat usaha dan tempat tinggal. 

 

Implikasi Keluarga Dan Sekolah Terhadap Kemunculan Problematika Remaja 

Kualitas rumah tangga mempunyai peranan yang besar terhadap pembentukan kepribadian 

remaja. Misalnya, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, 

perceraian, hingga poligami. Kenakalan yang dilakukan remaja Bandungan itu umumnya 

merupakan produk dari mental orangtua, anggota keluarga dan lingkungan terdekat, 

ditambah dengan agresivitas yang tidak terkendali. Semua itu mempengaruhi mental dan 

kehidupan perasaan anak-anak muda yang belum matang dan sangat labil. Di kemudian hari, 

proses ini berkembang menjadi bentuk mental sebagai akibat dari proses pengkondisian oleh 

lingkungan sosial yang buruk, seperti lingkungan wisata hiburan malam.  

Kenakalan yang terjadi pada remaja bandungan merupakan kegagalan sistem pengontrolan 

diri, yaitu: gagal mengawasi dan mengatur perbuatan instinktif mereka. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkah laku kenakalan tidak hanya terbatas pada golongan ekonomi rendah, tetapi 

juga muncul pada semua kelas, khususnya dari keluarga yang berantakan. Pola keluarga 

yang patologis selalu membuahkan masalah psikologis, konflik terbuka dan tertutup, 

menjadi penyebab utama kenakalan remaja. Semua bentuk kericuhan batin dan tingkah laku 

anak yang menyimpang, secara patologis merupakan pencerminan dari gaya hidup yang 

cocok dari keluarga yang “sakit” secara sosial. Secara umum dapat dinyatakan bahwa anak 

bermasalah pada umumnya datang dari rumah tangga dengan relasi manusiawi penuh 

konflik dan per-cekcok-kan, yang disharmonis. Anak-anak tersebut melihat dunia sekitar 



mereka dengan rasa curiga dan menganggap manusia lain sebagai ancaman, suka 

menghukum anak-anak kecil dan orang muda, lalu mereka menjadi agresif.  

Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin rendah tingkat kenakalan. 

Sebab dengan pendidikan yang semakin tinggi, nalarnya juga diharapkan semakin baik, 

artinya mereka tahu aturan atau norma sosial mana yang seharusnya tidak dilanggar. Tetapi 

kenyataanya tidak demikian. Kurangnya control sekolah terhadap hal-hal yang bersifat sosial 

dan memprioritaskan hal-hal yang lebih berbau akademis menjadi faktor utamanya. Murid-

murid yang merasa tidak sukses di sekolah mempunyai alasan kuat untuk menjadi putus asa, 

dan tidak memiliki keberanian untuk hari esoknya. Keputusan mereka sering menjadi salah 

atau adanya kecenderungan untuk melakukan pemberontakan.Pukulan-pukulan batin dan 

perasaan putus asa pada remaja apabila terjadi secara serius, sifatnya dan berlangsung cukup 

lama. Hal ini juga terjadi pada remaja yang di bandungan, mereka membandingkan kondisi 

lingkungan tempat tinggalnya dengan kelompok rujukannya. Remaja yang masih sekolah 

biasanya mempunyai banyak teman yang berasal dari lingkup yang berbeda sehingga 

cenderung merasa malu dan kurang percaya diri. Untuk itu, mereka berusaha 

menyembunyikan identitasnya dihadapan teman-temannya. Sementara, remaja yang sudah 

tidak sekolah dan bersikap lebih permisif terhadap hubungan seks pranikah mayoritas 

temannya berasal dari lingkungan yang sama, sehingga tidak ada perasaan kurang percaya 

diri. Kondisi sosial yang patologis telah menyebabkan kontrol orang dewasa terhadap para 

remaja semakin berkurang. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak muda 

kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dirasakan sebagai yang “tersisih dan 

terancam”. Dengan sengaja mereka menjauhi pergaulan normal dan pendidikan normal yang 

semula diikuti. Dalam sub-kultur ini anak muda mengembangkan solidaritas ke-remaja-an 

yang anti-sosial yang sifatnya disebabkan oleh perasaan tidak puas terhadap kondisi 

lingkungan dan kewibawaan orang dewasa. 

Variable-variabel di atas dapat disimpulkansebagai berikut: Pertama, pengaruh keluarga dan 

tidak adanya pendisiplinan terhadap anak. Kedua, sekolah yang lebih berat pada sisi 

akademis dan menghilangkan pengawasan sosialnya. Situasi dan kondisi lingkungan awal 

kehidupan anak, yaitu keluarga (orang tua dan kerabat dekat) dan sekolah, jelas 

mempengaruhi pembentukan pola karakter anak-anak dan para remaja. Hal-hal di atas 

menyebabkan anak-anak dan para remaja tidak mampu mengambangkan kehidupan serta 

perasaan yang wajar. 

 



Ruang Lingkup Pergaulan Remaja Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dengan Konteks Wisata 

Hiburan Malam. 

Dalam ruang lingkup pergaulan remaja, peer group memainkan fungsi yang sangat 

menentukan bagi kenakalan yang muncul di kalangan remaja. Di dalam peer group tidak 

dipentingkan adanya struktur organisasi, namun di antara anggota kelompok merasakan 

adanya tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kelompoknya. Salah satu fenomena 

yang terjadi dalam kelompok remaja di bandungan adalah kelompok tersebut menginginkan 

anggotanya untuk malakukan hubungan seks. Padahal sebelumnya anggota tersebut  tidak  

pernah  hubungan seks.  Tetapi agar diterima oleh kelompoknya dan tidak terlihat berbeda 

dari anggota kelompok yang lain akhirnya ikut  hubungan seks. Demikian pula peer group 

mencoba minum-minuman keras atau minuman beralkohol, maka remaja cenderung 

mengikutinya tanpa memperdulikan perasaan mereka sendiri. Sikap mental yang tidak sehat 

membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan 

pergaulan yang tidak sepantasnya, tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman 

yang lemah. Dalam hal ini, lingkungan tempat ia bergaul ternyata berpotensi memberikan 

pengaruh buruk kepadanya.  

Bagi remaja, bergaul memang adalah sebuah kebutuhan. Sama halnya dengan dahaga yang 

ingin terpuaskan. Mereka ingin mengenal banyak orang dari berbagai lingkungan. Ini 

sebetulnya tidak terlepas dari proses pencarian jati diri semata. Dengan membebaskan 

perasaan dan isi hati, mereka juga mengharapkan kebebasan dan ketenangan jiwa. Bila 

dikekang, mereka nampak begitu sedih dan terkekang. Tidak dipungkiri bahwa seorang 

remaja merupakan individu yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang 

lain dikarenakan proses transisi atau perubahan dari anak anak menuju dewasa . Disinilah 

sebenaranya saat saat yang sangat krusial dan penting dalam masa remaja karena apabila 

perhatian dan kasih sayang itu tidak didapat dari orang tua yang diolehkarenakan pekerjaan 

dan kesibukan, maka pastilah anak tersebut membutuhkannya dari orang lain dalam 

lingkungannya bermain atau berinteraksi sosial.  

 

VII. Pelayanan GKJ Bandungan Terhadap Permasalahan Remaja Dalam Konteks Wisata 

Hiburan Malam. 

Hidup di tengah wisata hiburan malam tentu saja menjadi tantangan yang tersendiri bagi 

keberadaan GKJ Bandungan. Kehadiran wisata hiburan malam ini seolah-olah menjadi 

ancaman, namun juga memberikan keuntungan bagi GKJ Bandungan. Di satu sisi banyak 

warga jemaat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari tempat ini, namun di sisi lain 



tempat ini mengancam norma-norma sosial serta ajaran-ajaran Kristen yang diemban GKJ 

Bandungan.  

Melayani sebagai salah satu tugas dan panggilan gereja, tentu saja menjadi prioritas yang 

ditujukan GKJ Bandungan bagi warga jemaatnya, termasuk bagi para remaja. Pelayanan 

yang diberikan gereja bagi para remaja berupa PA, Katekisasi, retreat hingga perkunjungan 

pastoral. Program-program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan iman 

Kristiani remaja untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup, terlebih khusus hidup dalam 

konteks wisata hiburan malam.  

Akan tetapi perkembangan wisata hiburan malam yang semakin besar, tentu saja membuat 

hambatan yang dihadapi oleh gereja menjadi semakin besar pula. Hal ini tidak direspon 

dengan baik oleh GKJ Bandungan,bentuk-bentuk pelayanan yang diterapkan masih 

cenderung pasif.  

Yang terjadi adalah GKJ Bandungan belum mampu memahami dunia remaja sebagai dasar 

bagi mereka dalam pelayanan. Pelayan terhadap Remaja dianggap seperti pelayanan 

kategorial lainnya. Hal ini tentunya mengurangi ke-efektifan GKJ Bandungan dalam 

menjangkau remaja serta memberikan pemahaman iman yang sesuai. 

Metode-metode yang ditampilkan dalam pelayanan GKJ Bandungan dapat dikatakan 

cenderung monoton sehingga belum dapat menarik minat dari warga gereja, khususnya 

remaja untuk lebih aktif. Padahal gereja harus menyadari bahwa pada masa ini, para remaja 

harus diberikan perhatian secara khusus untuk mengatasi Pemahaman yang diberikan pun 

adakalanya masih terlalu terpaku pada materi tanpa adanya kretifitas, sehingga remaja 

dengan sendirinya akan merasa malas untuk pergi ke PA ataupun katekisasi. Dengan 

membuat suatu pemahaman menjadi menarik dan penuh kreatifitas, dapat mengarahkan 

mereka lewat pembinaan iman yang sesuai sehingga tidak terlalu kekanak-kanakan dan tidak 

terlalu kedewasaan supaya bisa mengarahkan pertumbuhan remaja sejalan dengan kebutuhan 

jiwanya. Di samping itu juga, adanya keterbatasan dana untuk melaksanakan program yang 

di sukai oleh remaja, seperti retreat, membuat animo para remaja semakin berkurang untuk 

menghadiri pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan GKJ Bandungan. 

Lebih dari ke semuanya itu, GKJ Bandungan dapat dikatakan belum memberikan pelayanan 

yang efektif bagi remaja yang mampu menjawab kebutuhan ataupun problematika remaja. 

 

 

 

 



VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Adanya pengaruh Subkultur Wisata Hiburan Malam. 

Berdasarkan analisis di atas, ditemukan bahwa permasalahan remaja yang terjadi di 

Bandungan, dalam konteks wisata hiburan malam,  ternyata tidak banyak berbeda 

dengan permasalahan remaja yang terjadi secara umum. Meski demikian konteks wisata 

hiburan malam ini tetap memiliki kontribusi yang cukup besar bagi terjadinya kenakalan 

remaja di kawasan ini. Pola ketergantungan masyarakat yang begitu besar di wisata 

hiburan malam ini juga turut mempengaruhi terjadinya permasalahan remaja. 

Kurangnya Kontrol Sosial dari Keluarga Dan Sekolah. 

Banyaknya keluarga yang berkecimpung di dalamnya, membuat fungsi sosial dari 

keluarga tersebut menjadi hilang.  Keluarga yang tingkat keberfungsian sosialnya rendah 

maka kemungkinan besar anaknya akan melakukan kenakalan pada tingkat yang lebih 

berat. Sebaliknya bagi keluarga yang tingkat keberfungsian sosialnya tinggi maka 

kemungkinan anak-anaknya melakukan kenakalan sangat kecil, apalagi kenakalan 

khusus. Tingkat pendidikan dalam masyarakat bandungan, khususnya remaja juga turut 

mempengaruhi permasalahan remaja. Remaja yang mempunyai waktu luang banyak 

seperti mereka yang tidak bekerja atau menganggur kemungkinannya lebih besar untuk 

melakukan kenakalan atau perilaku menyimpang dibanding dengan yang masih pelajar.  

Ruang Lingkup Pergaulan 

Di samping itu fungsi peer group sebagai group reference terbukti mempengaruhi 

tingginya permasalahan remaja. Fungsi peer group sebagai group reference terbagi dalam 

fungsi perspektif, normatif dan komparatif. Di dalam peer group tidak dipentingkan 

adanya struktur organisasi, namun di antara anggota kelompok merasakan adanya 

tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kelompoknya. 

Pelayanan Remaja Dari GKJ Bandungan Yang Belum Efektif 

Perkembangan wisata hiburan malam yang semakin besar, tentu saja membuat hambatan 

yang dihadapi oleh gereja menjadi semakin besar pula. Hal ini tidak direspon dengan 

baik oleh GKJ Bandungan,bentuk-bentuk pelayanan yang diterapkan masih cenderung 

pasif. GKJ Bandungan belum mampu memahami dunia remaja sebagai dasar bagi 

mereka dalam pelayanan. Pelayan terhadap Remaja dianggap seperti pelayanan 

kategorial lainnya. Hal ini tentunya mengurangi ke-efektifan GKJ Bandungan dalam 

menjangkau remaja serta memberikan pemahaman iman yang sesuai. 

 



b. Saran 

Daerah wisata hiburan malam bukanlah tempat yang baik bagi remaja untuk tinggal di 

dalamnya. Lingkungan yang permisif memberikan paparan seksual kepada remaja 

sehingga menjadikan mereka mengalami kematangan seksual lebih dini. Dampak negatif 

lokalisasi bagi remaja yang tinggal di dalamnya, yaitu menjadikan remaja kurang 

percaya diri, ter-stigma, dilecehkan, dikeluarkan dari sekolah, mabuk dan 

menyalahgunakan narkoba. Paparan seksual yang diperoleh remaja, seperti mendengar 

maupun melihat orang yang sedang berciuman, berangkulan, merayu, menari erotis 

maupun melakukan hubungan seks mendorong remaja untuk melakukan hubungan seks 

yang tidak aman. 

Memperbaiki dan memperkuat fungsi keluarga juga merupakan hal yang sangat penting.  

Selain memberikan pola pendidikan yang lebih memadai bagi para remaja, sekolah 

diharapkan juga mampu memberikan pendidikan ketrampilan-ketrampilan sosial dalam 

hal ini diantara lain diajarkan anger management, berelasi dengan orang lain. Penerapan 

dari ketrampilan-ketrampilan sosial di sekolah dapat dilakukan lewat pendidikan karakter 

yang dilakukan oleh guru. Ini sangat penting karena dengan Bimbingan dan penyuluhan 

anak-anak tersebut dapat diberikan wawasan dan pemahaman agar mereka dapat 

bertingkah laku dan juga berpola sesuai dengan akidah-akidah yang berlaku dalam 

masyarakat. Pendidikan karakter juga merupakan salah satu solusi yang baik. Namun 

semua itu tanpa memperbaiki lingkungan dan sistem masyarakat, maka akan menjadi 

penyelesaian masalah yang tidak terintegritas. 

Kegiatan pelayanan Gereja bagi remaja harus mempunyai kaitan atau konteks yang nyata 

dan relevan dengan kehidupan dan persoalan remaja dalam kehidupan pribadi maupun 

kemasyarakatannya. Dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia 

remaja, sehingga Gereja dapat melaksanakan pelayanannya dengan metode-metode yang 

tepat, tanpa menghilangkan esensi utama dari pelayanannya. 

Pengadaan saran dan pra sarana hiburan yang berbau kekristenan. Dalam hal ini, gereja 

perlu mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya, 

sehingga tidak mengganggu gereja dalam misi utamanya, yaitu memberikan pelayanan 

bagi jemaatnya. 
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