
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Banyak  fenomena  sosial yang terjadi di masyarakat kita. 

Salah satu masalah yang ramai dibincangkan adalah masalah 

alkohol. Ini merupakan masalah sosial yang sangat dikhawatirkan 

di Indonesia bahkan di dunia. Masalah minuman beralkohol atau 

yang sering dikenal dengan Minuman Keras (MIRAS) tidak 

hanya terdapat di negara berkembang, di negara maju pun 

masalah ini merupakan persoalan serius yang perlu untuk segera 

diatasi.  

Penyalahgunaan alkohol akhir-akhir ini semakin 

merajalela. Seperti yang disampaikan Kapolres Salatiga, 

menyebut korban tewas akibat minuman alkohol oplosan 

menimbulkan korban sebanyak 18 orang. Dua lainnya dari 

Kabupaten Semarang dan Boyolali. Sedangkan laporan dari 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 

Kota Salatiga. lembaga tersebut melansir, korban meninggal 

sebanyak 18 orang dan yang mendapat penanganan medis 

sebanyak 376 orang. Lebih parahnya lagi, penyebaran dan 

penggunaan alkohol seperti menjadi trend terutama bagi kaum 

pelajar dan mahasiswa, karena biasanya pada usia 17-21 tahun 

mereka selalu ingin mencoba segala sesuatu yang ingin 

diketahuinya. 
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 Penyebaran alkohol tidak hanya terjadi di kota-kota 

besar, kini di kota-kota kecil atau di desa-desa di pelbagai 

pelosok tanah air pun telah ada berbagai minuman beralkohol 

yang bermerek khusus ataupun yang d produksi secara lokal 

seperti  Vodka, Mounsen Hause, anggur kolesom dan minuman 

lokal seperti Ciu, tuak, arak dan cap tikus. Meskipun ada regulasi 

yang mengatur penjualan minuman beralkohol, jenis minuman 

beralkohol lokal seperti yang disebutkan di atas masih mudah 

ditemui karena banyak digunakan dan diterima secara sosial di 

antara kalangan pemuda dan remaja. 

Di Salatiga sendiri, tidaklah sulit untuk menemukan 

minuman beralkohol. Jika minuman beralkohol sudah menjadi 

komsumsi masyarakat umum maka kota Salatiga yang dijuluki 

sebagai kota pendidikan menjadi salah satu pemasok dan 

konsumen minuman beralkohol yang cukup besar.  Susetio 

Cahyadi (Mantan Kapolres Salatiga), mengatakan: 

“Salatiga merupakan kota yang subur 
dengan pedagang-pedangang yang 
menjual minuman beralkohol, baik itu 
minuman yang melalui Ijin Departemen 
Kesehatan (Depkes) maupun minuman 
produksi lokal. Pedagang mengambil 
peluang bisnis ini karena melihat 
konsumtif  minuman alkohol sangat di 
minati oleh mahasiswa dan pelajar yang 
berstudi di Salatiga dan tempat-tempat 
yang menjadi pusat penjualan minuman 
alkohol sangat strategis dan sangat 
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mudah didapat”. (Hasil perbincangan 
dengan Kapolres Salatiga, April 2010) 

Dengan meningkatnya pemasok minuman beralkohol di 

kota Salatiga meningkat pula persoalan yang ditimbulkan karena 

minuman beralkohol.  Salah yang menjadi sorotan adalah 

mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang 

berasal dari Indonesia timur seperti Kupang, Ambon, Halmahera, 

Poso, Manado dan Papua yang sering mengkonsumsi minuman 

keras di kontrakan atau tempat kos mereka. Misalnya beberapa 

mahasiswa dari salah satu daerah di atas yang tinggal di daerah 

Jambewangi mengakui bahwa mereka pernah dilaporkan karena 

menenggak minuman beralkohol. Berekaitan dengan hal ini 

saudara Y da E menceritakan bahwa:   

“Saat itu kami sedang minum sambil 
menyanyi dan mungkin nada suara 
kami sudah semakin keras atau 
mungkin karena waktu yang sudah 
larut malam (tidak ingat jam secara 
pasti). Sehingga warga di sekitar mulai 
menegur. Tapi kami tetap dengan 
aktifitas yaitu dengan bernyanyi. 
Akhirnya kami di usir dan di minta 
utuk bubar pada jam itu juga. Dan 
sampai saat ini kami sudah tidak lagi 
berkumpul di tempat itu namun kami 
mencari tempat yang baru. Aktifitas ini 
terus berlanjut sampai dengan saat ini”. 

 
Hampir sepuluh tahun (2002-2012), penulis berada di kota 

Salatiga dan mengamati setiap aktivitas belajar mahasiswa yang 
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mengambil jurusan/Fakultas/Program studi Strata satu (S1) di 

UKSW. Ditemukan beberapa mahasiswa Papua yang mempunyai 

kecenderungan mengkonsumsi minuman beralkohol. Biasanya 

mahasiswa yang kedapatan mabuk akibat mengkonsumsi 

minuman beralkohol adalah mahasiswa yang sudah kuliah selama 

1- 4 tahun dan jenis minuman yang biasanya dikonsumsi adalah 

minuman Vodka, Mounsen Hause, anggur kolesom dan minuman 

lokal seperti Ciu, tuak, arak dan cap tikus. Kebiasaan minum 

mereka kadang tidak mengenal waktu, entah siang atau malam, 

sehingga dampak kebiasaan seperti ini tentu menyita banyak 

waktu belajar dan aktivitas kuliah menjadi menurun. 

Mantan Rektor UKSW, Kris Timotius ketika memberikan 

arahan dan nasehat pada acara malam keakraban (Makrab) 

mahasiswa Papua di Kopeng mengatakan bahwa:  

“Masalah utama yang sering menghambat 
mahasiswa selesai tepat waktu adalah 
kurangnya menggunakan waktu dengan 
baik, sering melakukan aktifitas yang 
tidak ada tujuan bahkan biasanya 
mahasiwa papua lebih banyak 
menggunakan uangnya untuk hal-hal yang 
kurang bermanfaat bahkan untuk membeli 
minuman alkohol dan ini merupakan salah 
satu pengahambat utama dalam studi 
karena berdampak pada prestasi belajar”. 
(Panitia Makrab, Oktober 2007).  
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Hal serupa ditambahkan oleh Wakil Rektor UKSW, Yafet 

Rissy. Pada saat acara Malam Keakraban (Makrab) di 

Bandungan, beliau mengungkapkan bahwa :  

“Kita sebagai mahasiswa dari 
wilayah timur, khususnya mahasiswa 
Papua sudah dicap sebagai mahasiwa 
yang sering mabuk dan berkelahi. 
Miras merupakan salah satu 
penghambat masa depan dan 
mempunyai efek yang buruk bagi 
kesehatan dan prestasi belajar kita. 
Jika kita ingin selesai studi tepat 
waktu dan menikmati masa depan 
yang cerah, marilah kita gunakan 
waktu sebaik-baiknya”(Panitia 
Makrab Oktober 2010). 

 Pernyataan di atas  sebenarnya merupakan informasi rill 

tentang gaya hidup mahasiswa Papua yang sering mengkonsumsi 

minuman beralkohol dan ini sangat mengganggu aktivitas belajar 

dan tentu akan berdampak negatif pada prestasi belajar para 

mahasiswa tersebut. Kedua pernyataan di atas   mempertegas 

hasil penelitian Henry Wechsler dari Harvard School of Public 

Health (2002) yang mengatakan bahwa alkohol pada dasarnya 

sangat mempengaruhi saraf-saraf otak, namun sel-sel yang paling 

rentan adalah saraf tertentu yang berhubungan dengan memori 

yang memang berperan besar dalam proses belajar mahasiswa. 

Efek alkohol jangka panjang biasanya berlangsung hingga 72 jam 

setelah mengkonsumsi lebih banyak alkohol. Alkohol memiliki 
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efek fisiologis dan psikologis yang menghambat aktifitas belajar 

mahasiswa. Sebagai contoh, alkohol  merusak memori dengan 

menghambat perpindahan informasi dalam memori jangka 

panjang dan dampak setelah kita mengkonsumsi maka alkohol 

mengurangi kemampuan kita untuk mengingat informasi yang 

kita pelajari (Wechsler 2002).  

Penilaian perilaku seperti ini berdampak pada aktivitas 

perkuliahan yang tentu membutuhkan menejemen waktu (belajar) 

dan istirahat yang cukup tetapi, juga membutuhkan  menejemen 

keuangan yang baik. Sehingga semua kebutuhan yang berkaitan 

dengan perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kali 

penulis mengunjungi kontrakan atau kos-kosan, jarang ditemui 

aktivitas seperti membaca buku atau mengerjakan tugas, tetapi 

yang ditemui adalah asyik bermain Games, Facebookan atau 

nonton film. Kurangnya disiplin dalam mengatur waktu membuat 

mahasiswa yang sering mengkonsumsi minuman alkohol hampir 

98%  prestasi akademiknya menurun, mendapat Readmisi, pindah 

jurusan/fakultas dan ada yang tidak melanjutkan studinya dan 

meminta kembali ke daerahnya di Papua. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Robert Thomas 

(2011) dari University of New Mexico School of Medicine 

terhadap 48 orang mahasiswa pengkonsumsi minuman beralkohol 

yang menemukan bahwa minuman alkohol dapat membawa 

dampak buruk terhadap kecerdasan dan kesehatan mental remaja.  

Semakin banyak minuman keras yang dikonsumsi di usia  remaja, 
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semakin buruk hasil ujian yang diperolehnya. Remaja belasan 

tahun yang mengkonsumsi alkohol mendapat hasil buruk dalam 

tes kemampuan kognitif. Sedangkan Dr Maria Parada (2012) dari 

Universidade de Santiago de Compostela mengatakan bahwa 

mabuk-mabukan mempengaruhi ingatan deklaratif, bentuk dari 

memori jangka panjang, di mana mahasiswa mengalami 

penurunan dalam kemampuan untuk menerima informasi baru 

yang diberikan kepada mereka secara verbal. Selanjutnya dalam 

skala angka nilai mereka lebih rendah dalam dua tes yang 

dirancang untuk melihat seberapa banyak pengetahuan yang 

mereka pertahankan dan ingat kembali. Ditambahkan oleh Jeffrey 

Merril, mengemukakan bahwa dalam hasil survei di mana 

kebiasaan mabuk-mabukan sangat mengganggu kehidupan 

akademik : 41% mahasiswa yang kecanduan minuman keras dan 

mengalami hambatan serius dalam studinya. Sementara 28% dari 

mereka yang hidupnya tidak lepas dari alkohol hengkang dari 

kampus kerena putus sekolah. 

 Berbeda dengan hasil penelitian Johanes  Andy  (2011) 

tentang 

DampakPerilakuRemajaTerhadapPenggunaanMinumanAlkohol, 

dengan 55 responden dan 31(56,4%) mengatakan bahwa 

minuman alkohol  tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar 

atau dengan kata lain pretasi tidak mengalami gangguan. Hal ini 

ditambahkan oleh tiga informan (mahasiswa Papua) yang 

menyatakan bahwa, 
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 “Kami selama mengkonsumsi 
alkohol, aktivitas kuliah berjalan 
lancar, meskipun ada satu atau dua 
kali kami tidak mengerjakan tugas 
dengan baik, sekarang terbukti 
bahwa kami tidak mengulang mata 
kuliah dan saat ini kami dalam tahap 
penulisan skripsi.” (wawancara 
dengan M dan L, tanggal, 23 April 
2012)  

 
Beberapa temuan yang bertolak belakang di atas 

mengindikasikan perlunya dilakukan penelitian ulang. 

Berdasarkan pemikiran dan hasil penelitian yang berbeda 

dari beberapa peneliti terdahulu maka penulis ingin mencoba 

menguji kembali dampak  konsumsi minuman alkohol dalam 

mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dan hubungannya 

terhadap prestasi belajar mahasiswa strata satu(S1) di kalangan 

mahasiswa Papua  di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

 

1. 2  Rumusan Masalah 

Dari paparan latar masalah di atas, maka dirumuskan tiga 

persoalan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah dampak alkohol dapat mengganggu aktivitas 

belajar mengajar mahasiswa Papua? 

2. Apakah pengaruh alkohol dapat mengganggu prestasi 

belajar mahasiswa Papua? 

3. Faktor-faktor  apa saja yang  menyebabkan  seorang  

mahasiswa  Papua mengkonsumsi  minuman keras? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui alasan mahasiswa mengkonsumsi Alkohol 

dan apakah alkohol menganggu  proses belajar mengajar 

mahasiswa Papua. 

2. Mengetahui apakah alkohol mengganggu prestasi belajar 

mahasiswa papua. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan  

mahasiswa Papua senang mengkonsumsi alkohol. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Diharpkan kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah: 

1. Penulis  dapat memahami dampak  minuman keras 

(alkohol)  serta  dapat  memberikan  informasi  yang tepat  

tentang  dampak  minuman keras kepada  mahasaiswa 

Papua yang bestudi di UKSW, khususnya mahasiswa 

Papua yang sering mengkonsumsi alkohol. 

 

2. Selain itu, penulis  dapat mengetahui  dampak  buruk  

minuman keras  terhadap pengaruh  prestasi  belajar 

mahasiwa Papua yang berstudi di UKSW sehingga dapat 

bersikap bijaksana terhadap minuman beralkohol. 
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3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan 

Pengurus Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Papua 

(HIMPAR) di Salatiga dan kota studi  yang ada di pulau 

Jawa dan Bali, sehingga ketika membaca tulisan ini dapat 

menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


