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SARI 

Hervinasari, Marvia. 2016. “Dampak Lokalisasi Lorong Indah (LI) 

Terhadap Moralitas Remaja Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten 

Pati”. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Suprayogi, M. Pd, Pembimbing II Puji 

Lestari, S. Pd, M. Si. 104 halaman. 

Kata Kunci : Lokalisasi, Moral, Remaja, Dampak 

Masa remaja merupakan masa yang penting, karena masa ini merupakan 

masa peralihan, masa mencari jati diri, masa di mana individu menginginkan 

kebebasan, mencoba sesuatu yang baru, dan mudah terpengaruh, atau disebut 

dengan masa yang labil. Dengan adanya lokalisasi Lorong Indah di Kota Pati yang 

letaknya berdampingan dengan rumah penduduk, maka tidak menutup 

kemungkinan akan memberikan dampak moral untuk remaja yang tinggal di 

lingkungan sekitar lokalisasi. Selain memberikan dampak moral untuk remaja, 

adanya lokalisasi juga akan memberikan dampak untuk masyarakat yang tinggal 

di lingkungan lokalisasi baik secara positif maupun negatif.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :(1)bagaimanakah pandangan 

masyarakat Desa Pegandan mengenai adanya Lokalisasi Lorong 

Indah,(2)Bagaimanakah dampak lokalisasi Lorong Indah (LI) terhadap perilaku 

moral remaja Desa Pegandan,(3)bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh orang 

tua maupun masyarakat untuk meniminalisir dampak moral remaja yang 

ditimbulkan dari adanya lokalisasi. 

Tujuan penelitian ini adalah:(1)untuk mengetahui pandangan masyarakat 

Desa Pegandan mengenai adanya lokalisasi Lorong Indah. (2) untuk mengetahui 

bagaimana dampak lokalisasi terhadap perilaku moral remaja.(3)untuk mengetahu 

usaha yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat untuk meminimalisir 

dampak moral remaja yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Desa 

Pegandan Kecamatan Margorejo. Fokus penelitian adalah pandangan masyarakat 

Desa Pegandan terhadap Lokalisasi Lorong Indah, dampak keberadaan lokalisasi 

Lorong Indah terhadap perilaku moral remaja Kecamatan Desa Pegandan, usaha 

yang dilakukan masyarakat dan orang tua untuk mengantisipasi dampak moral 

remaja. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan 

masyarakat Desa Pegandan mengenai adanya lokalisasi menimbulkan keresahan, 

mengganggu ketentraman,dan menimbulkan kekhawatiran terutama orangtua dan 
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para perempuan adapula yang merasa diuntungkan karena dapat membuka 

usaha dalam bidang dagang dan jasa. Selain itu, dampak lokalisasi untuk remaja 

dapat dilihat dari perilaku remaja yang terbiasa berbicara kasar dan kotor, mabuk 

– mabukan, merokok, pergi tanpa minta ijin orangtua. Usaha untuk 

mengantisipasi  pengaruh lokalisasi terhadap remaja dilakukan masyarakat 

maupun orangtua dengan memberikan pengawasan dan penanaman nilai -  nilai 

atau norma yang baik di masyarakat.  

Saran yang dianjurkan yaitu orang tua tidak begitu longgar dalam 

pengawasan, orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anaknya. 

Masyarakat harus memperketat pengawasan dan juga memperbanyak kegiatan 

untuk remaja terutama kegiatan keagamaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Moral merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa seorang remaja, 

karena moral bisa mengendalikan tingkah laku manusia sehingga bisa 

membedakan mengenai hal – hal yang baik dan juga hal – hal yang buruk yang 

bertentangan dengan pandangan masyarakat. Istilah moral berasal dari kata Latin 

“mos” (Moris), yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan/ nilai – nilai atau 

tatacara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima 

dan melakukan peraturan , nilai – nilai atau prinsip – prinsip moral(Yusuf, 

2009:132). Dalam kehidupan bermasyarakat moral merupakan suatu tolak ukur 

untuk menentukan baik buruknya tingkah laku seorang didalam bermasyarakat. 

Seseorang dikatakan memiliki moral apabila berkelakuan baik, maksud dari 

kelakuan baik merupakan tingkah laku yang diterima pada masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan aturan – aturan yang terdapat di masyarakat. Misalnya, 

seorang remaja sering berbuat nakal, berkata – kata kasar, maka masyarakat akan 

menilai bahwa seorang remaja itu ammoral atau tidak memiliki moral. Berbeda 

dengan seorang remaja yang kesehariannya selalu menolong orang, berkata santun 

dan sering melakukan ibadah maka akan di nilai bahwa remaja tersebut bermoral.  

Remaja merupakan individu yang mulai beralih dari masa anak – anak 

menuju ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa yang penting karena masa 

ini dianggap sebagai masa peralihan, masa perubahan, dan masa untuk mencari 

identitas. Di masa inilah individu akan melewati fase kehidupan yang paling 
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kritis. Sebab dalam masa inilah remaja akan dihadapkan dengan persoalan – 

persoalan yang komplek untuk dapat dihadapi dan dipecahkan sendiri. 

Kemampuan remaja dalam menghadapi masalahnya sendiri baik, akan menjadi 

modal dasar dalam menghadapi masalah – masalah selanjutnya, sampai ia dewasa. 

Jika seluruh masa hidup seseorang diamati, masa remaja merupakan masa 

terjadinya proses – proses yang paling banyak menghasilkan perubahan, baik yang 

langsung tampak maupun yang hanya dirasakan akibatnya oleh diri sendiri dan 

orang lain. Masalah persiapaan masa dewasa yang sedemikian luasnya, sebaiknya 

masa persiapan tersebut kita bagi ,menjadi beberapa bagian: 

1. Masa persiapan fisik antara umur 11 – 15 tahun 

2. Masa persiapan diri anatara umur 15 – 18 tahun 

3. Masa persiapan dewasa antara umur 18 – 21 tahun (Gunarsa, 2012:4). 

Untuk remaja, moral merupakan suatu kebutuhan tersendiri karena mereka 

sedang dalam keadan membutuhkan pedoman atau petunjuk dalam rangka 

mencari jalannya sendiri. Pedoman atau petunjuk ini dibutuhkan juga untuk 

menumbuhkan identitas dirinya, menuju kepribadian matang dan menghindarkan 

diri dari konflik – konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi ini. 

Dengan kurang aktifnya orang tua dalam membimbing remaja, maka pedoman 

berupa moral akan diperlukan oleh remaja. 

Di Indonesia, moralitas remaja dianggap penting karena merupakan tolak 

ukur dari tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, 

kerusakan moralitas remaja di Indonesia  makin meluas. Kerusakan moral remaja 

di Indonesia ditandai dengan adanya fenomena kenakalan remaja. Di zaman 

moderen sekarang ini, disaat semua teknologi semakin canggih banyak sekali 

kemudahan yang didapat seolah membuka celah bagi remaja untuk berbuat 

negatif, misalnya saja yang sekarang ini sedang terjadi dengan adanya media 

sosial seseorang bisa mengeluarkan apa yang mereka suarakan tanpa adanya 
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batasan – batasan, begitu juga dengan remaja, sekarang ini banyak remaja yang 

menggunakan media sosial dengan sembarangan dengan mengeluarkan kata – 

kata kasar, menghina orang, dan lain – lain. Padahal seharunya kata – kata kasar 

sebaiknya tidak diucapkan baik secara lisan maupun tulisan karena mengeluarkan 

kata – kata kasar merupakan suatu bentuk perlakuan ammoral. 

Dalam remaja sendiri banyak terjadi fenomena yang identik dengan remaja 

yang sering disebut dengan kenakalan remaja, misalnya tawuran yang sering 

terjadi pada kalangan remaja, miras (minuman – minuman keras) , penyimpangan 

seksual dan lain sebagainya yang membuat runtuhnya nilai – nilai moral di 

kalangan remaja. Fenomena ini tidak lepas dari kepribadian remaja itu sendiri, 

dimana dijelaskan diatas bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari anak 

– anak menuju kedewasa, pada fase ini kepribadian seorang remaja pastilah masih 

labil, mudah terpengaruh, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sekaligus idealis. 

Remaja merasa bahwa dirinya sudah tidak mau dianggap sebagai anak – anak 

tetapi juga masih belum matang dalam pemikiran, sehingga remaja masih 

dianggap labil dan keputusan yang diambil remaja sifatnya hanyalah sementara. 

Kenakalan remaja yang terjadi juga tak lepas dari kepribadian remaja itu sendiri,  

fenomena yang terjadi pada remaja tak lepas dari kepribadian remaja yaitu idealis, 

labil, mudah terpengaruh dan juga memiliki rasa ingin tahu. Selain itu kenakalan 

remaja juga disebabkan dari beberapa faktor yaitu media, lingkungan tempat 

tinggal, pergaulan teman sebaya, dan juga media. 

Remaja di Desa Pegandan ini juga tak lepas dari adanya kenakal remaja. 

Kenakalan yang sering dilakukan adalah melakukan minum – minuman keras, dan 
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juga melakukan tawuran antar desa, selain itu dalam kesehariannya remaja juga 

sering mengucapkan kata – kata kasar. Jumlah keselurhan remaja di Desa 

Pegandan adalah 505 remaja, yang terdiri dari 266 remaja laki – laki dan 239 

remaja perempuan. Dari jumlah keseluruhan remaja Desa Pegandan 60% remaja 

tergolong remaja yang  melakukan penyimpangan dalam masyarakat. Kenakalan 

yang sering dilakukan yaitu melakukan kegiatan minum – minuman keras yang 

hampir sering dilakukan oleh sekumpulan remaja. 

Bentuk kenakalan lain yang dilakukan adalah melakukan tawuran, berawal 

dari minum – minuman keras dan mudah terpancingnya emosi dari remaja sendiri 

yang masih labil, sehingga suatu masalah kecil seerti mengejek bisa menjadi 

masalah besar. Remaja Desa Pegandan juga sudah terbiasa berbicara kasar dalam 

kehidupan sehari – harinya. Bentuk kenalakan remaja sendiri sebenaranya 

membuat masyarakat menjadi resah, karena remaja yang seharusnya mengisi 

kegiatan positif malah melakukan hal – hal negatif. Kenakalan remaja sendiri juga 

terpengaruh dari lingkungan, lingkungan desa yang letaknya berdekatan dengan 

lingkungan lokalisasi juga menjadi salah faktor yang mempengaruhi bentuk 

kenakalan remaja. Letak lokalisasi yang berseberangan dengan Desa sehingga 

menjadi faktor yang mengakibatkan kenakalan remaja.  

Di Indonesia lokalisasi tersebar di beberapa wilayah, di antaranya : di 

Semarang lokalisasi Sunan Kuning dan JBL (Gambillangu), di Jogjakarta ada 

Pasar Kembang (Sarkem), di Bandung ada Saritem. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek penelitian adalah Lokalisasi Lorong Indah atau yang biasa disebut 
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LI. Lokalisasi ini berada di jalur pantura dimana seringnya pengendara melewati 

baik pengemudi kendaraan pribadi maupun truk – truk ekspedisi. 

Lokalisasi Lorong Indah atau yang biasa disebut (LI) adalah sebuah 

lokalisasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terletak di Kecamatan Margorejo 

tepatnya di Desa Margorejo. LI atau Lorong Indah terletak di belakang Pasar 

Hewan Wage, sekitar dua kilometer ke arah barat dari pusat kota Pati. Lokasinya 

berada di tengah – tengah areal persawahan penduduk. Di Pati Lorong Indah ini 

merupakan lokalisasi terbesar di Kabupaten Pati. Lorong Indah merupakan 

lokalisasi yang sudah lama ada dan cukup dikenal di daerah Pati dan sekitarnya, 

tempat yang mudah dijangkau serta keberadaanya yang sudah terkenal dari dulu 

hingga sekarang ditambah lagi dengan banyaknya tempat karaoke di depan lokasi 

gang masuk ke lokalisasi. Lokalisasi ini jika dilihat dari jalan raya tidak akan 

langsung terlihat karena yang terlihat hanya tempat karaoke saja, karena 

tempatnya masuk ke gang dan berada di tengah persawahan, sehingga akan 

mengelabui orang yang tidak mengenal lingkungan tersebut akan mengira bahwa 

itu hanyalah sawah, tapi jika masuk ke dalam sedikit maka akan di jumpai rumah 

besar dan rumah – rumah kecil yang berada ditengah persawahan. Lingkungan di 

sana hampir seperti rumah kos yang besar dengan banyak kamar, dengan segala 

fasilitas yang memadai dari mulai keamanan, hingga kebutuhan untuk para 

penghuninya. Lingkungan di sana seperti bisa ditebak seperti apa, penghuninya 

yang kebanyakan perempuan yang berusia antar 17- 35 tahun, dengan penampilan 

yang bisa dibilang seksi karena sering memakai pakaian yang minim dan 

berdandan memakai riasan diwajah untuk menarik pelanggan. Lingkungan di 
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lokalisasi memang jauh dari kata wajar untuk diterima oleh masyarakat 

menyimpang dari tata nilai moral yang sudah ada di masyarakat, ditambah lagi 

khawatiran masyarakat akan perkembang moral remaja yang ada. Masyarakat 

khawatir akan akibat buruk yang akan berdampak pada remaja yang tinggal di 

sekitarnya karena zaman sekarang pengaruh lingkungan keluarga dengan 

lingkungan masyarakat lebih besar pengaruh lingkungan masyarakat dalam 

pembentukan kepribadian remaja. Jika tidak ada penanaman moral yang bagus 

dari keluarga, maka akan dengan mudah anak akan terpengaruh dalam 

pergaulannya, di samping itu juga lingkungan masyarakat sekitar ikut membentuk 

dalam pembentukan kepribadian dan moral remaja.  

Dari permasalahan ini,  peneliti berasumsi bahwa adanya lokalisasi Lorong 

Indah di Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati akan berdampak 

negatif. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam 

yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi yang berjudul “Dampak 

Lokalisasi Lorong Indah (LI) terhadap Moralitas Remaja Desa Pegandan, 

Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari masalah diatas dapat di rumuskan beberapa masalah yang meliputi: 

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat mengenai keberadaan Lokalisasi 

Lorong Indah (LI)di Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten 

Pati? 
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2. Bagaimanakah dampak keberadaan lokalisasi Lorong Indah (LI) terhadap 

perilaku moral remaja Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten 

Pati? 

3. Bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat untuk 

meminimalisir dampak lokalisasi Lorong Indah (LI) terhadap moral remaja 

yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan diatas yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai 

adanya lokalisasi Lorong Indah di Desa Pegandan, Kecamatan 

Margorejo, Kabupaten Pati. 

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak keberadaan lokalisasi Lorong 

Indah (LI) terhadap perilaku moral remaja yang tinggal di Desa 

Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. 

c. Untukmengetahui usaha yang dilakukan orang tua dan masyarakat 

dalam meminimalisir dampak moral remaja yang ditimbulkan dari 

adanya lokalisasi Lorong Indah (LI). 

2. Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin dicapai meliputi 2  manfaat penelitian yaitu  

meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

a. Manfaat teoritis 
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Untuk mengetahui dampak – dampak apa saja yang ditimbulkan oleh 

adanya lokalisasi di Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten 

Pati terhadap moralitas yang terjadi pada remaja. 

b. Manfaat praktis 

Sedangkan manfaat secara praktis terbagi menjadi 2, yaitu: 

1) Manfaat praktis bagi peneliti 

Manfaat yang didapatkan oleh peneliti adalah peneliti menjadi 

lebih mengetahui tentang pentingnya pemahaman  moral dan juga 

dampak sosial yang ditimbulkan dari daerah lokalisasi itu sendiri. 

2) Manfaat bagi orang lain 

Manfaat yang didapatkan untuk orang lain khususnya masukan 

untuk kelurahan yaitu untuk mengendalikan perilaku remaja yang 

tinggal di lingkungan sekitar daerah lokalisasi Desa Pegandan 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.  

D. BATASAN  ISTILAH 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Di samping itu dimaksudkan untuk 

memberi ruang lingkup obyek penelitian agar tidak terlalu luas dan menggunakan 

beberapa istilah yang mungkin kurang umum, dan belum diketahui secara luas 

oleh masyarakat. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini 

maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut: 
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1. DAMPAK 

Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik negatif maupun 

negatif yang bersumber pada tindakakan atau aktifitas. Dalam hal ini dampak 

merupakan pengaruh yang ditimbulkan akibat kegiatan atau aktifitas yang terjadi 

pada daerah lokalisasi yang mengakibatkan pengaruh negatif maupun negatif pada 

lingkungan masyarakat desa di sekitar daerah lokalisasi dan juga pengaruh 

terhadap perkembangan moral remaja.  

2. LOKALISASI  

Lokalisasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan wilayah atau tempat 

tertentu yang dibatasi karena alasan khusus. Lokalisasi merupakan suatu bentuk 

dari legalisasi aktivitas prostitusi secara eksklusif pada suatu wilayah tertentu. 

Lokalisasi sendiri merupakan suatu tempat yang dimana didalam banyak terjadi 

suatu kondisi penyimpangan seksual, dengan pola organisasi dorongan seks dan 

adanya suatu proses penjualan diri. 

3. MORALITAS 

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan 

bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup 

pengertian tentang baik buruk perbuatan manusia (Poespoprodjo 1999:47).  

Moralitas adalah sifat moral dan keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan 

dengan baik dan buruk. Artinya moralitas perbuatan yang menunjukkan bahwa 

perbuatan itu benar atau salah, baik dan buruknya perbuatan manusia. 

Moral merupakan serangkaian nilai – nilai yang didalamnya memuat kaidah, 

norma, tata cara kehidupan, adat istiadat atau kelompok yang diengaruhi oleh nilai 
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– nilai sosial, budaya dan religi dari individu atau kelompok masyarakat. Moral 

merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai – nilai 

sosial budaya dimana individu sebagai anggotanya.  

Moral merupakan suatu nilai – nilai di dalamnya terkandung kaidah, norma, 

adat istiadat  yang mengatur tata cara dalam kehidupan suatu individu dalam 

kelompok masyarakat. Sedangkan moralitas, merupakan kata sifat yang abstrak 

dan memiliki arti yang sama moral.  

4. REMAJA 

Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan 

dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua 

aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. 

Masa remaja merupakan masa penting, dimana masa ini adalah masa 

peralihan dari masa anak – anak menuju ke masa dewasa, perubahan fisik, 

perilaku dan sikap juga berlangsung pesat, yang dimaksud remaja dalam 

penelitian ini adalah seseorang yang berumur antara 13 - 22 tahun.

http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu berisi informasi – informasi tentang penelitian yang 

dilakukan oleh peneli sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi 

rujukan penelitian ini : 

1. Menurut Abdi Sitepu dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Lokalisasi 

Prostitusi terhadap perilaku remaja di sekitarnya”, menjelaskan bahwa 

remaja memiliki kedudukan yang sangat strategis dan remaja memiliki ciri 

orang yang belum matang dalam berbagi hal,terutama dalam menerima dan 

menginternalisasi nilai – nilai sehingga sangat rawan terhadap pengaruh. 

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain membuktikan, bahwa remaja, 

yang seharusnya belum terlibat akibat seks, ternyata sudah banyak terlibat 

dalam aktifitas seks. Lokalisasi merupakan kegiatan terorganisir dari seks 

komersial, yang berorientasi nilai – nilai ekonomis, sehingga para pelakunya 

akan berupaya mengajak remaja untuk terlibat. Untuk mengajak remaja yang 

terlibat dalam bisnis seks sangat berbahaya mengingat remaja memiliki sifat 

yang diantara lain mudah terpengaruh. 

2. Menurut Danny Setyo Novrizal dalam Skripsi yang berjudul “Dampak 

Lokalisasi Bendansari terhadap Moral Remaja Di Kelurahan Benda 

Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan”. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa perilaku moral remaja menunjukkan degradasi moral 

keagamaan yaitu berbuat asusila seperti remaja putra terkadang mencolek atau 
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menyentuh bagian intim dari teman perempuannya, remaja juga tidak jarang 

melakukan hubungan seks di luar nikah, gaya remaja yang merokok, 

mengakses video dan gambar yang berbau porno. Perilaku remaja juga 

menunjukan degradasi moral lingkungan yaitu mencoret – coret dinding, , 

merusak tanaman, dan membuang sampah sembarangan. 

3. Menurut Fajar Wahyu Ningrum dalam Skripsi yang berjudul “Pembinaan 

Moral Remaja dalam Keluarga Di Lingkungan Lokalisasi Pekerja Seks 

Komersial Sunan Kuning Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat”. 

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa perilaku remaja yang ada di lingkungan  

lokalisasi Sunan Kuning mayoritas mereka pernah berbicara kotor atau kurang 

sopan, merokok, keluar rumah tanpa ijin selama masih dekat. Selain itu 

mereka juga mempunyai sifat individual dengan kata lain tidak ikut campur, 

cuek atau masa bodoh urusan dengan para WPS (Wanita Pekera Seks) maupun 

masalah pribadi tetangganya, tetapi saling menghargai dan saling 

menghormatinya cukup tinggi, rasa sosialnya juga cukup baik. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut memiliki titik 

perbedaan dan titik kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Fokus penelitian peneliti hampir sama dengan penelitian Danny Setyo akan tetapi 

lokasi dan subyek penelitiannya berbeda. Lokasi penelitian Danny berada di 

Pekalongan dan subyeknya remaja di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan. 

Sedangkan, lokasi penelitian ini berada di Pati sedangkan subyek penelitianya 

adalah remaja Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. 
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B. LOKALISASI 

1. Pengertian Lokalisasi dan Prostitusi 

Lokalisasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan wilayah atau tempat 

tertentu yang dibatasi karena alasan khusus. Lokalisasi merupakan suatu bentuk 

dari legalisasi aktivitas prostitusi secara eksklusif pada suatu wilayah tertentu. 

Lokalisasi itu pada umumnya terdiri atas rumah – rumah kecil yang 

berlampu merah, yang dikelola oleh : mucikari atau germo. Di luar negeri, germo 

mendapatkan sebutan “madam”, sedangkan di Indonesia mereka biasa dipanggil 

dengan sebutan “mama” atau “mami”. Di tempat tersebut disediakan segala 

perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian dan alat berhias. Juga tersedia 

macam – macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda. 

Disiplin di tempat – tempat lokalisasi tersebut diterapkan dengan ketat; misalnya 

tidak boleh mencuri uang langganan, dilarang merebut langganan orang lain, tidak 

boleh mengadakan janji di luar, dilarang memonopoli seorang langganan, dan lain 

– lain. Wanita – wanita pelacu itu harus membayar pajak – rumah dan pajak obat 

– obatan, sekaligus juga uang “keamanan” agar mereka terlindungi dan terjamin 

identitasnya (Kartono, 1999:216). 

Sedangkan menurut Soedjono, lokalisasi merupakan bentuk usaha untuk 

mengumpulkan segala macam aktivitas/ kegiatan pelacuran dalam satu wadah 

(Novrizal,2012 :81) . 

Sarjana P.J. de Bruine Van Amstel menyatakan sebagai berikut : prostitusi 

adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki – laki dengan pembayaran. 

Defini diatas mengemukakan adanya unsur – unsur ekonomis, dan penyerahan diri 

wanita yang dilakukan secara berulang – ulang atau terus – menerus dengan 

banyak laki – laki (Kartono, 1999:183). 

Prostitusi adalah benuk penyimpangan seksual, dengan pola – pola 

organisasi implus/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam 

bentuk pelampiasan nafsu – nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang 
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(promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yyang impersonal 

tanpa afeksi sifatnya (Kartono, 1999:185). 

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, 

yang harus dihentikan penyebaranya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan 

perbaikannya. Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri 

melakukan perbuatan – perbuatan seksual sebagai mata pencarian.  

Menurut pendapat peneliti prostitusi adalah perbuatan seksual yang 

dilakukan demi mendapatkan kesenangan atau imbalan berupa uang atau 

dijadikan sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan 

lokalisasi, merupakan suatu bentuk dari legalisasi aktivitas prostitusi secara 

eksklusif pada suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk menjauhkan 

masyarakat umum, terutama anak – anak dari pengaruh praktek pelacuran. Juga 

menghindarikan gangguan – gangguan kaum pria hidung belangg terhadap wanita 

– wanita baik. 

2. Tujuan lokalisasi 

Tujuan adanya lokalisasi adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak – anak puber dan 

adolesens dari pengaruh – pengaruh immoril dari prakterk pelacuran. 

Juga menghindarikan gangguan – gangguan kaum pria hidung belang 

terhadap wanita – wanita baik. 

b. Memudahkan pengawasan para wanita tuna susila, terutama mengenai 

kesehatan dan keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan 

kuratif terhadap penyakit kelamin. 

c. Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, yang 

pada umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah. 

d. Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha 

rehabilitasi dan resosialisasi. Kadang kala juga diberikan pendidikan 

keterampilan dan latihan – latihan kerja, sebagai persiapan untuk 
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kembali ke dalam masyarakat biasa. Khusunya diberikan pelajaran 

agama guna memperkuat iman, agar bisa tabah dalam penderitaan. 

e. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tuna susila 

yang benar – benar bertanggung jawab, dan mampu membawanya ke 

jalan benar. Selanjutnya, ada dari mereka itu yang diikutsertakan dalam 

usaha transmigrasi, setelah mendapatkan suami, keterampilan dan 

kemampuan hidup secara wajar. Usaha ini bisa mendukung program 

pemerataan penduduk dan memperluas kesempatan kerja di daerah 

baru(Kartono, 1999:217). 

 

3. Fungsi Lokalisasi 

Lokalisasi di setiap kota – kota memang menjadi pemandangan yang tidak 

asing sejak dulu kala hingga sekarang. Lokalisasi sering kali dianggap hanya 

sebagai bisnis untuk setiap kalangan dan juga tempat terjadinya kegiatan 

pelacuran, namuntidak banyak yang mengetahui benar bahwa adanya lokalisasi 

juga memiliki fungsi sendiri. 

Lokalisasi itu umumnya terdiri atas rumah – rumah kecil yang berlampu 

merah, yang dikelola oleh : mucikari atau germo. Di luar negeri, germo 

mendapatkan sebutan “madam”,sedangkan di Indonesia mereka biasa dipanggil 

dengan sebutan “ mama” atau “mamy”. Di tempat tersebut disediakan segala 

perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian dan alat berhias. Juga tersedia 

macam – macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda. 

Disiplin di tempat – tempat lokalisasi tersebut diterapkan dengan ketat; misalnya 

tidak boleh mencuri uang pelanggan,  dilarang merebut langganan orang lain, 

tidak boleh mengadakan janji di luar, dilarang memonopoli seorang pelanggan, 

dan lain- lain. Wanita – wanita pelacur itu harus membayar pajak  rumah dan 

pajak obat – obatan, sekaligus juga uang “keamanan” agar mereka terlindung dan 

terjamin identitasnya( Kartono,1999:216).  

 

Lokalisasi adalah tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi, lokalisasi 

sebagai bentuk usaha untuk mengumpulkan segala macam aktivitas atau kegiatan 

pelacuran dalam satu wadah. Lokalisasi berfungsi untuk menampung segala 

kegiatan pelacuran dalam satu tempat untuk meminimalir dampak yang di 

timbulkan bagi para pelaku pelacuran dan juga masyarakat. Selain itu, dari adanya 
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lokalisasi akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan 

pembinaan untuk para wanita tuna susila yang berada di lokalisasi. 

Menurut Kartini Kartono (1999:206) adanya lokalisasi memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a. Menjadi sumber pelancar dalam dunia bisnis. 

b. Menjadi sumber kesenangan bagi kaum politisi yang harus hidup 

berpisah dengan isteri dan keluarganya. Juga dijadikan alat untuk 

mencapai tujuan – tujuan politik tertentu. 

c. Menjadi sumber hiburan bagi kelompok dan individu mempunyai 

jabatan/ pekerjaan mobil, misalnya pedagang, sopir – sopir pengemudi, 

anggota tentara, pelaut, polisi, playboy, pria – pria yang singgel tidak 

menikah atau yang baru bercerai, laki – laki iseng dan kesepian, 

mahasiswa, anak – anak remaja dan adolesens yang ingin tahu, suami – 

suami yang tidak puas dirumah, dan lain sebagainya. 

d. Menjadi sumber pelayanan dan hiburan bagi orang – orang cacat, 

misanya : pria yang buruk wajah, pincang, buntung, abnormal secara 

seksual, para, penjahat (orang kriminal) yang selalu dikejar – kejar 

polisi dan lain – lain. 

e. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak – anak dari 

pengaruh – pengaruh immoril, juga menjauhkan gangguan – gangguan 

kaum pria hidung belang terhadap wanita baik – baik. 

f. Memudahkan pengawasan mengenai kesehatan dan keamanannya para 

wanita tuna susila. 

Dari fungsi yang dijelaskan oleh Kartini kartono, yang menjadi, point 

penting dalam fungsi adanya lokalisasi adalah dalam point ke 5 dan ke 6 yaitu:  

a. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak – anak dari 

pengaruh – pengaruh immoril, juga menjauhkan gangguan – gangguan 

kaum pria hidung belang terhadap wanita baik – baik. 

Artinya adanya lokalisasi yaitu untuk memberikan batasan mengenai 

siapa yang baik dan tidak. Setiap orang yang masuk ke dalam lokalisasi 

pastilah akan memberikan mereka dampak social di dalam masyarakat, 

artinya mereka yang pernah atau terbiasa masuk ke lokalisasi 

masyarakat pasti akan memberikan “cap” bahwa orang itu bukan orang 
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bermoral atau bukan orang baik, karena anggapan masyarakat bahwa 

lokalisasi adanya tempat yang “kotor” atau lain sebagainya.  

b. Memudahkan pengawasan mengenai kesehatan dan keamanannya para 

wanita tuna susila. 

Lokalisasi sebenaranya memiliki fungsi untuk pengawan, yaitu untuk 

mengawasi kesehatan pekerja seks yang ada, artinya dengan adanya 

lokalisasi pekerja seks menjadi bisa diawasi kesehatannya untuk 

mengurangi penyebaran penyakit kelamin yang menular. Lokalisasi 

juga dapat memiliki fungsi pengawasan terhadap masuknya tamu yang 

berkunjung, dengan adanya lokalisasi pelanggan yang masih di bawah 

umur atau remaja harusnya bisa di berikan larangan untuk tidak masuk.  

Lokalisasi juga memiliki fungsi keamanan, keamanan ini meliputi 

keamanan baik pekerja seks dan juga pelanggan yang masuk.  

4. Jenis –  Jenis Prostitusi dan Lokalisasi 

Menurut Kartino Kartono (1999: 215) jenis prostitusi dapat dibagi menurut 

aktivitasnya, yaitu: terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar. 

a. Prostitusi yang terdaftar 

Prostitusi terdaftar artinya pelakunya diawasi oleh kepolisian, yang 

dibantu dan bekerja sama dengan dinas kesehatan dan dinas sosial. Pada 

umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu yang sudah 

disepati. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada 

dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta 

pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. 

b. Prostitusi yang tidak terdaftar 

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi 

secara gelap – gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam 

kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnyapun tidak tertentu. 

Bisa disembarang tempat dn tidak terduga, baik mencari “pelanggan” 

sendiri, maupun melalui calo – calo dan panggilan. Mereka tidak 

mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat 

diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan 

kesehatannya kepada dokter. 
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Seiring dengan perkembangan zaman prostitusi itu sendiri berkembangan, 

prostitusi online kini menjadi marak di masyarakat. Kini “pelanggang” tidak perlu 

susah – susah untuk mencari/ memilih mana yang akan dipesan, karena dengan 

menggunakan smartphone “pelanggan” bisa langsung memilih dan menghubungi 

sendiri tanpa harus bersusah – susah mencari dan tawar menawarpun bisa 

dilakukan langsung, namuun prostitusi ini merupakan prostitusi tidak terdaftar 

karena kegiatan dilakukan tanpa ada pihak yang tau, dan tidak juga terjamin 

kesehatannya. 

Selain menurut aktivitasnya, prostitusi juga terbagi dengan jumlah, dan juga 

tempat penggolongan atau lokasinya. 

Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dapat dibagi dalam: 

a. Prostitusi yang beroperasi secara individual; merupakan “singel 

operator”, atau 

b. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan “sindikat” yang 

teratur rapi. Jadi, mereka itu tidak bekerja sendirian; akan tetapi diatur 

melalui satu sistem kerja suatu organisasi(Kartono, 1999:216). 

Sedangkan menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat 

dibagi menjadi : 

a. Segregesi atau lokalisasi, yang terisolir atau terisah dari kompleks 

penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah “lampu 

merah”, atau petak – petak daerah tertutup.  

b. Rumah – rumah panggilan (call houses, tempat rendezvous, parlour). 

c. Dibalik front – organisasi atau di balik bisnis – bisnis terhormat. 

(apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap, dan pijat, 

anak wayang, sirkus, dan lain – lain) (Kartono, 1999:183).  

 

5. Penanggulangan Prostitusi 

Kartini Kartono (1999:228) menyatakan prostitusi merupakan masalah 

sosial yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Pada garis besarnya, usaha 

untuk mengatasi masalah tuna susila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
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a. Usaha yang bersifat preventif 

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan – kegiatan 

untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa: 

1) Penyempurnaan perundang – undangan mengenai larangan atau 

pengaturan penyelenggaraan pelacuran. 

2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, 

untuk memperkuat keimanan terhadap nilai – nilai religius dan 

norma kesusilaan. 

3) Menciptakan bermacam – bermacam kesibukan dan kesempatan 

rekreasi bagi anak – anak puber dan adolesens untuk menyalurkan 

kelebihan energinya. 

4) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan 

kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup harianya. 

5) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan 

dalam kehidupan keluarga. 

6) Pembentukan badan dan tim koordinasi dari semua usaha 

penanggulangaan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi. 

Sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk 

membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran 

pelacuran. 
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7) Penyitaan terhadap buku – buku dan majalah – majalah cabul, 

gambar – gambar porno, film – film biru dan sarana lain yang 

merangsang nafsu seks. 

8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. 

b. Tindakan yang bersifat represif dan kuratif 

Usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai: kegiatan untuk 

menekan ( menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para 

wanita dari ketunasilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan 

benar. 

1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang 

melakukan pengawasan/kontrol yang ketat, demi menjamin 

kesehatan dan keamanan para prostitusi serta lingkungannya. 

2) Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas 

rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai 

warga – masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini 

dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan – latihan 

kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan 

produktif. 

3) Penyempurnaan tempat – tempat penampungan bagi para wanita 

tuna susila terkena razia; disertai pembinaan mereka, sesuai dengan 

bakat dan minat masing – masing. 

4) Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap, untuk 

menjamin kesehatan para prostitusi dan lingkungannya. 
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5) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia 

meninggalkan profesi pelacuran, dan mau memulai hidup susila. 

6) Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan 

masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali bekas 

– bekas wanita susila itu mengawali hidup baru. 

7) Mencarikan pasangan hidup yang permanen/ suami bagi para wanita 

tuna susila, untuk membawa mereka ke jalan benar. 

8) Mengikutsertakan ex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha 

transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan 

perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.  

6. Prostitusi sebagai Patologi Sosial 

Menurut Kartini Kartono(1999: 1), patologi sosial adalah semua tingkah 

laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola 

kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun 

bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. 

Jadi, patologi sosial artinya ilmu yang mempelajari tentang segala perilaku, 

tindakan maupun perbuatan masyarakat yang menyimpang atau tidak sesuai 

dengan norma, aturan, nilai yang ada dalam masyarakat tersebut serta 

mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi ketidak sesuaian tersebut. Nilai 

dan norma dalam masyarakat tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya.ada 

juga perilaku masyarkat yang dirasa tidak sesuai dengan nilai dan norma. Hal 

inilah yang kemudian menimbulkan masalah – masalah soial. Masalah sosial 

sendiri merupakan semua bentuk tingkah laku yang melanggar norma, 
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nilai,agama, dan  moral, yang sudah ada di masyarakat. Masalah – masalah sosial 

yang terjadi banyak bentuknya seperti kriminalitas, korupsi,  perjudian, kenakalan 

remaja, dan prostitusi. 

Keberadaan prostotusi sendiri dalam masyarakat menjadi dilema tersendiri, 

karena prostitusi dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral. Prostitusi atau 

pelacuran merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan 

moral. Prostitusi itu selalu ada pada semua Negara berbudaya sejak zaman dulu 

hingga sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial. Kurangnya hukum yang 

tegas dalam mengatasi prostitusi sendiri menambah masalah sosial yang sudah 

ada sejak dulu menjadi semakin eksis. Hampir di Indonesia sendiri dapat di 

pastikan terdapat tempat prostitusi, yang biasa disebut dengan lokalisasi. Selain 

adanya lokalisasi, bisnis prostitusi sekarang ini juga semakin berkembang di luar 

lokalisasi, seperti di jalanan, diskotik, panti pijat, gadis panggilan, dan yang 

sekarang ini sedang banyak di perbincangkan yaitu prostitusi online. Semakin 

canggihnya teknologi seakan menjadikan semakin mudahnya prostitusi itu 

dilakukan, dan semakin sulitnya membedakan kegiatan prostitusi.  

Prostitusi sendiri merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang 

sudah dikenal dan sulit untuk dihentikan penyebarannya. Prostitusi sendiri selain 

meresahakan masyarakat juga dapat mendatangkan penyakit mematikan karena 

dari prostitusilah penyakit AIDS dapat menyebar akibat perilaku seks bebas dan 

tanpa pengaman. Selain itu, prostitusi dapat menyebabkan berbagai permasalahan 

baik pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya.  

Permasalahan itu dapat berupa pengaruh pada dirinya, yaitu: 
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a. Merasa tersisih dari kehidupan sosial. Seseorang menjadi pelacur pasti 

merasa tersisih dari pergaulan sosial karena profesi elacuran bukanlah 

pekerjaan yang halal. 

b. Terjadinya perubahan dalam pandangan hidup. Mereka tidak lagi 

memiliki pandangan hidup dan masa depan dengan baik. 

c. Perubahan terhadap penilaian moralnya. Seorang pelacur tidak pernah 

berfikir mana yang baik dan mana yang buruk, yang terpenting bagi 

mereka adalah bagaiman caranya mendapatkan uang dan dapat hidup 

mewah( Sitepu,2004: 173). 

 

7. Dampak Lokalisasi 

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. 

Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi 

(Soemarwoto,2005:38). 

Menurut Hiro Tugiman Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif. 

Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang 

dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan dianggap secara 

serius oleh manajemen (Soemarwoto, 2005:39). 

Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif mapun 

negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu(orang,benda) 

yang ikut membentuk watak, keperceyaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh 

merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab 

akibat antara apa yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi.  

Lokalisasi juga berdampak pada lingkungan masyarakat. Lokalisasi sudah 

tentu bermakna negatif dan membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar 

terutama bagi si pelaku prostitusi. Seperti yang diketahui, lingkungan merupakan 

salah satu yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang atau banyak 

orang. Lingkungan yang sehat akan membentuk perilaku dan pola pikir yang sehat 
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begitu sebaliknya. Maka dari itu bisa dibayangkan bagimana pola perilaku dan 

pergaulan seseorang bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat lokalisasi. 

Lingkungan sekitar sekitar lokalisasi juga dapat membawa pengaruh negatif bagi 

pergaulan remaja. 

a. Dampak negatif lokalisasi pada masyarakat 

Dampak negatif merupakan akibat yang mengarah pada kegiatan yang 

mengarah kepada keburukan. Dari adanya lokalisasi bisa di ketahui bahwa, 

lokalisasi sendiri merupakan kegiatan yang negatif yang sudah pasti 

mengakibatkan suatu akibat yang negatif. 

1) Secara sosiologis prostitusi merupakan perbuatan amoral yang 

bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat. 

2) Secara pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. 

3) Dari aspek kewanitaan,prostitusi merupakan kegiatan yang 

merendahkan martabat wanita. 

4) Secara ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi 

pemerasaan tenaga kerja. 

5) Secara kesehatan, praktek protitusi merupakan media yang sangat 

efektif untuk penularan penyakit kelamin dan kandungan yang sangat 

berbahaya. 

6) Secara ketertiban masyarakat, praktek prostitusi dapat menimbulkan 

kegiatan – kegiatan kriminal, mulai dari pertengkaran, dan lain 

sebagainya. 
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Selain itu, Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi 

misalnya saja, terjadi pada remaja yang tinggal disekitar lokasi, remaja bisa saja 

mengikuti kebiasan yang dilakukan oleh PSK (pekerja seks komersial) mulai dari 

cara berpakaian, pergaulan, dan juga mudahnya mengeluarkan kata – kata kotor 

dalam kehidupan sehari – hari. Selain itu, mereka yang berada dilingkungan dekat 

lokalisasi juga rentan dengan anggapan yang kurang nyaman karena tinggal di 

dekat lingkunga lokalisasi sehingga anggapan orang luar menganggap bahwa 

sama mereka yang tinggal diwilayah itu sama dengan penghuninya.  

b. Dampak positif lokalisasi di masyarakat 

Dampak positif merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu aktivitas 

yang mengarah kepada nilai yang baik atau yang menguntungkan. Lokalisasi tak 

hanya berdampak negatif tetapi juga memiliki dampak positif, dampak posititf 

yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi sudang pasti dapat diketahui yaitu dari 

segi perekominian. 

Dampak positif dari adanya lokalisasi dari segi ekonomi, masyarakat bisa 

memanfaatkan adanya keramaian pengunjung dan lalu lintas yang ramai sehingga 

bisa membuka peluang baru untuk menciptakan usaha baru disekitar lokalisasi 

seperti toko kecil, tempat makan, tambal ban, dan usaha – usaha lainnya. 

Sehingga bisa menambah penghasilan untuk warga sekitar bukan hanya 

mengandalkan untuk bekerja dipabrik tetapi juga bisa membuka peluang usaha 

baru. 

Selain dampak diatas, Lokalisasi sendiri merupakan suatu tempat 

berlangsungnya suatu kegiatan prostitusi,prostitusi sendiri merupakan kegiatan 



26 
 

 
 

penyimpangan seksual, sehingga pastilah akan memberikan beberapa dampak atau 

akibat yang ditimbulkan oleh lokalisasi adalah : 

Menurut Kartino Kartono (1999:212), dampak yang ditimbulkan dari 

adanya lokalisasi yaitu: 

a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit 

yang paling banyak terdapat ialah syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah). 

Terutama akibat syphilis, apabila ia tidak mendapatkan pengobatan yang 

sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri 

dan anak keturunan. Antara lain ialah : (1) congenital syphilis (sipilis 

herediter/ keturunan) yang menyerang bayi semasih dalam kandungan, 

sehingga terjadi abortus/ keguguran atau bayi lahir mati. Jika bayi bisa 

lahir, biasanya kurang bobot, kurang darah, buta, tuli, kurang 

intelegensinya, defekt(rusak cacat) mental dan defekt jasmani lainnya. (2) 

Syphilitic amentia, yang mengakibatkan cacat mental ringan, retardasi atau 

lemah ingatan dan imbisilitas. Sedang yang berat bisa mengakibatkan 

serangan epilepsi atau ayan, kelumpuhan sebagian dan kelumpuhan total 

atau menurunkan anak – anak idiocy.  

b. Merusak sendi – sendi kehidupan keluarga. Suami – suami yang tergoda 

oleh pelacur biasanya merupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, 

sehingga keluarga menjadi berantakan. 

c. Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada 

lingkungan, khususnya anak – anak muda remaja pada puber dan 

adolesensi. 

d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduaan bahan – bahan narkotika 

(ganja, morfin, hereoin, dan lain – lain). 

e. Merusak sendi – sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama sekali 

menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat 

kebiasaan, norma hukum dan agama, karena digantikan dengan pola 

pelacuran dan promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan 

kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut – awutan murah serta 

tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah membudaya, maka 

rusaklah sendi – sendi kehidupan keluarga yang sehat. 

f. Adanya pengekploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya 

wanita – wanita pelacur itu Cuma menerima upah sebagian kecil saja dari 

pendapatan yang seharusnya diterimanya, karena sebagian besar harus 

diberikan kepada germo, calo – calo, centeng – centeng, dan lain – lain. 

Dengan kata lain, ada sekelompok manusia benalu yang memeras darah 

dan keringat para pelacur ini. 

g. Bisa menyebabkan terjadinya disfusi seksual, misalnya 

impotensi,anorganisme, nymformania, satiriasis, ejakulasi prematur yaitu 

pembuangan sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina 

atau liang sanggama, dan lain – lain.  
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C. MORAL DAN MORALITAS 

1. Pengertian moral dan moralitas 

Secara etimologis kata “moral” berasal dari kata Latin “mos”, yang berarti 

tata- cara, adat- istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah “mores”. 

Dalam arti adat – istiadat atau kebijaksanaan, kata “ moral” mempunyai arti yang 

sama dengan kata Yunani “ethos”, yang menurunkan kata “etika”. Dalam bahasa 

Arab kata “moral” berarti budi pekerti adalah sama dengan “akhlak”, sedangkan 

dalam bahasa Indonesia, kata “moral” dikenal dengan arti “ 

kesusilaan”(Daroeso,1986:22)  

Wila Huky mengatakan, kita dapat memahami moral dengan tiga cara: 

a. Moral sebagai tingkah laku hidup  manusia, yang mendasarkan diri pada 

kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. 

b. Moral sebagai perangkat ide – ide tentang tingkah laku hidup, dengan 

warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia dalam 

lingkungan tertentu. 

c. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan 

pandangan hidup atau agama tertentu(Daroeso,1986 :22). 

Boeman menyatakan bahwa moral adalah suatu perbuatan atau tingkah laku 

manusia yang timbul karena adanya interaksi individu – individu di dalam 

pergaulan(Daroeso,1986 :22). 

Istilah moral berasal dari kata Latin “mos” (Moris), yang berarti adat 

istiadat, kebiasaan, peraturan / nilai – nilai atau tatacara kehidupan. Sedangkan 

moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan , nilai – 

nilai atau prinsip – prinsip moral(Yusuf,2009:132). 

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan 

bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup 

pengertian tentang baik buruk perbuatan manusia (Poespoprodjo, 1999:47).  

Menurut Thomas Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (moral 

knonwing), sikap moral (moral feeling), dan perilak moral (moral behavior). 
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Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik 

didkng oleh pengetahan tentang kebaikan, keinginan, untuk berbuat baik, dan 

melakukan perbuatan kebaikan (Dalmeri, 2014 :272). 

Nilai – nilai moral itu, seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, 

memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara 

hak orang lain dan, larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman 

keras dan berjudi. Seseorang dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang 

tersebut sesuai dengan nilai – nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok 

sosoialnya. 

Moral merupakan serangkaian nilai – nilai yang didalamnya memuat kaidah, 

norma, tata cara kehidupan, adat istiadat atau kelompok yang dipengaruhi oleh 

nilai – nilai sosial, budaya dan religi dari individu atau kelompok masyarakat. 

Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai – 

nilai sosial budaya dimana individu sebagai anggotanya. 

Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atua ucapan seseorang dalam 

berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan 

nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta 

menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai 

moral yang baik, begitu sebaliknya. Jadi moral adalah tata cara aturan norma – 

norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan 

perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi 

manusia yang baik. 
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Istilah moralitas sebenarnya lebih menunjuk kepada pertimbangan 

berkenaan dengan prinsip – prinsip, nilai – nilai, dan tingkah laku – tingkah laku 

tertentu yang dianggap bermoral atau tidak bermoral oleh sesuatu masyarakat. 

Moral merupakan suatua aspek yang penting dalam kehidupan sosial. Moral 

dianggap sebagai persoalan yang berkaitan dengan sikap, intensi, dan disposisi 

tertentu.  

2. Arti Penting Moral Bagi Kehidupan  

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan 

bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup 

pengertian tentang baik buruk perbuatan manusia (Poespoprodjo, 1999:47).  

Moral juga memiliki fungsi dalam kehidupan manusia yaitu : moral 

merupakan penentu tindakan baik dan juga buruk, moral merupakan penanda 

kualitas diri, dan moral merupakan pedoman hidup untuk setiap individu. 

a. Moral sebagai pengendali tindakan baik dan buruk 

Perilaku moral akan begitu sempit jika hanya dibatasi pada perilaku moral 

yang dapat dilihat saja. Perilaku moral meliputi hal – hal yang dapat dilihat dalam 

bentuk tindakan moral dan hal – hal yang tidak dapat dilihat. Penalaran moral 

untuk membuat suatu keputusan dalam melakukan suatu tindakan moral adalah 

perilaku moral yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat ditelusuri dan dapat diukur 

(Budianingsih Asri,2004:5) 

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan – 

kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah 

kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat 
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terhadap kepentingan – kepentingan yang tidak teratur. Pengendali diri merupakan 

sikap tindakan atau perilaku seseorang secara sadar baik di rencanakan atau tidak 

untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Artinya moral merupakan 

cara untuk mengendalikan diri agar bisa membedakan mana tindakan yang baik 

dan benar sesuai dengan norma, aturan yang ada di masyarakat. 

Moral dalam kehidupan bisa membedakan antara tindakan yang benar dan 

yang salah, misalnya: dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat suatu aturan 

norma yang mengatakan bahwa berkata – kata kasar merupakan tindakan moral 

yang kurang baik artinya jika seorang mengetahui bahwa berkata kasar 

merupakan suatu tindakan yang salah artinya orang yang memiliki moral akan 

melakukan pengendalian diri dengan tidak melakukan tindakan yang salah dan 

bisa dikatakan bermoral. Sedangkan, orang dikatakan tidak bermoral apabila 

tingkah lakunya berlawanan dengan moralitas yang berlaku dalam masyarakat 

b. Moral merupakan penanda kualitas diri 

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai 

pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai 

– nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam kehidupannya.  

Paul Suparno menyatakan untuk memiliki moralitas yang baik dan benar, 

seseorang tidak cukup sekedar telah melakukan tindakan yang dapat dinilai baik 

dan benar. Seseorang dapat dikatakan sungguh – sungguh bermoral apabila 

tindakanna disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan yang 

tertanam dalam tindakan tersebut. Untuk dapat memahami dan meyakininya, 

seseorang perlu mengalami proses pengolahan atas peristiwa dan pengalaman 

hidup yang berkaitan dengan dirinya maupun dengan orang lain. Ia berbuat baik 

karena tahu yakin akan apa yang ia lakukan melalui pengalaman hidupnya 

(Budiningsih Asri,2004:5) 
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c.  Moral merupakan pedoman hidup  

Moral berkaitan dengan aturan – aturan dan ketentuan – ketentuan tentang 

apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Moral selalu berpusat pada apa yang benar dan apa yang salah. Moral akan 

menjadi pedoman hidup dalam kehidupan, karena moral mengatur standar aturan 

– aturan norma, yang berlaku pada individu di masyarakat. Moral sangat penting 

untuk salah satu pedoman hidup manusia, karena mora merupakan tolak ukur 

dalam kehidupan manusia seperti pengalaman hidup. Moral penting sebab moral 

akan membentuk pribadi baik dan berhati mulia.  

Moral sendiri memiliki fungsi untuk menjadi pedoman hidup, untuk 

mengajarkan manusia mengenai baik buruknya perilaku yang mereka perbuat. 

Moral merupakan pedoman atau pegangan untuk mengatur perbuatan manusia  

dalam kehidupan bermasyarakat. Penilaian terhadap moral sendiri dapat diukur 

dari kebudayaan masyarakat setempat, namun moral penting untuk remaja karena 

mengatur pedoman – pedoman perbuatan/ tingkah laku atau ucapan seseorang 

dalam menjalankan interaksi dengan masyarakat. 

3. Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Remaja 

Moral memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sikap dan 

perilaku seseorang. Perilaku manusia terutama remaja merupakan suatu hal yang 

kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Sikap yang dimiliki masing – 

masing individu berbeda karena sikap menggambarkan corak tingkah laku 

seseorang. Dengan mengetahui sikap seseorang, orang akan dapat diduga 

bagaimana respon atau tindakan yang akan diambil oleh orang tersebut terhadap 
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suatu masalah atau keadaa yang dihadapinya. Walaupun reaksi atau perilaku 

individu tidak selamanya konsisten dengan sikapnya, karena sangat tergantung 

situasi dan kondisi dimana, pada waktu apa, individu itu berada pada suatu situasi 

yang bebas dari tekanan atau hambatan yang mengganggu eksperi sikanya, maka 

akan diharapkan bahwa bentuk – bentuk perilakunya akan merupakan ekpresi 

sikap yang sebenarnya.  Sebaliknya jika individu mengalami atau merasakan ada 

hambatan, maka apa yang dilakukan individu mungkin bertentangan dengan hati 

nuraninya dan bahkan bertentangan dengan apa yang dipengaruhi sebagai 

kepercayaan dan bahkan bertentangan dengan apa yang dipegangnya sebagai 

kepercayaan. 

Pentingnya pendidikan moral bukan hanya ditanamkan atau diajarkan di 

dalam sekolah saja tetapi juga pada lingkungan keluarga, karena keluarga 

merupakan pondasi utama untuk membentuk moral yang baik pada remaja. 

Diketahui bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dimana masa – masa itu 

individu mulai berubah baik secara fisik, perilaku, sikap dan juga pemikiran. 

Apabila, individu tidak dibekali dengan pendidikan moral yang baik maka yang 

terjadi nantinya adalah masalah – masalah sosial masyarakat. Masyarakat harus 

melindungi nilai – nilai moral dan nilai – nilai sosialnya, dan tidak meninggalkan 

nilai – nilai moral dan nilai – nilai sosialnya, dan tidak meninggalkannya demi 

kebebasan rasionalitas semata – mata. Nilai – nilai seperti perlindungan terhadap 

kehidupan umat manusia, bentuk – bentuk prosedural demokrasi dan penghargaan  

terhadap martabat manusia tidak dapat dipertimbangkan kalau ternyata memang 

berdampak setiap orang dapat merasa bebas untuk memilih atau tidak memilih. 
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Petingnya pendidikan moral juga harus diajarkan di sekolah karena bukan 

hanya wawasan akademik yang didapatkan tetapi juga wawasan moral. Karena 

wawasan moral penting dalam dunia profesional yang nantinya akan dihadapi. 

Durkheim juga mengemukakkan bahwa tiap – tiap guru harus mampu 

mengembangkan cita – cita moral yang ada dibalik sistem aturan yang telah 

dikembangkan, dan memberi peluang kepada generasi mendatang untuk 

memenuhi tuntutan – tuntutan validitas yang baru, dalam artian mempunyai 

otonomi yang lebih individual sifatnya. Idealisasi semacam ini harus 

direkonstruksikan oleh generasi baru dengan memperluas masing – masing 

konsep moral sampai dapat diperoleh genelalisasinya. Dua hal yang harus 

dipelajari : moralitas yang berkembang di masyarakat, yang kita sebut moral 

consensus (sittlichkelt),dan moralitas dari suatu idealisasi personal, yang biasa 

disebut moral sense (moralitat). Adalah satu hal yang cukup menggembirakan 

apabila idealisasi semacam itu terpancar dalam kewajiban – kewajiban yang 

imperfect, sebagaimana yang biasa terpancar dalam kewajiban – kewajiban yang 

perfect( Haricahyono, 1995:203).  

 

Akhirnya dilihat dari perspektif perkembangan, alasan mengapa pendidikan 

moral dan pendidikan nilai harus direalisasikan secara internasional dengan 

terletak dalam asumsi bahwa tingkat yang tertinggi adalah tingkat yang terbaik, 

pengembangan empati yang lebih tinggi, dan merefleksikan rasa tanggung jawab 

yang lebih dalam (Haricahyono, 1995:203). 

 

4. Karakteristik Moral Remaja 

Karena masa remaja merupakan masa mencari jati diri, dan berusaha 

melepaskan diri dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya maka 

masa remaja menjadi suatu periode penting dalam pembentukan nilai. Salah satu 

karakter remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai adalah bahwa 

remaja sudah sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian 

yang semakin matang. 
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Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah 

bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan 

berfikir operasional formal, yaitu: 

Mulai mampu berfikir abstrak, Mulai mampu memecahkan masalah – 

masalah yang bersifat hipotetis, maka pemikiran remaja terhadap suatu 

permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga 

pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. 

Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh 

kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan pranata yang ada 

karena dianggapnya sebagai suatu yang bernilai walau belum mampu 

mempertahankannya secara pribadi. 

Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa 

yang salah, keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan, penilaian 

moral menjadi kurang egosentris, penilaian secara psikologis menjadi lebih mahal. 

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Moral Remaja 

Setiap  individu dilahirkan ke dunia denagn membawa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan yaitu karakteristik yang diturunkan dari keturunan/ 

orang tua. Karakteristik tersebut menyangkut fisik (seperti struktur tubuh, warna 

kulit, dan bentuk rambut) dan psikis atau sifat – sifat mental (seperti emosi, 

kecerdasan, dan bakat). 

Keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki 

potensi untuk berkembang. Seberapa jauh perkembangan individu itu terjadi dan 

bagimana kualitas perkembangannya, bergantung pada kualitas keturunan dan 
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juga lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan merupakan faktor penting 

disamping keturunan yang menentukan perkembangan individu. Lingkungan itu 

meliputi fisik, psikis, sosial, dan religius.  

Faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan moral remaja yaitu: 

a. Keturunan / Pembawaan 

Keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan 

individu. Dalam hal ini keturunan diartikan sebagai “totalitas karakteristik 

individu yang diwariskan orangtua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik 

maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi (pembuahan ovum oleh 

sperma) sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen – gen”(Yusuf, 

2009:31). 

Setiap individu memulai kehidupannya yang dimulai dari awal yang 

diturunkan oleh separuh dari ayah dan separuh dari ibu atau pencampuran 

keduanya, mulai dari bentuk tubuh, warna kulit, rambut, bentuk muka, sifat – 

sifat, bakat, kecerdasan, dan lain – lain. 

Adapun yang diturunkan  orangtua kepada anaknya adalah sifat strukturnya 

bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman. 

Penurunan sifat – sifat ini mengikuti prinsip – prinsip berikut: 

1) Reproduksi¸ berarti penurunan sifat – sifat hanya berlangsung melalui 

sel benih. 

2) Konformitas(keseragaman), proses penurunan sifat akan mengikuti pola 

jenis (species) generasi sebelumnya, misalnya manusia akan 

menurunkan sifat – sifat manusia kepada anaknya. 

3) Variasi, karena jumlah gen – gen dalam setiap kromosom sangat 

banyak, maka kombinasi gen – gen pada setiap pembuahan akan 

mempunyai kemungkinan yang banyak pula. Dengan demikian, untuk 

setiap proses penurunan sifat akan terjadi penurunan yang beraneka 

(bervariasi). Antara kakak dan adik mungkin akan berlainan sifatnya. 

4) Regresi Fillial, yaitu penurunan sifat cenderung ke arah rata – rata 

(Yusuf, 2009:34). 
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b. Lingkungan  

Faktor – faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan moral 

dan sikap mencakup aspek religi, psikologis, sosial, budaya serta fisik kebendaan, 

baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitarnya. Kondisi 

psikologis, pola interaksi yang terjadi, pola kehidupan beragama, bentuk – bentuk 

dan sarana rekreasi yang tersedia dan menentukan perkembangan moral dan sikap 

individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya.  

Konsep lama tentang lingkungan perkembangan, memahaminya sebagai 

seperangkat kekuatan yang membentuk manusia, karena manusia dipandang 

seperti seonggok tanah liat yang dapat dicetak atau dibentuk. Sekarang dipahami 

bahwa manusia disamping di pengaruhi, juga mempengaruhi lingkungan fisik dan 

sosialnya. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa hubungan antara manusia 

dengan lingkungan itu bersifat saling mempengaruhi(reciprocal influencies) 

(Yusuf, 2009:35). 

Lingkungan perkembangan remaja adalah keseluruhan fenomena 

(peristiwa,situasi,atau kondisi) fisik atau sosial yang mempengaruhi atau 

dipengaruhi perkembangan siswa. Lingkungan perkembangan remaja yang akan 

dibahas yaitu menyangkut lingkungan keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan 

masyarakat. 

1) Lingkungan keluarga 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orangtua yang penuh kasih sayang dan 

pendidikan tentang nilai – nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya 

yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak 

menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat (Yusuf, 2009:37). 

Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) yang dapat memenuhi 

kebutuhan insani (manusiawi), terutama kebutuhan bagi pengembangan 
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kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Apabila mengaitkan peranan 

keluarga dengan upaya memenuhi kebutuhan  individu, maka keluarga merupakan 

lembaga pertama yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui perawatan 

dan perlakuan keluarga yang baik dari orangtua, anak dapat memenuhi kebutuhan 

– kebutuhan dasarnya, baik fisik – biologis maupun sosiopsikologisnya. Apabila 

anak telah memperoleh rasa aman, penerimaan sosial dan harga dirinya, maka 

anak dapat memenuhi kebutuhan tertingginya, yaitu perwujudan diri. 

Erick Erickson mengajukan delapan tahap perkembangan psikologis dalam 

kehidupan seorang individu dan itu semua bergantung pada pengalaman yang 

diperolehnya dalam keluarga. Selama tahun pertama, seorang anak harus 

mengembangkan suatu kepercayaan dasar (basic trust), tahun kedua dia harus 

mengembangkan otonomi-nya, dan pada tahun berikutnya dia harus belajar 

insiatif dan industri yang mengarahkannya ke dalam penemuan identitas dirinya. 

Iklim keluarga yang sehat atau perhatian orangtua yang penuh kasih sayang 

merupakan faktor esensial yang memfasilitasi perkembangan psikologis anak 

tersebut(Yusuf, 2009:38). 

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

perkembangan emosi terutama anak. Kebahagian ini diperoleh apabila keluarga 

dapat memerankan fungsinya dengan baik. Fungsi dasar keluarga adalah 

memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan 

hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam 

keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa 

tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk 

menumbuhkembangkan anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungan 

antaraanggotanya tidak harmonis, penuh konflik, dapat mengembangkan masalah 

– masalah mental pada anak.  
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2) Lingkungan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka 

membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang 

menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. 

Sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak, 

baik dalam cara berpikir, bersikap maupun berperilaku. Sekolah berperan sebagai 

substitusi keluarga, dan guru substitusi orangtua.  

Upaya sekolah dalam memfasilitasi tugas – tugas perkembangan siswa 

(seperti kegiatan – kegiatan di atas), akan berjalan dengan baik apabila di sekolah 

tersebut telah tercipta iklim atau atmosfir yang sehat dan efektif, baik menyangkut 

aspek manajemennya, maupun profesionalisme para personelnya. 

Kualitas hubungan guru-siswa itu dapat juga dikategorikan kepada: 

harmonis – tidak harmonis, dan stimulatif – restriktif. Hubungan yang harmonis 

dan stimulatif dipandang sebagai faktor yang berpengaruh secara positif terhadap 

kemajuan belajar siswa. Hubungan harmonis ditandai oleh ciri – ciri: (1) tujuan 

pengajaran diterima oleh guru dan siswa, (2) pengalaman belajar dirasakan 

nyaman oleh guru dan siswa, dan (3) guru menampilkan peranan – peranannya 

sebagai guru dalam cara – cara yang selaras dengan harapan siswa, begitupun 

siswa menampilkan peranannya sebagai sistem dalam cara – cara yang diharapkan 

guru (Yusuf, 2009:56). 

 

Adapun hubungan yang stimulatif ditandai oleh ciri – ciri: (1) menerima, 

mengklarifikasi, dan mendorong gagasan dan perasaan siswa, (2) memberikan 

pujian atau penghargaan , dan mendorong keberanian siswa,(3) mengajukan 

pertanyaan untuk merangsang siswa berpartisipasi dalam mengambil keputusan, 

dan (4) mengajukan pertanyaan untuk memberikan orientasi kepada siswa tentang 

tugas atau toik diskusi(Yusuf, 2009:57). 

 

Hubungan guru-siswa seharusnya dapat menciptakan iklim atau atmosfer 

sekolah sebagai lingkungan perkembangan yangg kondusif bagi proses 
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pembelajaran siswa atau upaya memfasilitasi siswa dalam menuntaskan tugas – 

tugas perkembangannya. 

c. Kelompok teman sebaya  

Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi remaja mempunyai 

peranan yang cukup penting bagi perkembangan kepribadiannya. Peranannya itu 

semakin penting, terutama pada saat terjadinya perubahan dalam struktur 

masyarakat pada beberapa dekade terakhir ini, yaitu (1) perubahan struktur 

keluarga, dari keluarga besar ke keluarga kecil, (2) kesenjangan antara generasi 

tua dan generasi muda, (3) ekspansi jaringan komunikasi di antara kawula muda, 

dan (4) panjangnya masa atau penundaan memasuki masyarakat orang 

dewasa(Yusuf, 2009:59). 

Aspek kepribadian remaja yang berkembang secara menonjol dalam 

pengalamannya bergaul dengan teman sebaya, adalah: 

1) Social Cognition: kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran, 

perasaan, motif, fan tingkah laku dirinya dan orang lain. 

Kemampuannya memahami orang lain, memungkinkan remaja untuk 

lebih mampu menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan teman 

sebayanya. Mereka telah mampu melihat bahwa orang itu sebagai 

individu yang unik, dengan perasaan, nilai – nilai, minat, dan sifat – 

sifat kepribadian yang beragam. Kemampuannya ini berpengaruh kuat 

terhadap minatnya untuk bergaul atau membentuk persahabatan dengan 

teman sebayanya. 

2) Konformitas : motif untuk menjadi sama, sesuai, seragam, dengan nilai 

– nilai, kebiasaan, kegemaran,atau budaya teman sebayanya(Yusuf, 

2009:59). 

Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap remaja itu ternyata berkaitan 

dengan iklim keluarga remaja itu sendiri. remaja yang memiliki hubungan yang 

baik dengan orangtuanya(suasana keluarga sehat) cenderung dapat 

menghindarkan diri dari pengaruh negatif teman sebayanya, dibandingkan dengan 

remaja yang hubungan dengan orangtuanya kurang baik. 

 Tahap perkembangan moral yang harus dilalui demi moralitas dewasa 

adalah tahap sikap kritis terhadap tata cara yang pernah diterimanya. Bila mereka 

mulai menanyakan bahwa sistem penilaian baik dan buruk yang telah dianutnya, 
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meruakan salah satu sistem penilaian makatercapailah tahap sikap kritis (Gunarsa, 

1989: 96) 

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Anak memperoleh nilai – nilai moral dari lingkungannya, tertutama dari 

orangtuanya. Remaja belajar untuk mengenal nilai – nilai dan berperilaku sesuai 

dengan nilai – nilai tersebut. Dalam mengembangkan moral remaja, peranan 

orangtua sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih kecil. 

6. Upaya Pengembangan Moral Remaja 

Upaya pengembangan moral dan sikap remaja perlu dilaksanakan oleh 

berbagai pihak, antara lain : keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Kerjasama ketiga pihak ini akan sangat membantu pengembangan hubungan 

sosial para remaja. 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam menumbuhkan 

kembangkan nilai, moral, dan sikap bagi individu, agar menjadi individu yang 

memiliki nilai luhur, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, 

memiliki sikap terpuji. 

Upaya menumbuhkembangkan sistem nilai, moral tidak terbatas pada 

lingkungan keluarga, tetapi harus berlanjut pada lingkup yang lebih luas, yaitu 

pada lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Upaya pengembangan moral dan sikap dapat dilakukan dengan memberikan 

contoh nyata dari model. Remaja tidak hanya butuh sekedar nasehat, namun 

mereka memerlukan model untuk ditiru (imitasi) dan identifikasi sebagai dasar 

pembentukan moral dan sikap remaja. peranan keluarga tertutama tertumpu pada 
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sikap orang tua dalam memperlakukan anak – anaknya. Penanaman nilai – nilai 

dirumah menuntut orang tua sebagai model yang baik yang dapat ditiru oleh 

anaknya. Orang tua harus berhati – hati dalam bertutur kata bertindak dan 

berperilaku, supaya tidak tertanamkan nilai negatif dalam anak. Orang tua 

hendaknya dapat memberi contoh kepribadian yang hidup atas nilai yang tinggi, 

sedangkan anak belajar dari apa yang mereka alami dan mereka lihat agar bisa 

dijadikan contoh.  

Selain keluarga, penanaman nilai juga dapat dilakukan di sekolah dengan 

permodelan menurut guru yang berperan sebagai model yang baik yang dapat 

ditiru oleh siswanya. Siswa dapat mengambil keteladanan dari perilaku guru yang 

dijadikan model oleh siswa yaitu dengan menyelesaikan masalah secara adil, 

menghargai pendapat orang lain, mengkritik orang lain secara santun. Guru juga 

harus berhati – hati dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku, supaya tidak 

tertanamkan nilai negatif dalam diri siswanya. 

Upaya pengembangan selanjutnya yaitu dengan fasilitas nilai berupa 

pemberian kesempatan kepada individu dalam hal: kegiatan berfikir, membuat 

keputusan secara mandiri, bertindak berlandaskan sistem nilai universal yang 

diyakininya. Hal ini berguna untuk perkembangan nilai positif remaja. Orang tua 

hendaknya mengakui kedewasaan anak – anak dengan jalan memberikan 

kebebasan untuk mengambil keputusan dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam 

lingkungan keluarga harga diri berkembang karena dihargai, diterima, dan dicitai 

dan dihormati sebagai manusia. Sejalan dengan dikembangkannya sikap 
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musyawarah, saling menghargai, menghormati, serta mendengarkan pendapat 

baik dan wajar.  

D. REMAJA 

1. Remaja dan Karekteristiknya 

Remaja adalah masa dimana seseorang dari anak – anak menuju ke dewasa, 

dimana masa ini adalah masa peralihan karena masa ini seseorang akan 

mengalami perubahan mulai dari fisik, pemiikiran, psikologinya,sikap. Masa ini 

juga sering menjadi masa mencarian jati diri seseorang karena masa ini seseorang 

tidak lagi dikatakan “anak – anak” dan juga dikatakan “dewasa”.  

Remaja adalah masa dimana individu mulai beranjak dari masa anak – anak 

menuju kedewasa, saat ini lah seseorang akan berkembangan baik dari segi fisik, 

mental, emosional, dan sosial. Masa remaja memiliki karakteristik yang 

mempengaruhi individu dalam perkembangannya, seperti perkembangan seksual, 

emosi yang meluap – luap, mulai tertarik kepada lawan jenis, kegelisahan, 

pertentangan, aktivitas kelompok, keinginan mencoba segala sesuatu, dan yang 

lainnya akan dibahasa lebih lanjut dalam karakteristik perkembangan pada remaja. 

a. Perkembangan fisik 

Masa remaja merupakan salah satu diantara dua masa rentang kehidupan 

individu dimana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa pertama 

terjadi pada fase prenatal dan bayi. Bagian – bagian tubuh tertentu pada tahun – 

tahun permulaan kehidupan secara proporsionalnya menjadi terlalu besar, karena 

terlebih dahulu mencapai kematangan dari pada bagian – bagian yang lain. Hal 

yang paling jelas terlihat pada hidung, kaki dan tangan. Pada masa remaja akhir 
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proporsi tubuh individu mencapai proporsi tubuh orang dewasa dalam semua 

bagiannya. 

Menurut pendapat Syamsu Yusuf (2009:193), Dalam perkembangan 

seksualitas remaja, ditandai dengan dua ciri – ciri yaitu sebagai berikut : 

1) Ciri – ciri seks primer 

Pada remaja pria ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan testis. 

Setelah testis mulai tumbuh, dan penis menjadi panjang, pembuluh 

mani dan kelenjar prostat semakin membesar. Matangnya organ – organ 

seks tersebut, memungkinkan remaja pria (sekitar usia 14 -15 tahun) 

mengalami mimpi basah. 

Pada remaja wanita kematangan organ seksualnya ditandai dengan 

tumbuhnya rahim, vagina dan ovarium (indung telur). Ovarium 

menghasilkan telur dan mengeluarkan hormon – hormon yang 

dikeluarkan untuk kehamilan, menstruasi. Pada masa ini sekitar usia 11 

– 15 tahun remaja wanita mengalami menstruasi pertama.  

2) Ciri – ciri seks sekunder 

Wanita  : tumbuh rambut atau bulu disekitar kemaluan dan ketiak, 

bertambah besar buah dada, bertambah besarnya pinggul. 

Pria  : tumbuh rambut dan bulu disekitar kemaluan dan ketiak, 

terjadi perubahan suara, tumbuh kumis, tumbuh jakun. 

 

b. Perkembangan kognitif (intelektual) 

Pada usia 12 – 20 tahun proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. 

Pada usia 16 tahun berat otak sudah menyamai orang dewasa. Pada masa remaja 

terjadi reorganisasi lingkaran syaraf lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan 

kognitif tingkat tinggi yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategi atau 

mengambil keputusan. Lobe frontal ini berkembang sampai usia 20 tahun lebih 

dan sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaj, seperti halnya anak 

usia 12 tahun walaupun secara intelektual remaja tersebut berbakat namun belum 

bijaksana. 

c. Perkembangan emosi 

Pada masa remaja merupakan puncak emosionalitas yaitu perkembangan 

emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik serta organ – oragan seksual yang 
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mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan dan dorongan – dorongan 

baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta, rindu dan keinginan untuk 

berkenalan lebih intim dengan lawan jenis.  

Pada remaja awal perkembangan emosinya menunjukkan sifat sensitive dan 

reaktif terhadap peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat negative dan 

temperamental. Sedang remaja akhir sudah bisa mengendalikan emosinya. 

d. Perkembangan sosial 

Pada masa remaja berkembang “social cognitif” yaitu kemampuan untuk 

memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, 

baik menyangkut sifat – sifat pribadi minat nilai – nilai maupun perasaannya. 

Pemahamannya, mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih 

akrab dengan teman sebaya, baik melalui persahabatan maupun percintaan. 

Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang memiliki 

kualitas psikologisnya relative sama dengan dirinya, baik menyangkut interes, 

sikap, nilai maupun kepriadian. Pada masa ini juga remaja cenderung mengikuti 

opini, pendapat, nilai, kebiasaan, hobby, dan juga keinginan orang lain. 

e. Perkembangan moral  

Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dinilaii 

baik oleh orang lain. Keberagaman tingkat moral remaja disebabkan karena faktor 

penentunya yang beragamn juga. Salah satu yang mempengaruhi adalah orang 

tua. 
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f. Perkembangan kepribadian 

Sifat – sifat kepribadian mencerminkan perkembangan fisik, seksual, 

emosional, sosial, kognitif dan nilai – nilai. Pada masa remaja paling penting bagi 

pengembangan dan integrasi kepribadian. Faktor – faktor dan pengalaman baru 

yang tampak terjadinya perubahan kepribadian pada masa meliputi remaja: 

1) Perolehan pertumbuhan fisik yang menyerupai masa dewasa. 

2) Kematangan seksual yang disertai dengan dorongan – dorongan dan 

emosi baru. 

3) Kesadaran terhadap diri sendrii, keinginan untuk mengarahkan diri 

dan mengevaluasi diri kembali tentang standar (norma), tujuan dan 

cita – cita. 

4) Kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, beteman 

dengan pria maupun wanita. 

Masa remaja merupakan saat berkembangnya identity( jati diri). 

Perkembangan “identity” merupakan isu sentral pada masa remaja yang 

memberikan dasar bagi masa dewasa. Erikson meyakini bahwa perkembangan 

identity pada masa remaja berkaitan erat dengan komitmen terhadap okupasi masa 

depan (Yusuf,2009:209). 

2. Remaja, Problematikanya dan Solusinya 

Remaja adalah masa yang ditandai dengan perubahan – perubahan cepat 

pada jasmani yang berbarengan dengan matangnya organ seks, yang selanjutnya 

diikuti oleh perkembangan psikis yang meliputi perubahan emosi dengan 

melepakan diri dan ikatan orangtua ketika anak harus dapat berdiri sendiri. 
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pekembangan kecerdasan dan kpribadian terwujud dalam cara hidup untuk 

menyesuaikan diri dalam masyarakat. Usia remaja berkisar antara 13 sampai 21 

tahun, dengan pembagian masa remaja tingkat awal yaitu antara 13 sampai 15 

tahun, sedangkan usia remaja sebenarnya adalah 16 sampai 19 tahun dan remaja 

akhir 20 sampai 21 tahun. 

Memang perkembangan remaja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain oleh faktor di dalam diri sendiri (endogen) dan faktor yang berasal dari 

luar dirinya (eksogen) (Basri,1996:5). 

Remaja dalam masa peralihannya akan dihadapkan dalam berbagai 

permasalah – permasalahan yang mungkin didapat dari dalam dirinya sendiri 

maupun dari luar. Dari dalam dirinya sendiri misalnya, dalam diri remaja yang 

mulai penasaran akan hal – hal baru yang belum pernah ia ketahui, selain itu, 

remaja yang mulai berpikir kearah dewasa. Hal seperti itu akan mengakibatkan 

timbulkan masalah – masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri, belum lagi 

masalah yang didapat dari luar diri akan menjadikan remaja memiliki masalah – 

masalah atau problem yang dihadapi sebagai tantang remaja dalam masa 

peralihannya. 

a. Problematika remaja  

Sebagai remaja yang sedang tumbuh, maka perubahan – perubahan yang 

terjadi akan menimbulkan beberapa permasalahan yang erat dalam diri remaja. 

Perubahan mulai dari fisik – biologis, kejiwaan, dan juga sosial remaja berakibat 

pada masalah – masalah yang dihadapi oleh remaja. Masalah – masalah yang 

dihadapi remaja adalah Kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu 

penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja hingga menggangu 

ketentraman diri sendiri dan orang lain. Menurut B. Simanjuntak memberikan 

pengertian sebagai perbuatan dan tingkah laku, perkosaan terhadap norma – 

norma hukum pidana dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh 

anak - anak(Basri,1996:13).  
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Ada beberapa masalah yang di alami remaja : 

1) Masalah pribadi, yaitu masalah  - masalah yang berhubungan dengan 

situasi dan kondidi dirumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, 

penyesuaian sosial, tugas, dan lain  - lain. 

2) Masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang 

tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, 

adanya hak – hak besar yang dibebankan oleh orang tua, dan lain – lain. 

Sekarang ini,  remaja mengalami banjir stres dari perubahan sosial yang 

cepat dan membingungkan serta harapan masyarakat yang menginginkan mereka 

melakukan peran dewasa sebelum mereka masuk secara psikologis untuk 

menghadapinya. Tekanan – tekanan yang remaja hadapi baik yang sedang terjadi 

dalam dirinya sendiri, dan juga tekanan dari luar yang di terima dari orang tua dan 

juga masyarakat akan menimbulkan akibat – akibat seperti kegagalan sekolah, 

gangguan perilaku, problem identitas diri,penyalahgunaan obat – obatan, minum – 

minuman keras, depresi, dan lain sebagainya. 

b. Solusi problematika remaja 

Perkembangan remaja merupakan proses untuk mencapai kematangan 

dalam berbagai aspek sampai tercapainya tingkat kedewasaan. Proses ini adalah 

sebuah proses yang memperlihatkan hubungan erat antara perkembangan aspek 

fisik dengan psikis pada remaja. 

Perubahan dalam diri sendri dan Perubahan sosial yang cepat sekarang ini, 

seakan memberikan tekanan – tekanan pada remaja, dan berkibat buruk untuk 

remaja. Untuk menghindari masalah yang akan ditimbulkan akibat problematika 
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remaja, orang tua juga harus melakukan pendekatan,pengawasan,pembimbingan 

dan memberi kepercayaan sebagian tanggung jawab kepada remaja.  

Menurut Basri (1996 : 11) ada upaya – upaya untuk menganggulangi 

masalah yang dilakukan oleh remaja: 

1) Pemahaman permasalahannya. 

2) Penanaman informasi agama. 

3) Pembiasaan melakukan ibadah yang tepat hingga menumbuhkan 

kesadaran diri. 

4) Contoh teladan yang sehat. 

5) Menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari perangsangan seksual 

dari alam pergaulan sosial yang menyehatkan. 

6) Peninjauan kembali media masa dengan segala eksposenya yang 

berhubungan dengan perangsangan seksual. 

7) Membina dan meningkatkan kualitas keluarga. 

8) Membeina lingkungan sosial yang sehat dalam arti normatif dan 

responsif terhadap kejanggalan – kejanggalan perilaku warganya dan 

selalu berusaha memperbaikinya. 

9) Mengatur dan mengendalikan tingkah laku dengan penuh tanggung 

jawab. 

 

3. Masa Remaja dan Perkembanganya 

Masa remaja ditandai dengan berkembangan sikap dependen kepada 

orangtua ke arah independen, minat seksualitas, dan kecenderungan untuk 

merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilai – nilai etika, dan isu – isu global. 

Masa remaja merupakan suatu masa dimana saat remaja diharapkan mampu 

mempersiapkan dirinya untuk masa depan, dan masa untuk mencari jati dirinya. 

Dalam perkembangan kepribadian seseorang maka remaja mempunyai arti 

yang khusus. Namun, begitu masa remaja mempunyai tempat yang tidak jelas 

dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Secara jelas masa anak dapat 

dibedakan dari masa dewasa dan masa tua. Seorang anak masih belum selesai 

perkembangannya, orang dewasa dapat dianggap sudah berkembang penuh. 
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Anak masih harus banyak belajar untuk dapat memperoleh tempat dalam 

masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bahagia. Anak 

belajar hal – hal ini melalui enkulturasi, sosialisasi dan adaptasi aktif. Orang 

dewasa dengan kemampuan – kemampuannya yang sudah cukup berkembang 

diharapkan sudah dapat menemukan tempat – tempat dalam masyarakat, orang tua 

makin menarik diri dari masyarakat meskipun sekar ditentukan pada usia berapa 

ia betul – betul tidak lagi aktif sama sekali, hal ini banyak ditentukan oleh faktor – 

faktor kebudayaan, faktor – faktor genetika dan sejarah hidup orang itu sendiri 

(Haditono, 1991:215). 

Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat – sifat transisi atau peralihan 

karena masa remaja belum memperoleh status orang dewasa tetapi tidak lagi 

memiliki status orang dewasa tetapi tidak lagi memiliki status kanak – kanak. 

Dipandang dari segi sosial, remaja mempunyai suatu posisi marginal. 

Ausubel menyebutkan orang dewasa sebagai status primer, artinya status ini 

diperoleh berdasarkan kemampuan dan usaha sendiri. status anak adalah status 

penjabaran (derived), artinya tergantung daripada apa yang diberikan oleh orang 

tua dan masyarakat. Remaja ada dalam status interim sebagai akibat daripada 

posisi yang sebagian diberikan oleh orang tuanya dan sebagian diperoleh melalui 

usahanya sendiri yang selanjutnya memberikan prestise tertentu padanya. Status 

interim berhubungan dengan masa peralihan yang timbul sesudah pemasakan 

seksual (pubertas). Masa peralihan tersebut  diperlukan untuk mempelajari 

tanggung jawab ini (Haditono, 1991:217). 

Masa remaja merupakan masa peralihan dan juga masa terpenting remaja 

karena masa ini remaja akan melewati fase – fase yang akan mempengaruhi fisik 

dan juga psikologi remaja itu sendiri. Pada saat ini remaja memiliki tugas dalam 

perkembangannya, seperti: 

a. Perkembangan aspek – aspek biologis. 

b. Menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruuh kebiasaan 

masyarakat/lingkungannya sendiri. 

c. Mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang – orang 

dewasa yang lain. 
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d. Mendapatkan pandangan hidup sendiri. 

e. Realisasi suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi 

dalam kebudayaan remaja sendiri 

4. Perkembangan Sosial Remaja 

Percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan 

pemasakan seksualitas, juga mengakibatkan suatu perobahan dalam 

perkembangan sosial remaja. Sebelum masa remaja sudah ada saling hubungan 

yang erat antara teman sebayanya. Seiring juga timbulnya kelompok – kelompok, 

perkumpulan – perkumpulan untuk bermain bersama atau membuat rencana 

aktivitas – aktivitas bersama misalnya aktivitas terhadap suatu kelompok. 

Aktivitas – aktivitas tersebut juga dapat bersifat agresif, kadang – kadang 

kriminal seperti misalnya mencuri, penganiayaan dan lain – lain, dalam hal ini 

dapat dikatakan kelompok anak nakal. 

Sifat yang khas kelompok anak sebelum pubertas adalah bahwa kelompok 

tadi terdiri daripada sekse yang sama. Persamaan sekse ini dapat membantu 

timbulnya identitas jenis kelamin dan yang berhubungan dengan itu ialah perasaan 

identifikasi yang mempersiapkan pembentukan pengalaman identitas. Pada usia 5 

atau 6 tahun nampak jelas adanya sifat – sifat jenis sekse atau tingkah laku yang 

khas bagi jenis seksenya. Sesudahnya itu anak sering mengidentifikasi dengan 

sekse nya sendiri hingga antara usia 8/9 – 11 yahun anak sering menghindarkan 

diri dari hubungan dengan sekse yang berlawanan. Suatu sifat yang khas lagi dari 

kelompok anak pra – remaja atau pra – pubertas ini adalah bahwa mereka tidak 

menentang orang dewasa, melainkan justru menirukan mereka dalam olahraga, 

permainan dan kesibukan – kesibukan lain (Kartono, 1991 : 230). 

Masa remaja, meruakan suatu perobahan yang jelas memberikan sifat – sifat 

khusu bahkan suatu kebudayaan sendiri pada kelompok anak remaja. 
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a. Dorongan untuk dapat berdiri sendiri dan krisis originalitas  

Dalam perkembangan sosial remaja dapat dilihat adanya dua macam gerak : 

satu yaitu memisahkan diri dari orang tua dan yang lain adalah menuju ke arah 

teman – teman sebaya. Dua macam arah gerak ini tidak merupakan dua hal yang 

berturutan meskipun yang satu dapat terkait pada yang lain. Hal itu menyebabkan 

bahwa gerak yang pertama tanpa adanya gerak yang kedua dapat menyebabkan 

rasa keseian. Hal ini kadang – kadang dijumpai dalam masa remaj; dalam keadaan 

yang ekstrim hal ini dapat menyebabkan usaha – usaha untuk bunuh diri 

(Haditono, 1991:231). 

 

Kedua macam gerak ini, yaitu memisahkan diri dari orang tua dan menuju 

ke arah teman – teman sebaya, merupakan suatu reaksi terhadaa status interm 

anak muda. Sesudah mulainya pubertas, timbul suatu disrepansi yang besar antara 

“kedewasaan” jasmaniah dengan ikatan sosial pada miliu orang tua(Haditono, 

1991:231). 

Dalam masa remaja, remaja berusaha untuk melepaskan diri dari orang tua 

dengan maksud untuk menemukan diri. Menemukan diri artinya proses tersebut 

sebagai proses mencari identitas ego remaja itu sendiri. pembentukan identitas 

yaitu perkembangan ke arah individualitas yang mantap, merupakan aspek yang 

penting dalam perkembangan diri sendiri. 

Remaja sebetulnya menonjolkan apa yang membedakan dirinya dari orang 

dewasa, yaitu originalitasnya dan bukan identitasnya. Istilah krisi originalitas 

mungkin lebih tepat daripada krisi identitas. Bila remaja tidak dapat menemui dan 

bergaul dengan teman sebaya dan hidup kesepian, namun ia akan tetap 

memanifestasi penampilan mudanya yang membedakan dirinya dari penampilan 

anak dan orang dewasa. 
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b.  Pengaruh kelompok remaja 

Meskipun usaha ke arah originalitas pada remaja tersebut pada satu pihak 

dapat dipandang sebagai suatu pernyataan emansipasi sosial,yaitu pada waktu 

remaja membentuk suatu kelompok dan melepaskan dirinya dari pengaruh orang 

dewasa. Pada lain pihak ini tidak terlepas dari adanya bahaya terutama bila 

mereka lalu bersatu membentuk kelompok. Dalam tiap kelompok kecenderungan 

kohesi bertambah dengan bertambahnya frekuensi interaksi(Haditono, 1991:235). 

Kelompok remaja mempunyai lapangan sendiri terutama dalam waktu luang 

yang dapat memberikan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan dirinya sendiri. 

c. Remaja dalam waktu luang 

Krisis originalitas remaja nampak paling jelas pada waktu luang yang sering 

disebut waktu pribadi orang (remaja) itu sendiri. 

Menurut Brightbull menanamkan waktu luang tersebut sebagai suatu 

tantangan karena tadi merupakan waktu untuk bebas bagi seseorang. Pernah 

dipelajarkan bahwa sikap yang paling baik adalah untuk menggunakan waktu itu 

sekreatif mungkin. Hal yang dapat dicatat adalah bahwa para remaja mengalami 

lebih banyak kesukaran dalam “memanfaatkan” aktu luangnya itu daripada anak – 

anak dan bahwa mereka lebih sering melakukan hal – hal “ to kill the time”. 

Waktu luang dapat betul – betul bersifat membebaskan bila ia dihayati sebagai 

kesempatan untuk mengembangkan diri dan untuk melepaskan ketegangan. Pada 

anak – anak memang sudah dihayati demikian. Dalam permainan mereka 

menemukan baik pelepasan ketegangan maupun pengembangan diri. Tetapi untuk 

dapat bermain kita harus dapt “seperti anak – anak” dan sifat khas remaja adalah 

bahwa ia justru “bukan anak – anak lagi”. Dorongan remaja ke arah originalitas, 

ke arah perwujudan diri yang asli yang berarti lain dari[ada anak dan lain daripada 

orang dewasa, menyebabkan remaja untuk menggunakan waktu luangnya juga 

secara original (Haditono, 1991:237). 

 

Pengisian waktu luang dengan baik dengan cara yang sesuai dengan umur 

remaja, masih merupakan masalah bagi kebanyakaan remaja. kebosanan 

merupakan suatu alasan yang sering terjadi,dalam mengisi waktu luang bisa 
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dilimpahkan ke kegiatan yang positif ataupun negatif. Kegiatan positif misalnya 

dengan berolahraga. Olahraga bisa menjadi kegiatan positif untuk menyalurkan 

energi, dan juga menemukan identitanya, dapat membandingkan kemampuannya 

dengan teman – teman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan 

metode penelitian yang tepat, dapat memperlancar proses penelitian dan hasil 

yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.   

A. Pendekatan Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan harus 

menggunakan metode penelitian yang tepat, sehingga hasil yang didapatkan 

memuaskan. Penggunaan metode yang tepat akan mempermudah penelitian untuk 

mendapatkan hasil yang akurat dan tepat. Ditinjau dari adanya permasalahan 

penelitian ini yaitu mengenai dampak Lokalisasi Lorong Indah terhadap moralitas 

remaja Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. 

Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan 

perilaku yang dapat diamati (Moleong,2007:4). Masih dalam bukunya Moleong 

menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosialyang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 

manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya(Moleong,2007:4). 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data deskriptif bukan 

menggunakan angka – angka sebagai metode utamanya. Data – data yang 

dikumpulkan berupa kata teks, kata – kata, simbol, gambar, walaupun demikian 
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juga dapat dimungkinkan terkumpul data – data yang bersifat 

kualitatif(Kaelan,2005:20). 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dengan demikian metode penelitian 

kualitatif memungkinkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, 

sumber – sumber data diperoleh melalui proses pengamatan atau observasi dan 

pengumpulan data berupa dokumen yang didapat dari berbagai sumber. Sehingga 

data yang diperoleh dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan karakter 

objek dan subjek yang nantinya akan diteliti lebih lanjut. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan judul Dampak Lokalisasi Lorong Indah terhadap 

moralitas remaja akan dilakukan di  Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, 

Kabupaten Pati. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena 

desa ini letaknya yang berada berhadapan dengan Lokalisasi Lorong Indah 

danhanya berjarak kurang dari 1 km dari lokalisasi sehingga dapat memberikan 

dampak pada perkembangan remaja lingkungan sekitar.Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai referensi 

bagi masyarakat setempat dan pemerintah khususnya agar dapat mengelola lebih 

baik sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap moral remaja yang 

berada di sekitar lokalisasi. Berikut gambar lokasi penelitian. 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif peneliti menghendaki ditetapkanya batas dasar 

fokus penelitian. Tujuananya adalah untuk membatasi pokok permasalahan yang 
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nantinya akan menjadi fokus penelitian agar pembahasan masalah lebih terfokus 

sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan tersusun secara sistematis. 

Sesuai dengan tujuan dan berbasis dari rumusan masalah yang dibahas 

mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi terhadap moralitas 

remaja sekitar , maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Pandangan masyarakat Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten 

Pati terhadap adanya lokalisasi di lingkungan tempat tinggalnya, maka 

indikator dalam fokus penelitian meliputi: 

a. Pandangan masyarakat mengenai lokalisasi 

b. Sikap masyarakat mengenai lokalisasi 

2. Dampak  keberadaan lokalisasi Lorong Indah (LI) terhadap perilaku moral 

remaja perilaku remaja yang tinggal di Desa Pegandan, Kecamatan 

Margorejo, Kabupaten Pati. Adapun indikator dalam fokus penelitian 

meliputi: 

a. Pandangan remaja mengenai lokalisasi 

b. Respon remaja dengan adanya lokalisasi 

c. Sikap remaja dengan adanya lokalisasi 

d. Bentuk pergaulan remaja dan perilaku remaja dalam kehidupan 

keseharianya 

e. Pengaruh lokalisasi terhadap moral remaja 

3. Usaha yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat untuk meminimalisir 

dampak terhadap moral remaja yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi. 

Adapun indikator yang ingin dicapai dari penelitian meliputi: 
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a. Usaha antisipasi yang dilakukan masyarakat dan orang tua  

b. Peran orang tua dan masyarakat dalam mengurangi dampak moral dari 

lokalisasi 

c. Pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap dampak moral remaja 

D. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland didalam bukunya Moleong (2007:157) Sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah tambahan seperti dokumen dan lain – lain (Moleong,2002:112). 

Dengan kata lain penelitian kualitatif ini selain wawancara dan deskriptif  juga 

menggunakan data dokumentasi untuk memperkuat keabsahan penelitian. 

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh 

(Arikunto,2006:129). Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan 

menjadi 2, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah kata – kata atau tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan 

responden. Responden adalah orang yang dimintai memberikan keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat(Arikunto,2006:145). Sumber primer adalah 

buku – buku yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. 

Sumber data yang digunakan yaitu informan. Informan yaitu individu – individu 

tertentu yang dapat di wawancarai untuk keperluan informasi,atau orang – orang 
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yang dapat memberikan keterangan data yang diperlukan oleh 

peneliti(Kaelan,2005:148).  

Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau responden adalah sebagai 

berikut: 

a. Orang tua dari remaja yang tinggal di Desa Pegandan 

b. Tokoh masyarakat di Desa Pegandan  

c. Remaja di Desa Pegandan 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono(2009:82) Data sekunder yaitu sumber data yang 

diperoleh dengan cara tidak langsung. Sumber data sekunder daat diperoleh dari 

dokumen – dokumen, catatan, laporan dari tempat penelitian dan foto – foto yang 

disertai. Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa 

berbentuk tulisan,gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. 

Sedangkan menurut Kaelan(2005:65) data sekunder adalah catatan – catatan yang 

jaraknya telah jauh dari sumber orisinil. Sumber data sekunder sendiri merupakan 

dokumen dalam penelitian itu sendiri bisa ditunjukkan melalui catatan, foto – 

foto, dan sumber – sumber yang menguatkan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, dan 

wawancara. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data – data 

dilapangan(objek penelitian), metode atau pengamatan, metode 

wawancara(interview), dan metode dokumentasi.  
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1. Observasi 

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan yang artinya 

memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (secara langsung). 

Pengamatan memeungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang 

berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung 

diperoleh dari data. 

Dalam arti sempit observasi atau pengamatan yaitu pengamatan dengan 

menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan. 

Keuntungan observasi adalah: 

a. Data yang diperoleh adalah data segar dalam arti data yang dikumpulkan 

diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku. 

b. Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Tingkah laku yang 

diharapkan mungkin akan muncul atau mungkin akan muncul atau 

mungkin juga tidak muncul. 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengataman, dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran (Fathoni,2006:104). 

Adapun yang di observasi sendiri melingkupi kegiatan remaja di desa 

Pegandan, lingkungan lokalisasi, peran tokoh masyarakat di desa Pegandan, peran 

orang tua remaja desa Pegandan dalam memberikan pengawasan dan juga 

pembelajaran. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog interview yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(Arikunto,2006:155). Wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung  

yang dilakukan langsung dengan responden agar data yang didapat lebih 

memuaskan.Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara 

langsung, berupa interview langsung kepada remaja desa Pegandan, orang tua 

remaja, tokoh masyarakat, dan juga pekerja dilokalisasi lorong indah. 

Wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data yang jelas dan juga 

sebanyak – banyaknya tentang peran orang tua dalam memberikan pengawasan 

dan penjagaan terhadap anak remajanya, dan juga penanaman moral dalam 

keluarga, peran tokoh masyarakat dalam memberikan kegiatan positif dan juga 

pengawasan dan juga dampak nyata dari keberadaaan lokalisasi lorong indah 

terhadap dampak langsung yang dirasakan.  

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan – catatan mengenai data pribadi responden,seperti yang dilakukan seorang 

psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya 

(Fathoni,2006:112).  Dokumentasi menjadi salah satu metode terpenting dalam 

penelitian sebab untuk memperoleh suatu data dengan cara ini dapat menambah 

kesempurnaan penelitian. Data – data ini sendiri adalah data yang diambil ketika 

observasi maupun dokumen yang berupa data penduduk, yaitu: nama, alamat, 
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pekerjaan, dan foto – foto responden atau gamabr komplek lokalisasi, data 

penduduk Desa Pegandan.  

F. Keabsahan Data 

Untuk menjamin keabsahan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, 

data yang terkumpul akan dicek keabsahannya melalui metode triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain dari luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu sendiri(Moleong,2000:178). 

Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik trianggulasi sumber dan teknik trianggulasi teknik. Disini 

peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu,sumber dan alat yang berbeda. Dalam hal ini dapat 

dicapai dengan jalan sebagai berikut. Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

2. Membandingkan apa – apa yang dilakukan orang – orang tentang situasi 

penelitan dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

3. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan. 
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4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan 

(Moleong,2007:330). 

Untuk menguji objektivitas keabsahan data dilakukan dengan 

membandingan antara data yang diperoleh dengan sumber data yang ada 

dilapangan, apa sudah relevan atau belum. Sementara itu, untuk mendapatkan 

keabsahan data bisa dilengkapi dengan buku – buku referensi yang cukup untuk 

mendukung suatu data yang diperoleh. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Bliklen, 1982 dalam bukunya Moleong (2007:248) 

mendefinisikan analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data , mengoraganisasikan data, memilah – milihnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang  penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Definisi  analisa data menyatakan bahwa 

yang dimaksud analisis data adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh 

(Sugiyono,2009:89). Tahapan yang akan dilakukan di lapangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara melalui pengumpulan semua data secara 

objektif dengan cara mencari, mencatat dan apa adanya sesuai dengan hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan dilapangan yaitu pencatatan data. 
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2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilah hal – hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya 

(Sugiyono,2009:92). Setelah data terkumpul, data – data yang sudah didapatkan 

dipilih kembali maksudnya dikelompokkan berdasarkan data yang sama dan data 

diolah lagi sehingga didapatkan data yang sesuai dengan tema. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang telah 

diperoleh melalui pengumulan data lalu dirangkum selanjutnya data disajikan 

dalam uraian – uraian disertai dengan bagan atau tabel untuk memperjelas 

penyajian data. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Saran (Conclusion Drawing)  

Menurut Kaelan (2005:71) penarikan penyimpulan bisa dilakukan secara 

bertahap, misalnya saja tahap pertama diberikan suatu kesimpulan, tahap dua juga 

dilakukan suatu kesimpulan, demikian pula tahap ketiga dan akhirnya secara 

keseluruhan disimpulkan dengan menggunakan hukum – hukum logika, yaitu 

induktif aposteriori. 

Menurut Wibisono dalam bukunya Kaelan (2005:95) proses induktif 

diterapkan berdasarkan data – data yang telah terkumpul dan dilakukan analisis, 

yaitu melalui sintesis dan penyimpulan secara induktif aposteriori. 

Menurut Magnis Suseno dalam bukunya Kaelan (2005:95) proses analisis 

induktif aposteriori ini bukan merupakan proses generalisasi, melainkan untuk 

membentuk suatu konstruksi teoritis melalui suatu intuisi berdasarkan suatu 
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logika. Proses induktif ini harus juga didasarkan atas sistem pengetahuan filosofis, 

yang mendasari penelitian. Penarikan kesimpulan sendiri merupakan proses 

mencari pengertian, mencatat,penjelasan, alur sebab akibat yang diambil 

berdasarkan hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992:20) 

menggambarkan siklus data interaktif sebagai berikut: 

Gambar 1. Bagan Teknik Analisi Data 

H. ProseduratauTahap Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap awal atau tahap pertama sebelum melakukan penelitian adalah 

memilih masalah apa yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, selanjutnya 

merumuskan masalah, menentukan variabel dan sumber data serta menyusun 

instrument. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap ini peneliti mulai melakukan penelitian, dengan melaksanakan 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, pencatatan, dan melakukan 

analisi dan pemeriksaan kebenarany data. 
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3. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap terakhir yaitu tahap penyusunan laporan. Tahap ini merupakan 

kegiatan penyusunan atau pembuatan laporan dari hasil penelitian yang sudah 

dilaksanakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Pegandan. Desa 

Pegandan ini berada di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Desa Pegandan 

berada di daerah Pantura sehingga pasti akan sering dilalui banyak kendaraan 

salah satunya truk – truk ekspedisi sehingga sering dijadikan tempat untuk 

pemberhentian truk – truk. Desa Pegandan termasuk wilayah yang berada di 

dataran rendah sehingga udaranya cukup panas.Desa Pegandan berada di wilayah 

barat Kota Pati dan berjarak 7 km dari Kabupaten Pati. Secara geografis Desa 

Pegandan berada disebelah barat Kota Pati dengan ketinggian tanah 17m dari 

permukaan laut. 

Desa Pegandan adalah desa yang berada di daerah Pantura Kabupaten Pati. 

Desa Pegandan berada di pinggir jalan raya jurusan Semarang – Surabaya. Desa 

Pegandan Kecamatan Margorejo memiliki batas – batas wilayah yaitu sebagai 

berikut. 

a. Batas wilayah Utara  : Desa Badegan 

b. Batas wilayah Selatan : Desa Sokokulon 

c. Batas wilayah Barat  : Desa Sokobubuk 

d. Batas wilayah Timur  : Desa Margorejo  

Desa Pegandan merupakan desa dengan luas desa 634.730 Ha dan dihuni 

oleh 1.036 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 3.332 orang, dengan 



67 
 

 
 

kalkulasi 1.546 orang laki – laki dan 1.786 orang perempuan. Adapun secara 

kelembagaan desa Peganda terbagi dalam 4 RW dan 22 RT dengan jumlah 

pengurus RT dan RW 120 orang (Data menurut Monografi desa tahun 2015). 

a. Penduduk  

Jumlahh penduduk desa Pegandan adalah 1.036 kepala keluarga dengan 

jumlah jiwa sebanyak 3.332 jiwa dengan kalkulasi 1.546 untuk jiwa laki – laki 

dan 1.786 untuk jiwa perempuan. Desa Pegandan dibagi menjadi 4 RW dan 

memiliki 22 RW. Desa Pegandan memiliki jumlah remaja sebanyak 505 yang 

terdiri dari 266 laki – laki dan 239 perempuan. 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia 

Kelompok Usia Jumlah (jiwa) 

0 – 9 tahun 574 
10 – 24 tahun 729 

25 – 44 tahun 1021 
45 – 64 tahun 720 
65 tahun ke atas 188 
  

Sumber : Data menurut Monografi desa tahun 2015 

 Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar berkisar 

antara usia 25 tahun sampai dengan 44 tahun dengan jumlah jiwa sebanyak 1021 

jiwa, disusul dengan jumlah penduduk antara usia 10 tahun – 24 tahun dengan 

jumlah sebanyak 729 jiwa. Pada usia 10 – 24 tahun ini lah merupakan masa 

terpenting dimana masa ini perkembangan dan pertumbuhan yang dapat 

menentukan kepribadian individu di masa mendatang sehingga perlu 

mendapatkan perhatian khusus serta pendampingan dan pembinaan yang benar 
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dari oreng tua, masyarakat, dan juga pemerintah agar anak muda dapat tumbuh 

dan berkembangan sebagaimana mestinya dan dapat berguna dimasa mendatang. 

b. Tingkat pendidikan  

Penduduk desa Pegandan memiliki tingkat pendidikan yang kurang karena 

di desa Pegandan masih banyak warga yang tidak tamat SD dan juga hanya 

lulusan SD, namun demikian, para orangtua di desa Desa Pegandan 

menyekolahkan anak – anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan ada yang 

menyekolahkan sampai perguruan tinggi. Namun, jika dilihat dari data 

keseluruhan data tingkat pendidikan penduduk desa Pegandan memiliki tingkat 

pendidikan yang cukup.Berikut ini adalah data tingkat pendidikan Desa Pegandan. 

Tabel 2 

Data Tingkat Pendidikan Desa Pegandan 

No Tingkat Pendidikan  Jumlah 

1 Tidak Sekolah 180 Orang 

2 Belum Sekolah 630 Orang 

3 Tidak Tamat SD 680 Orang 

4 Tamat SD atau sederajat 783 Orang 

5 Tamat SLTP atau sederajat 475 Orang 

6 Tamat SLTA atau sederajat 476 Orang 

7 Diplomat 40 Orang 

8 Sarjana (S1 – S3) 68 Orang 

Sumber : Data Monografi Desa Pegandan Tahun 2015 

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui sebagian besar tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Pegandan berpendidikan tamatan SD atau sederajat 

783 orang, ditempat kedua sebanyak 680 orang tidak tamat SD, sedangkan 

tingkah pendidikan dengan persentase terendah adalah lulusan diploma yang 
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berjumlah 40 orang.Tingkat pendidikan yang rendah bukan berarti masyarakat 

menganggap bahwa pendidikan tidak penting, namun lebih kepada keadaan 

perekomonian yang kurang mendukung untuk melanjutkan kejenjang yang tinggi, 

dan memilih untuk mencari kerja untuk menambah perekomoniannya. 

c. Mata pencaharian  

Penduduk desa Pegandan sebagian besar adalah petani, karena menurut data 

monografi desa tahun 2015, mata pencaharian petani memiliki jumlah tertinggi 

yaitu sebanyak 815 orang, petani disini adalah petani padi, jagung, dan tebu. 

Jumlah mata pencaharian penduduk desa Pegandan yang kedua yaitu sebagai 

buruh buruh pabrik yaitu sebanyak 429 orang, buruh disini yaitu buruh pabrik dan 

buruh bangunan. Jumlah mata pencaharian ketiga adalah mata pencaharian 

sebagai wiraswasta sebanyak 397 orang, wiraswasta disini adalah membuka 

bengkel, penjahit sebagai usaha sendiri. Jumlah keempat yaitu lain – lain 

sebanyak 208 orang, lain – lain maksudnya adalah kerja serabutan dan juga belum 

mendapatkan kerja atau menganggur. Selanjutnya yaitu PNS sebanyak 41 orang, 

PNS disini sebagai guru, dan juga pegawai di pemerintahan. 

Dari data yang didapatkan diketahui bahwa kebanyakan masyarakat Desa 

Pegandan memilih untuk bertani sebagai mata pencahariaanya dengan jumlah 

sebanyak 815 orang, lalu sebanyak 429 orang bekerja swasta, kebanyak bekerja 

menjadi buruk di pabrik di beberapa pabrik seperti, Dua Kelinci, Garuda, Pabrik 

Kertas, dan lain sebagainya. Berikut adalah data mata pencaharian penduduk Desa 

Pegandan. 
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Tabel 3 

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Pegandan 

Sumber : Data Monografi Desa Pegandan Tahun 2015 

d. Agama  

Penduduk desa Pegandan mayoritas beragama Islam sehingga tidak 

memiliki sarana ibadah, selain sarana ibadah untuk Islam yaitu Masjid. Jumlah 

penduduk desa Pegandan yang beragama Islam sebanyak 3.219 orang, diurutan 

kedua yaitu beragama kristen sebanyak 63 orang, diurutan terakhir yaitu agama 

katholik yang hanya 4 orang.  Berikut data agama  masyarakat Desa Pegandan. 

Tabel 4. 

Data Agama dan Kepercayaan Desa Pegandan 

Agama Islam Kristen Katholik 

Jumlah (jiwa) 3.219 63 4 

Sumber : Data Monografi Desa Pegandan Tahun 2015 

 

No Mata Pencaharian Jumlah Jiwa 

1 Petani 815 orang 

2 Nelayan 1 orang 

3 Pedagang 39 orang 

4 Swasta 429 orang 

5 Wiraswasta 397 orang 

6 Sopir angkot 16 orang 

7 PNS 41 orang 

8 TNI 5 Orang 

9 Polri 10 orang 

10 Pensiunan 15 orang 

11 Lain – lain 208 orang 
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e. Keadaan sosial dan ekonomi objek penelitian 

Penduduk Desa Pegandan memiliki rumah atau tempat tinggal yang cukup 

bagus, dengan konstruksi bangunan rata – rata dari batu bata. Penduduk Desa 

Pegandan memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik yaitu memiliki 8 buah 

masjid sebagai sarana beribadah untuk umat muslim. Sarana dan prasarana yang 

di miliki Desa Pegandan dalam hal kesahatan, Desa Pegandan memiliki 1 buah 

poliklinik dan juga 1 buah praktek dokter umum, selain itu di Desa Pegadan juga 

memiliki 1 orang bidan dan juga 1 orang dukun bayi. Selain itu, sarana dan 

prasarana yang dimiliki juga cukup memadai di Desa Pegandan dengan adanya 1 

buah lapangan sepak, 2 buah lapangan volley, 1 buah lapangan bulu tangkis, dan 

juga 1 buah lapangan tenis meja untuk menunjang kegiatan olahraga penduduk 

Desa Pegandan.   

Penduduk Desa Pegandan memiliki tingkat kesehatan yang bagus karena 

lokasi perumahan atau tempat tinggal yang bersih, serta memiliki sanitasi yang 

bagus dan keberadaan air bersih karena setiap rumah memiliki sumur sendiri. 

Penduduk Desa Pegadan terdiri dari 1.036 kepala keluarga, ditinjau dari segi 

social, Desa Pegandan adalah desa yang berpenduduk cukup padat, namun dalam 

kehidupan sehari – hari penduduk Desa Pegandan dapat hidup dengan rukun 

dengan tetangga. Sarana penerangan di Desa Pegandan adalah listrik dan seluruh 

penduduk Desa Pegandan 100% sudah memiliki listrik sendiri. 

Penduduk Desa Pegandan memiliki tingkat pendidikan yang kebanyakan 

hanya lulusan SD, namun karena warga yang ulet dalam bekerja, kebanyakan 
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warga desa bekerja menjadi buruh pabrik, buruk serabutan, dan juga bertani untuk 

dijadikan mata pencaharian. 

f. Sejarah lokalisasi Lorong Indah (LI) 

Lokalisasi Lorong Indah merupakan salah satu lokalisasi yang ada di Kota 

Pati, dulunya lokalisasi itu berada di daerah Bletek namun karena masyarakat desa 

Bletek merasa kurang nyaman, khawatir, dan juga menimbulkan dampak untuk 

lingkungan akhirnya masyarakat desa Bletek melakukan penertiban lokalisasi  

sendiri. Pada tahun 2001 para PSK yang tadinya kena gusur di lokasi yang lama 

dan mulai mencari tempat baru untuk melanjutkan bisnis terlarang, maka di 

dapatkanlah tempat baru yang dirasa strategis yaitu berada di desa Margorejo. 

Lokasi baru yang berada pinggir jalur pantura, yang merupakan pangkalan truk – 

truk ekspedisi yang menjadi tempat beristirahat untuk para sopir truk melepaskan 

lelah menjadi tempat yang cocok untuk para PSK melakukan pekerjaan 

terlarangnya itu. 

Pada awalnya pasar hewan Wagenan yang dulunya merupakan pangkalan 

truk dan bus dirasa menjadi tempat baru dan cocok untuk para PSK untuk kembali 

meneruskan pekerjaan terlarang. Pangkalan truk yang merupakan tempat melepas 

lelah untuk para supir – supir truk ekspedisi untuk beristirahat sejenak menjadikan 

lokasi ini di anggap strategis untuk para pekerja seks karena mereka tahu bahwa 

supir yang jauh dari keluarga, dan pastinya jauh dari istri.  Awalnya mereka hanya 

membuat bangunan semi permanen atau yang biasa di sebut Gubub,  untuk 

berjualan sambil meneruskan bisnis lamanya. Setelah itu, pangkalan truk di 

pindahkan dan tempat pangkalan truk yang lama dijadikan  pasar untuk berjualan 
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hewan atau yang sekarang lebih dikenal dengan naman Pasar Wagenan tapi para 

PSK masih tetap berada di situ. Saat pagi hari pasar hewan Wagenan dijadikan 

tempat untuk berjualan hewan, tapi pada malam hari dijadikan tempat lokalisasi. 

Sampai akhirnya penyebaran pekerja seks komersial semakin meluas hingga ke 

persawahan di belakang pasar hewanan Wagenan dan mendirikan bangunan 

permanen hingga sekarang ditambah lagi di depan gang menuju lokalisasi terdapat 

beberapa tempat karaoke yang berada dipinggir jalan menambah ramai lokasi 

tersebut. Lokalisasi Lorong Indah berada di belakang pasar hewan Wagenan 

berada di area persawahan, berada di Desa Margorejo dan berhadapan dengan 

Desa Pegandan. 

Berdasarkan penjelasan dari Parno (61 tahun) selaku tokoh masyarakat desa 

Pegandan pada wawancara pada tanggal 6 Maret 2016, menyatakan bahwa: 

“.. Jadi LI itu sudah ada sejak 13 tahun yang lalu. LI itu ada mulai sekitar 

tahun 2001, sebelumnya berada di desa Bletek tapi karena masyarakat 

menganggap bahwa lokalisasi itu memberikan dampak negatif di 

lingkungan masyarakat makanya masyarakat menertibkan sendiri lokalisasi 

itu. Sekitar tahun 2001 mereka mulai mendirikan bangunan – bangunan  

gubuk di area pangkalan truk sambil berjualan makanan dan minuman 

dikios mereka juga meneruskan usaha sebelumnya di lokalisasi lama. 

Setelah cukup lama, ada kebijakan pemerintah mengenai menindahan lokasi 

pangkalan truk yang pindah ke samping polsek Margorejo, dan lokasi 

pangkalan truk yang dulu berubah jadi pasar hewan Wagenan. Saat pagi hari 

Wagenan dijadikan pasar untuk berjualan hewan, tapi nanti kalo mulai sore 

sampai malam jadi lokalisasi lalu. Lalu karena akhirnya mereka membuat 

rumah – rumah permanen yang berada dibelakang Wagenan jadi komplek 

lokalisasi sampai sekarang.” 

Dari penjelasan Parno (61 tahun) salah satu tokoh masyarakat yang 

mengatakan bahwa lokalisasi Lorong Indah (LI) atau yang biasa disebut oleh 

masyarakat sekitar dengan nama Wagenan ini sudah mulai beroperasi dari tahun 

2001. Wagenan yang dulunya adalah pangkalan truk dianggap menjadi lapangan 
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pekerjaan baru yang lebih menguntungkan untuk sebagian PSK dan juga mucikari 

untuk melanjutkan bisnis lamanya,hingga akhirnya mereka meneruskannya 

hingga sekarang, kalau dulunya bangunannya hanya bangunan semi permanen 

atau biasa disebut dengan gubuk / bedeng  sekarang telah berusaha menjadi rumah 

– rumah permenen yang memungkinkan pelanggan merasa nyaman untuk datang. 

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Lokalisasi 

Lokalisasi merupakan masalah sosial sebab keberadaaannya ditengah – 

tengah masyarakatsering membuat keresahan dan mengganggu ketentraman 

kehidupan masyarakat. Selain dituding sebagai penyebab degradasi moral 

masyarakat, lokalisasi juga menjadi penyebab timbulnya penyakit kelamin. 

Lokalisasi yang selalu dianggap sebagai masalah sosial tidak lepas dari realitas 

sosial maupun kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui masyarakat terlihat 

biasa saja dalam menjalankan aktifitasnya namun kekhawatiran masyarakat dari 

adanya lokalisasi ditunjukan dengan sikap dan kebiasaan masyarakatdi 

kesehariannya penduduk terutama perempuan yang cenderung tertutup dengan 

orang luar, penduduk perempuan yang bekerja pulang kerja atau anak  - anak yang 

pulang sekolah pada sore kebanyakan harus dijemput oleh anggota keluarga atau 

kerabat laki – laki, karena jika tidak, pelanggan lokalisasi yang masih belum 

mengetahui akan digoda karena mengira kalau mereka juga para PSK. Selain itu, 

lokalisasi juga memberikanpengaruh untuk nama baik Desa Yang terkesan negatif 

atau dianggap kurang baik bagi sebagian masyarakat luar Desa Pegandan sebab 

jika menyebutkan kebanyakan masyarakat luar lebih mengenai desa melalui 
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adanya LI, jika orang luar mendengar Desa Pegandan atau Margorejo, pasti yang 

ada dalam pikiran pertamanya yaitu Wagenan dan LI. Selain itu orang yang 

berkunjung ke Desa Pegandan meskipun untuk urusan lain, pasti akan 

mendapatkan kesan negatif.Adanya tempat karaoke yang semakin bertambah dan 

juga berada di pinggir jalan raya di depan gang masuk Desa juga semakin 

menambah buruk karena musik yang keras, para PSK yang sering mangkal di 

depan dengan menggunakan pakaian yang minim dan juga seksi membuat 

kekhawatiran yang dirasakan khususnya orangtua juga bertambah. 

Keberadaan Lokalisasi Lorong Indah yang sudah sejak tahun 

2001menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di masyarakat Desa 

Pegandan. Keberadaan lokalisasi yang berada dekat dengan Desa Pegandan 

menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan 

bahwa adanya lokalisasi hanya akan menimbulkan akibat buruk dan merugikan 

bagi kehidupan masyarakat, namun adapula yang menganggap lokalisasi itu 

menguntungkan dalam kehidupan masyarakat.Berikut ini penuturan yang 

disampaikan oleh tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang tinggal di Desa 

Pegandan. 

Imam Subari (50 tahun) adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa 

Pegandan, beliau mengungkapkan mengenai adanya komplek lokalisasi, berikut 

penuturannya: 

“Adanya lokalisasi itu dari dulu sampai sekarang sudah menjadi pro dan 

kontra, ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan, karena dengan 

adanya lokalisasi bisa menambah pemasukan dengan membuka lapangan 

usaha. Namun ada pula yang merasa dirugikan dengan adanya lokalisasi, 

apalagi para orangtua yang merasakan khawatir dengan anak – anaknya 

yang takut jika nantinya anaknya akan terpengaruh kedalam pergaulan 
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bebas. Saya sebenarnya mencoba bersikap netral, karena yang namanya 

lokalisasi pasti akan adanya resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung. 

Sebagai tokoh masyarakat saya sebenarnya sudah mencoba 

menyumbangkan ide untuk mengadakan acara atau kegiatan untuk remaja 

agar remaja bisa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif, 

karena bukan hanya orangtua yang berperan tapi lingkungan masyarkat juga 

harus ikut berperan aktif.” (wawancara, tanggal 10 Maret 2016)  

 

Dalam wawancara dengan Imam Subari beliau mengungkapkan bahwa ia 

tidak menyalahkan maupun membenarkan dengan adanya lokalisasi, baginya 

adanya lokalisasi memang akan menimbulkan dampak untuk masyarakat dan itu 

merupakan salah satu sanksi dari adanya lokalisasi, sebagai salah satu tokoh 

beliau akan terus berusaha untuk sebisa mungkin meminimalisir dampak negatif 

yang ditimbulkan dengan lokalisasi yang merupakan salah satu tugasnya menjadi 

tokoh masyarakat. 

. Lokalisasi juga menimbulkan kekhawatiran untuk masyarakat yang 

memiliki anak remaja karena takut jika anaknya akan terpengaruh dan menirukan 

kebiasan yang dilakukan pekerja seks atau pelanggan dari lokalisasi seperti yang 

diungkapkan oleh Badrudin (37 tahun), Badrudin juga salah satu tokoh 

masyarakat, beliau mengungkapkan adanya lokalisasi sebenarnya meresahkan 

karena dapat menjerumuskan kedalam kemaksiatan karena dalam agama dilarang. 

Demikian yang disampaikan oleh Bapak 2 anak ini ketika ditanya pendapatnya 

tentang lokalisasi, menuturkan bahwa: 

“Dalam agama kan sudah dijelaskan bahwa yang namanya zina itu dilarang, 

apalagi yang namanya lokalisasi yang didalamnya ada banyak kegiatan 

maksiat yang dilakukan yang akan menjerumuskan manusia kedalam dosa. 

Saya sendiri sangat khawatir apalagi saya punya anak – anak yang masih 

kecil apalagi anak saya perempuan, saya takut jika akan berpengaruh 

terhadap mental dan juga moralnya.”(wawancara, tanggal 7 Maret 2016) 
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Menurut Badrudin adanya lokalisasi itu salah dan akan memberikan dampak 

yang kurang baik apalagi untuk anak – anak maupun remaja karena akan 

memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap mental dan moral anak. 

Lokalisasi yang didalamnya banyak perbuatan maksiat dan perzinaan dalam 

agama merupakan larangan dan beliau salah satu warga yang merasa dirugikan 

dengan adanya lokalisasi. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nawawi ( 35 tahun), yang merupakan 

masyarakat yang tinggal di RW. 1, menurutnya lokalisasi memberi pengaruh 

negatif bagi kehidupan masyarakat. Demikian yang disampaikan oleh Nawawi 

ketika ditanya pendapatnya tentang lokalisasi, mengatakan bahwa: 

“Menurut saya lokalisasi memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan 

masyarakat, terutama pada anak – anak. Saya sendiri saking takutnya kalo 

anak saya terpengaruh sampai harus memasukkan ke pondok, harapan saya 

agar anak saya tidak terpengaruh kedalam hal – hal buruk dan juga agar 

anak saya bisa belajar dengan baik dan juga memperdalam agama. Kalau 

disana kan dia bisa belajar dan bergaul sebagai mana mestinya, selain itu 

juga bisa membentuk akhlaknya dengan baik, kalau disini nanti takutnya 

malah terjerumus kedalam hal yang tidak – tidak benar. Saya itu kalau lihat 

pergaulannya anak – anak sekarang jadi takut sendiri, apalagi saya juga 

sering melihat anak – anak disini suka mabuk – mabukan saya jadi 

kepikiran kalau anak saya ikut - ikutan.” (wawancara, tanggal 8 Maret 2016) 

 

Dari pendapat yang diungkapkan oleh Nawawi yang menjelaskan bahwa 

adalah salah satu warga yang kurang setuju dan merasa lokalisasi hanya 

memberikan dampak yang buruk dan kurang baik terutama untuk anak - anak. 

Menurutnya untuk mengurangi atau meminimalisir dampak lokalisasi dengan 

memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren, karena kehidupan di sana yang 
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dianggap lebih baik untuk pertumbuhan anaknya dan juga dapat mengantisipasi 

adanya dampak yang ditimbulkan oleh anak – anak. 

Keberadaan lokalisasi dari zaman dulu sudah menjadikan pro dan kontra 

dikalangan masyarakat, sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan adanya 

lokalisasi tapi juga tidak sedikit warga yang merasa diuntungkan dengan adanya 

lokalisasi juga mendatangkan rejeki bagi mereka. Adanya lokalisasi dapat 

menciptakan peluang usaha lain yang dapat memberikan keuntungan terutama 

dibidang dagang, karena tidak bisa dipungkiri perputaran uang di lokalisasi sendiri 

pastilah sangat besar seperti yang diungkapkan oleh Parmo (47 tahun),selaku 

ketua RW 1 beliau mengungkapkan bahwa adanya komplek lokalisasi justru 

menambah lapangan kerja untuk warga Pegandan, meskipun lokalisasi juga 

mengakibatkan dampak – dampak yang negatif, menimbulkan keresahan, 

mengganggu ketentraman dan kekhawatiran untuk kehidupan masyarakat, 

termasuk menyangkut nama baik Desa Pegandan.  

Demikian yang disampaikan oleh Parmo (47), ketika ditanya pendapatnya 

mengenai keberadaan Lokalisasi tersebut, beliau mengatakan bahwa: 

“Menurut saya adanya lokalisasi, justru akan menambah lapangan pekerjaan 

untuk warga, khususnya mereka yang berdagang. Selain berdagang, warga 

juga dapat menyewakan rumah mereka untuk dikontrakkan kepada para 

PSK yang biasanya tidak dapat tempat tinggal di lokalisasi. Jadi saya 

pribadi merasa senang karena dapat memberikan kesempatan warga untuk 

mencari uang tambahan. Selain itu, warga disini juga ada yang bekerja 

disana sebagai PK dan sekarang kehidupannya jauh lebih baik dari pada 

dulu. Namun, disisi lain saya juga tahu bahwa adanya lokalisasi juga 

menjadikan nama Desa Pegandan jadi mendapat cap jelek. Kalau orang 

mendengar kata Pegandan atau Margorejo pasti yang ada difikirannya yang 

pertama tertuju adalah Wagenan. Saya sendiri juga khawatir dengan anak – 

anak remaja yang ada disini karena mereka mungkin sudah terpengaruh oleh 
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dampak lokalisasi, saya sering melihat anak – anak sini lagi pada mabuk, 

kalau sudah seperti itu pasti bertengkar, dan terkadang kalau sudah seperti 

itu saya harus berusaha memisahkan kalau sudah parah dan tidak terkendali 

saya biasanya memanggil polisi agar mereka bubar, pernah juga saya harus 

mengantar anak- anak itu pulang kerumahnya. Harapan saya, agar orang 

tuanya mendidik anak – anaknya agar tidak terpengaruh ke dalam hal 

buruk.” (wawancara, tanggal 10 Maret 2016).  

Berbeda dari pendapat – pendapat warga yang lain yang mengungkapkan 

ketidak nyamannya dengan adanya lokalisasi, pendapat lain diungkapkan oleh 

Parmo yang berpendapat bahwa lokalisasi itu sebenarnya menguntungkan karena 

warga tidak perlu jauh – jauh mencari kerja karena dilingkungannya mereka bisa 

membuka usaha baru yang dapat menambah pemasukannya baik usaha 

perdagangan maupun jasa. Lokalisasi memang memberikan dampak yang kurang 

baik untuk masyarakat, untuk nama baik Desa tapi jika bisa dimanfaatkan dengan 

benar juga bisa menguntungkan untuk masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan adanya lokalisasi memberikan 

keuntungan dari bidang dagang, ada beberapa warga yang berdagang makanan 

kecil maupun warung makan di dekat Lokalisasi Lorog Indah. Sedangkan dari 

bidang jasa, masyarakat memanfaatkan rumah mereka yang kosong untuk di 

kontrakkan kepada para PSK yang tidak bertempat tinggal di lokalisasi, ada 

beberapa rumah yang sering di kontrakkan biasanya rumah yang dikontrakkan 

karena pemilikinya merantau, atau rumah kosong yang pemiliknya sudah tiada 

dan keluarganya ada diluar kota sehingga rumah yang kosong dimanfaatkan untuk 

dikontrakan, ada beberapa rumah yang biasa di kontrakkan tapi yang paling sering 

dipakai untuk di kontrakkan ada 4 rumah dengan ukuran yang lumayan besar. 

Selain itu, beberapa warga juga ada yang menjadi tukang ojek di lokalisasi, 
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mereka biasa mangkal didepan gang masuk untuk mengantar pelanggan atau pun 

menjemput para PSK. 

3. Dampak Lokalisasi Bagi Remaja 

Remaja merupakan anggota masyarakat yang paling rentan oleh adanya 

pengaruh – pengaruh dari luar termasuk lingkungan. Demikian juga dengan 

adanya komplek lokalisasi yang memberikan dampak cukup besar terhadap pola 

pikir, perilaku dan perkembangan pada diri remaja.Dampak lokalisasi terhadap 

Remaja di Desa Pegandan bisa tercermin dari perilaku mereka dalam 

kesehariaannya, sebagian remaja mulai menunjukkan perilaku moral mereka yang 

terdegradasi dari adanya lokalisasi.  

Kegiatan di dalam lokalisasi yang dapat mereka lihat bukanlah suatu hal 

yang tabu lagi, bahkan remaja juga sudah mengetahui ungkap atau bahasa yang 

tidak sepantasnya diucapkan. Remaja yang memiliki pengendalian diri yang 

rendah akan cenderung menirukan apa yang dilihat dan didengarkannya, karena 

usia remaja yang memiliki faktor imitasi yang lebih menonjol dalam dirinya. 

Berawal dari apa yang sering dia lihat, misalnya remaja yang tinggal di dekat 

lokalisasi terbiasa melakukan  kegiatan minum – minuman keras maka remaja 

akan meniru dari kebiasaan yang sering dilihat. Dampak – dampak yang 

ditimbulkan dapat dilihat dari perilaku moral remaja, dampak sosial terhadap 

remaja dan dampak terhadap psikologis remaja 

a. Perilaku moral remaja Desa Pegandan 

Desa Pegandan merupakan desa yang terletak di kecamatan Margorejo 

Kabupaten Pati dan berhadapan dengan gang masuk menuju lokalisasi Lorong 
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Indah. Penduduk Desa Pegandan berjumlah 3.332 orang dengan jumlah remaja 

sebanyak 505 orang untuk jumlah keseluruhan remaja laki – laki dan remaja 

perempuan. Remaja di Desa Pegandan kehidupan sehari – hari beraktifitas seperti 

pada umumnya yaitu bersekolah dan bermain seperti biasanya. Remaja desa 

Pegandan memiliki berbagai kegiatan untuk mengisi waktu luang bagi remaja. 

Kegiatan tersebut seperti halnya sepakbola, futsal dan juga trabas. Remaja desa 

Pegandan dalam keseharianya memiliki gaya hidup dan perilaku yang sama 

seperti kergiatan remaja lain pada umunya, meskipun sebagian remaja dirasa 

menunjukkkan perilaku yang kurang baik akibat adanya dampak yang diakibatkan 

adanya lokalisasi. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa keberadaan lokalisasi 

memberikan dampak moral untuk remaja yang ditunjukkan dari perilaku dalam 

kesehariannya. Selain itu, perilaku remaja desa Pegandan juga dipengaruhi oleh 

kelompok perkumpulan pergaulannya. Kebanyakan para remaja nongkrong pada 

jam – jam sore hari, karena pada siang hari sebagian remaja bekerja dan 

bersekolah. Dalam keseharian remaja desa Pegandan juga menunjukakn degradasi 

moral dengan kebiasaan remaja yang terbiasa menggunakan kata – kata yang 

kurang baik, seperti Asu, picek, celeng, dan lain sebagainya. Selain itu, kebiasaan 

remaja ketika sedang nongkrong remaja Desa Pegandan juga melakukan kegiatan 

minum – minuman keras, kalo sudah mulai kehilangan kesadaran terkadang 

sampai tidak bisa mengendalikan emosi dan terjadilah pertengkaran.   

Hal tersebut hampir sama dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

beberapa remaja, seperti halnya yang diungkapkan oleh Tio ( 19 tahun) salah satu 
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remaja Desa, yang sudah tamat SMA, yang sekarang masih menganggur karena 

belum menemukan pekerjaan yang cocok. Ketika ditanyai kesehariannya dalam 

wawancara pada tanggal 12 Maret 2016.  

Ia mengungkapkan bahwa: 

“ Saya kalau dirumah terus kadang merasa bosan, jadi saya sering ikut 

nongkrong diwarung,mainbillyard, kalo tidak ya jalan – jalan ke LI cuci 

mata atau karaokean. Kalau kesana biasanya saya ngajak teman. Kalo lagi 

ngumpul kadang minum – minum itu sudah biasa mbak disini, sekalian 

ngilangke bosen sama pusing. Kalau sudah minum  kayak gitu mau ngontrol 

emosi itu susah, wong ngontrol awak wae angel mbak (untuk mengontrol 

diri sendiri susah). Orangtua saya sekarang membiarkan saya mungkin 

karena sudah bosan marahin saya, apalagi kalau habis mabuk saya tidak 

pulang rumah biasanya tidur ditempat teman biar gak kena marah.” 

Menurut Tio baginya untuk mengusir kebosanan kegiatan seperti 

nongkrong, main billyar, karaokenan atau pun minum – minuman keras sudah 

menjadi hal yang biasa dan bukan lagi hal yang aneh untuk dilakukan. 

Beda lagi dengan cerita Arief (22 tahun), salah satu remaja yang bekerja di 

pabrik, ketika ditanya mengenai dan juga sedang menjabat sebagai Ketua karang 

taruna di Desa Pegandan mengenai kebiasaan dan kegiatan remaja Desa 

Pegandan.  (wawancara, tanggal 12 Maret 2016) 

Demikian yang diungkapkan oleh Arief (22 tahun), yang mengungkapkan 

bahwa: 

“saya kalau ikut nongkrong pulang kerja diajak minum teman – teman, mau 

nolak kok gimana gitu ya anggep ae ngajeni (menghargai) teman. Apalagi 

setelah pulang kerja seharian kan capek yang sekalian “njamu” kanggo 

ngilangke kesel. Tapi itu kadang saja kalo pas pengen atau pas lagi kesel. 

Kalau mengenai kegiatan anak – anak ya seperti biasa kumpul, njagong, 

futsal, trabas angger minggu. Kegiatan karang taruna sekarang ini sedang 

jarang ngadain acara soalnya kan anak – anaknya juga sedang susah untuk 
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diajak berkumpul karena kesibukan masing – masing, tapi yang paling 

sering sekarang ini ya kalao pas acara 17an dan ramadhan baru bisa aktif 

sekalian buat menghidupkan acara untuk karang taruna.” 

Arief mengungkapkan bahwa untuk dianggap menghargai teman dan 

diterima dalam pergaulan di lingkungan juga harus mengikut aturan yang ada agar 

biasa ikut bergaul, meskipun ia menjabat menjadi Ketua Karang Taruna tetapi 

untuk dapat berteman dia juga harus menyesuaikan apa yang ada meskipun 

kegiatan tersebut kurang baik untuk dilakukan. 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Catur ( 20 tahun), ketika ditemui saat 

pulang kerja, kebiasaan seperti minum – minum baginya sudah biasa dan juga 

agar dia bisa diterima di kelompok pergaulannya menjadi alasannya. (wawancara, 

tanggal 10 Maret 2016) 

Demikian certita yang dituturkan oleh Catur (20 tahun), menceritakan 

bahwa: 

“…kegiatan saya ya seperti ini pulang kerja, ini nanti malam saja ada latihan 

futsal mbak. Kebiasaan mabuk seperti itu buat saya sudah biasa mbak, 

bukannya saya gak mau nolak tapi saya nggak enak kalo mau nolak nanti 

saya malah dikira saya sombong atau gak solid jadi saya ya ikut – ikutan 

buat menghargai teman – teman tapi saya masih bisa untuk mengontrol diri, 

kalo sekiranya sudah mulai pusing biasanya saya lebih memilih pulang, kalo 

dirumah ketahuan ibu atau kakak saya ya pasti kena marah, tapi mau gimana 

lagi saya cuma diem aja sambil tiduran.” 

Pendapat yang sama dengan Arief juga di ungkapkan oleh Catur untuk 

diterima dalam pergaulan di lingkungan tempat tinggal juga harus mengikuti 

teman yang lain, agar tidak dikira sombong oleh teman yang lain, meskipun 

kegiatan itu salah dan ia juga sering dimarahi oleh orang tua. 
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Lain halnya dengan yang diceritakan oleh Reza (18 tahun), salah satu 

remaja yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 SMA dan sedang fokus 

menghadapi ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi. Menurutnya 

meskipun tinggal di dekat komplek lokalisasi tapi bukan berarti menjadi alasan 

untuk ikut terpengaruh baginya masa remaja itu masa yang harus digunakan untuk 

mencari pengalaman dan juga menciptakan banyak prestasi. (wawancara, tanggal 

7 Maret 2016) 

Berikut ceritanya mengenai kegiatannya sehari – hari, ia mengatakan 

bahwa: 

“saya tau kalo tempat tinggal saya dekat dengan lokalisasi tapi bukan berarti 

menjadi alasan saya untuk ikut – ikutan dan terjerumus kedalam kegiatan 

yang hanya merugikan diri sendiri apalagi saya masih muda, masih banyak 

kegiatan yang bisa dilakukan yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Saya 

dirumah sebenarnya jarang ikut berkumpul dengan anak – anak sini karena 

kegiatan saya disekolah yang sering pulang sampai sore jadi saya jarang ikut 

berkumpul, tapi bukan berarti saya tidak mau bergaul dengan anak – anak 

sini, kalau ada waktu kadang juga saya ikut berkumpul meskipun hanya 

sebentar.” 

Menurut Reza Meski pun lingkungan kurang mendungkung tetapi bukan 

alasan untuk terpengaruh dalam tindakan yang negatif, karena masih banyak 

kegiatan yang bisa dilakukan. Menurutnya ia juga bergaul dengan teman sebaya di 

lingkungan tempat tetapi ketika harus ikut kegiatan negative ia masih biasa untuk 

menolaknya. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bayu (18 tahun), pelajar kelas 3 

SMK ini, mengungkapkan mengenai kegiatannya ketika diwawancarai pada 

tanggal 8 Maret 2016, berikut penuturannya: 
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“ karena saya masih sekolah jadi sehari – hari saya sekolah mbak, kalau 

pulang sekolah saya biasanya dirumah nonton tv sambil tiduran kadang juga 

maen kerumah teman saya tapi itu aja jarang soalnya ibu saya galak mbak, 

ibu lebih seneng nek konco – konco ku dolan rene(suka kalo teman – teman 

main kesini) mbak. Biasane nek baliksekolah konco – konco dolan rene ya 

njagong, kadang ya ngarap ke motor neng kene( biasanya kalo pulang 

sekolah teman – teman main kesini nongkrong disini, kadang juga benerin 

motor disini).” 

Bayu mengungkapkan bahwa pengaruh orangtua yang lebih senang jika 

teman – temannya main kerumahnya, jadinya ia lebih nyaman untuk dirumah dan 

lebih memilih dirumah dari pada bergaul diluar, meskipun lingkungan tempat 

tinggalnya berdekatan dengan lokalisasi.  

Dari hasil wawancara dengan beberapa remaja Desa Pegandan dapat 

disimpulkan bahwa perilaku moral remaja sangat beragam. Sebagian perilaku 

remaja mulai berdampak dengan lokalisasi remaja menganggap bahwa, merokok, 

minum – minuman keras, bicara dengan kata – kata kotor dan kasar itu sudah 

biasa dalam kehidupan sehari – hari. Bahkan untuk tidak dianggap sombong atau 

dengan alasan mengahrgai teman juga kegiatan yang kurang baik pun dilakukan.  

Namun sebagian perilaku remaja juga masih ada yang tidak terpengaruh dengan 

dampak lokalisasi karena adanya lokalisasi seharunya bukan alasan untuk ikut – 

ikutan melakukan kegiatan negatif yang hanya akan merugikan diri sendiri, karena 

masih banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan yang bermanfaat. 

Lingkungan dan juga pergaulan adalah faktor penting untuk membentuk 

perilaku remaja. Pada masa remaja banyak individu yang menghabiskan sebagian 

waktunya di luar rumah, baik untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 

rumahnya maupun dengan teman sebayanya, remaja banyak menghabiskan 
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waktunya. Pengaruh positif atau negatif yang diterima remaja akan membentuk 

perilaku remaja, jika lingkungannya positif maka akan terbentuk perilaku remaja 

yang baik dan sebaliknya jika lingkungannya negatif maka perilaku remaja juga 

bisa menjadi buruk.  

b. Dampak dari masalah sosial dan budaya 

Lingkungan adalah salah satu faktor pembentuk kepribadian seseorang, 

terutama anak yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang akan memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan remaja yang tinggal di daerah lain, karena 

daerah tersebut memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan dan 

budaya tersebut akan membawa dampak kepada hubungan sosial angggota 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang melihat sikap 

dan perilaku remaja Desa Pegandan yang sekarang ini sudah terbiasa 

menggunakan bahasa – bahasa yang tidak seharusnya. Kesehariaan remaja Desa 

Pegandan yang terbiasa menggunakan kata – kata yang kurang sopan, kasar dan 

tidak bermoral seperti memanggil teman sebaya atau yang lebih tua dengan 

menggunakan nama julukan. Dalam pergaulannya remaja juga terbiasa 

mengucapkan kalimat yang tidak bermoral, seperti Asu, Picek, Celeng, Jancuk, 

Kirik, dan lain sebagainya. Remaja Desa Pegandan juga suka melakukan kegiatan 

yang kurang baik seperti mabuk, merokok, bertukar video porno, dan menyemir 

rambut. Hal seperti itu sangatlah membahayakan jika dilakukan terus menerus 

oleh remaja, karena remaja yang harusnya belajar, menggali pengalaman yang 

bermanfaat dan juga menciptakan banyak prestasi yang menunjang dirinya tapi 
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malah merusak diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan yang tida 

bermoral. 

Menurut pengamatan peneliti kebiasaan mengucapkan kata – kata kotor juga 

bukan hanya dilakukan oleh remaja laki – laki tetapi juga sebagian remaja 

perempuan juga. Peneliti melihat ketika remaja putri sedang berkumpung dengan 

teman sebayanya terkadang juga biasa mengucapkan kalimat kotor, baginya hal 

tersebut seperti sudah menjadi hal yang biasa. 

c. Dampak dari masalah psikologis 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selain menimbulkan dampak 

dalam sosial dan budayanya, lokalisasi juga berdampak dengan masalah psikologi 

yang dihadapi oleh anak – anak atau remaja. Dalam kesehariaanya remaja melihat 

hal – hal yang belum sepantasnya dilihat, misalnya saja apabila mereka melewati 

tempat karaoke atau lokalisasi mereka melihat para PSK yang sedang mangkal 

menggunakan pakaian yang minim dan seksi, dan sedang merokok atau sedang 

mabuk.  Hal – hal tersebut belum sepentasnya mereka lihat tapi terpaksa harus 

mereka lihat. Hal seperti itu juga mengakibatkan pemikiran remaja menjadi 

dewasa sebelum waktunya. Selain itu, remaja yang masih bersekolah juga pasti 

akan kena bully oleh teman – temannya karena anggapan anak yang tinggal di 

daerah dekat lokalisasi pasti akan mendapatkan anggapan yang kurang nyaman 

dan sering dikira saya saja dengan PSK. Hal itu mengakibatkan menjadi beban 

psikologis untuk remaja yang tinggal di daerah dekat lokalisasi.  
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4. Usaha Masyarakat dan Peran Orangtua dalam Mengurangi Dampak 

Moral Remaja dari adanya Lokalisasi 

a. Usaha antisipasi yang di lakukan masyarakat 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa usaha nyata 

yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mengawasi dan menciptakan 

kegiatan remaja. Setiap hari minggu apabila warga tidak melakukan bersih – 

bersih atau biasa disebut gotong royong biasanya warga dan remaja melakukan 

kegiatan trabas yaitu kegiatan trail adventure yang biasanya dilakukan 

dipegunungan. Selain itu, kegiatan pengajian atau adanya TPQ yang didirikan 

juga bentuk dari masyarakat untuk mengurai dampak moral remaja dengan cara 

memberikan dan menanamkan nilai – nilai agama. 

Masyarakat sejauh ini sudah berusaha untuk mengantisipasi pengaruh 

adanya lokalisasi di dekat lingkungan tempat tinggal terhadap moral remaja. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Suntono (63 tahun) selaku 

Takmil Masjid dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2016, 

beliau menerangkan sebagai berikut: 

“Sebenarnya di RW 1 sudah sering untuk mengadakan kegiatan keagamaan, 

seperti pengajian atau ngaji bareng setiap malam jum’at setelah sholat is’ya 

tujuannya  untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai keagamaan dan 

juga mempertebal keimanan dari warga disini. Meskipun dekat dengan 

lokalisasi dan tempat karaoke tapi warga juga harus tetap menjunjung nilai 

keagamaan.” 

 

Selain itu, menurut Subari selaku Kepala Desa Pegandan juga 

mengungkapkan bahwa usaha dalam mengurangi dampak moral bukan hanya 

dilakukan oleh masyarakat tetapi ada pula dari LSM yang juga berusaha 
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mengurangi dampak terhadap remaja dengan mencoba memasang papan larangan 

peringatan masuk untuk remaja di depan gang masuk ke lokalisasi Lorong Indah 

dan juga Kampung Baru, berikut penuturannya saat ditemui dirumahnya dalam 

wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2016, mengatakan bahwa: 

“Setau saya ada LSM yang sudah memasang papan larangan masuk untuk 

anak di bawah 18 tahun di depan gang masuk ke lokalisasi. Selain itu, orang 

tua dan masyarakat disini sudah pastinya berusaha untuk  mengawasi remaja 

disini agar tidak terjerumus kearah yang salah.” 

 

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah 

berusaha mengawasi remaja Desa Pegandan agar tidak terpengaruh dan 

terjerumus kedalam hal tidak baik dengan menanamkan nilai – nilai agama agar 

mempertebal keimanan warga dan juga remaja. Bukan hanya masyarakat yang 

berusaha mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi namun 

ada pula LSM yang mencoba berusaha mengurangi dampak lokalisasi dengan 

memasang papan larangan masuk untuk anak usia dibawah 18 tahun agar tidak 

masuk ke dalam lokalisasi. Selain itu, dengan adanya papan larangan di depan 

lokalisasi diharapkan masyarakat yang ada juga harus ikut serta dalam mengawasi 

apabila ada remaja yang akan masuk supaya bisa mengingatkan, menegur atau 

bahwa melarang remaja agar tidak memasuki ke komplek lokalisasi.  

b. Peran orang tua dalam membentuk moral remaja 

Orang tua merupakan pondasi awal dari pembentukan kepribadian seorang 

remaja, terutama dalam membentuk moral remaja. Remaja yang masih dalam 

masa pencarian jatidiri dan masa peralihan dari anak menuju kedewasa rentan 

akan hal – hal yang akan mempengaruhi kepribadiannya nantinya, apabila orang 



90 
 

 
 

tua mampu berperan penuh dalam membentuk kepribadian remaja khususnya 

moral.  

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ari (36 Tahun), beliau adalah seorang 

ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak laki – laki dan 2 diantaranya 

remaja. Menurut beliau dengan pengawasan terhadap perilaku anak apalagi yang 

sudah remaja itu sangatlah penting, apalagi dengan lingkungan yang dekat dengan 

kawasan lokalisasi. Lingkungan yang dekat dengan lokalisasi sedikit banyaknya 

anak memberikan dampak bagi moral remaja. ( Wawancara dengan Ibu Ari, 

tanggal 8 Maret 2016). 

Demikian disimpulkan oleh Ibu 3 tiga orang anak ini ketika ditanya 

mengenai perannya untuk membentuk moral remaja yang tinggal di dekat daerah 

lokalisasi, mengatakan bahwa: 

“Sebagai orang tua apalagi punya anak remaja saya sangat khawatir mbak 

dengan keberadan lokalisasi, apalagi lokasinya yang dekat hanya seberang 

jalan dari desa sini. Yang membuat saya khawatir adalah usia mereka yang 

masih remaja dan mudah terpengaruh oleh lingkungan apalagi saya hanya 

mengawasi anak – anak saya sendiri karena bapaknya kerja diluar kota itu 

membuat peran saya menjadi lebih berat lagi. Penting mbak untuk 

mengawasi kegiatan sehari – hari anak, sebagai seorang ibu rumah tangga 

saya harus mengetahui segala kegiatan anak – anak saya apalagi sekarang 

ini remaja sudah semakin parah moralnya, saya tidak mau anak saya seperti 

itu. Saya sedikit keras dalam mendisiplinkan anak – anak saya, karena saya 

melihat anak – anak teman saya yang tidak bisa menghargai orang tua, jadi 

saya selalu mengawasi kegiatan anak – anak saya dengan menyuruhnya 

untuk tidak nongrong diluar, tetapi dia boleh mengundang teman – 

temannya untuk main disini, jadi saya bisa mengawasi kegiatan anak saya 

dan teman – temannya, apabila sudah malam mereka masih main saya bisa 

langsung menegurnya. Disamping kegiatan dirumah saya juga harus tau 

kegiatan dia diluar rumah dengan mewajibkan berpamitan apabila anak saya 

ada kegiatan diluar atau ingin pergi, karena dengan ijin tersebut saya tahu 

kemana anak saya pergi dan tidak membatasai pergaulannya.” 
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Ari mengungkapkan bahwa  mengawasi kegiatan anak – anaknya sehari – 

hari adalah salah satu usahanya agar bisa mengontrol kegiatan anaknya karena 

baginya sangatlah penting mengetahui kegiatan anaknya sehari – hari jadi ia bisa 

mengetahui apakah kegiatan anaknya itu salah. 

Hal senada juga di sampaikan oleh Khayun (54 tahun),  ketika di temui di 

kediamannya pada wawancara tanggal 7 Maret 2016. Berikut penuturannya 

mengenai peranan orangtua dalam membentuk moral remaja: 

“Menurut saya, orangtua memiliki peran penting dalam membentuk moral 

remaja, karena sangat disayangkan kalo seorang anak yang harusnya bisa 

mengembangkan prestasinya tetapi malah mengisi masa mudanya dengan 

hal – hal negatif. Saya sebenarnya khawatir, dengan adanya lokalisasi dan 

karakoen yang ada. Saya sebagai orangtua yang juga memiliki anak remaja, 

sangat menekankan pada anak saya agar sebisa mungkin tidak masuk 

bermain ke komplek lokalisasi saya lebih menyarankan kepada anak saya 

untuk mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat 

yang dapat mengembangkan kreativitasnya. Mengenai kegiatan anak saya 

diluar rumah atau kegiatan ekstrakulikuler disekolah, saya selalu 

menanyakan kepada teman – temannya apabila ada kegiatan, selain itu, saya 

juga membiasakan anak saya untuk ijin sebelum keluar rumah baik itu pergi 

atau dekat, dari situ saya dapat melihat kejujuran dan tanggung jawab dari 

anak saya. ” 

 

Menurut Khayun untuk meminimalisir dampak lokalisasi pada anaknya 

beliau selalu mengawasi kegiatan anaknya dan menjalin hubungan baik dengan 

teman – teman anaknya agar tidak salah bergaul dan juga mengontrol kegiatan 

anaknya di luar rumah. 

Hal yang sama disampaikan oleh Karsono (48 tahun), bapak empat anak 

yang berprofesi sebagai guru ini dalam wawancara pada tanggal 6 Maret 2016 

menuturkan, bahwa adanya lokalisasi pastilah akan memberikan dampak yang 

negatif.  



92 
 

 
 

Demikian penuturan Bapak Karsono ketika ditanya mengenai perannya 

dalam membentuk moral remaja, apalagi yang tinggal di dekat daerah lokalisasi : 

“Saya tidak mengetahui pastinya kapan adanya lokalisasi karena saya 

tinggal di sini mulai tahun 2008. Saya mengetahui kalo lingkungan sini 

memang dekat dengan lokalisasi dan pastinya saya khawatir apalagi dengan 

dampak yang nantinya akan terjadi kepada anak saya, apalagi anak saya 

perempuan pasti ke khawatiran itu lebih mbak kan yang namanya lokalisasi 

pasti berdampak negatif. Saya selalu mengingatkan anak saya untuk 

beribadah, selain itu setiap minggu saya selalu mengajak anak – anak saya 

untuk pergi mengaji atau ke acara kegamaan. Alhamdullilah, selama ini saya 

tidak pernah melihat atau mendengar anak saya tidak pernah berbicara 

kasar, apalagi kurang sopan karena saya mendidik anak saya dengan keras 

dan disiplin. Mengenai kegiatan anak – anak saya sudah pasti saya 

mengetahui semua karena saya atau istri saya yang mengantar jemput anak 

– anak saya baik kegiatan di sekolah atau di luar kalo mereka ingin pergi 

sendiri saya membiasakan mereka untuk berpamitan kepada saya atau istri 

saya mbak. Sebenarnya saya tidak membatasi pergaulannya atau dengan 

siapa saja dia bergaul, dan seandainya ada teman yang mengajaknya berbuat 

hal yang negatif supaya dia bisa menolak dan kalo bisa menghindari.” 

 

Menurut Karsono usahanya dalam mengurangi dampak lokalisasi terhadap 

remaja terutama anaknya beliau lebih memilih memberikan pembekalan agama 

yang dengan mengajaknya pergi ke acara keagamaan, selalu mengingatkan untuk 

beribadah, dan juga selalu mengawasi kegiatan anaknya baik di dalam maupun di 

luar rumah. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa orangtua remaja tersbut, dapat 

disimpulkan bahwa peran orangtua sangatlah penting dalam pembentukan moral 

pada anak, karena keluarga merupakan pondasi utama untuk membentuk moral 

yang baik pada anak. Orangtua harus berperan akktif dalam mengawasi segala 

kegiatan anaknya. Orangtua harus bisa memberikan contoh mengenai peranannya 

yang baik di dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Orangtua 

yang memberikan contoh yang baik kepada anaknya pastilah anak akan meniru 
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kebiasan yang dilakukan oleh orangtuanya, begitu pula sebaliknya apabila 

orangtua memberikan contoh yang buruk anak meniru kebiasan yang dilihatnya 

dari orangtuanya. Seseorang dalam berhubungan dengan oranglain diperlukan tata 

cara yang baik, tata cara tersebut diperoleh dari pendidikan dalam keluarga, 

misalnya tata cara dalam berbicara, bersikap, serta sopan santun dengan orang 

lain.  

Lingkungan sangatlah berpengaruh dalam perkembangan moral remaja. 

Orangtua pun memiliki tugas berat untuk membesarkan anak- anaknya 

dilingkungan yang kurang mendukung. Peran orangtua selain mengawasi anak – 

anaknya juga harus mengenali teman sepermainan dari anak – anaknya, karena 

proses sosialisasi yang terjadi antar teman sepermainan juga sangat berpengaruh 

terhadap pola tingkah laku pada anak. Proses sosialisasi yang terjadi dalam teman 

sepermainan adalah kebiasaan saling meniru dan saling belajar. Orangtua juga 

memiliki peran pengendali tingkah laku ananknya. Orangtua harus dapat 

memberikan pendidikan yang benar agar anak bisa membedakan mana yang baik 

dan buruk. Orang tua juga harus bisa menjalin hubungan baik dengan anak – 

anaknya, agar anak – anaknya bisa merasa nyaman dengan orang tuanya. 

B. Pembahasan  

Lokalisasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan wilayah atau tempat 

tertentu yang dibatasi karena alasan khusus. Lokalisasi merupakan suatu bentuk 

dari legalisasi aktivitas prostitusi secara eksklusif pada suatu wilayah tertentu. 

Lokalisasi sebagai bentuk usaha untuk mengumpulkan segala macam aktivitas 

atau kegiatan pelacuran dalam satu wadah (Novrizal, 2012 : 81). Hal ini sesuai 
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dengan Lokalisasi Lorong Indah yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk 

mengumpulkan segala kegiatan pelacurran dalam satu tempat di Kota Pati yang 

berada di daerah Margorejo. Adanya lokalisasi juga memberikan dampak nilai 

moral untuk lingkungan masyarakat maupun untuk remaja. Dampak nilai moral 

positif adanya lokalisasi memberikan dampak khususnya untuk ekonomi 

masyarakat karena dapat memberikan peluang usaha baru. Sedangkan dampak 

nilai moral lainnya yaitu berdampak negatif sebab adanya lokalisasi dapat 

memberikan dampak sosial yaitu perilaku perbuatan amoral seperti, mabuk – 

mabukan, berkelahi, narkoba, berzina, berjudi dan lain sebagainya.  Dari hasil 

penelitian yang dilakukan di Desa Pegandan maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Pandangan Masyarakat terhadap Adanya Lokalisasi 

Lokalisasi dari zaman dulu sampai sekarang memang selalu mengundang 

pro dan kontra untuk masyarakat yang tinggal di berdampingan. Begitu pula 

dengan masyarakat Desa Pegandan yang sebagian merasa dirugikan dengan 

adanya lokalisasi tapi ada pula yang merasa di untungkan karena ada lokalisasi 

dapat membuka lapangan kerja baru. Masyarakat merasa bahwa dengan adanya 

lokalisasi sering menimbulkan keresahan, menganggu ketentraman, dan membuat 

kekhawatiran khususnya para orangtua yang memiliki anak kecil dan juga remaja 

karena takut nantinya akan terpengaruh dengan kebiasaan dilokalisasi yang bisa 

ditiru. Adanya lokalisasi juga menjadi kekhawatiran untuk penduduk wanita yang 

takut untuk keluar terutama dimalam hari karena terkadang mendapat godaan dari 

pelanggan yang masih awam yang tidak tau karena mengira penghuni komplek 
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lokalisasi.Selain itu, dengan adanya lokalisasi masyarakat memiliki pandangan 

bahwa hanya akan membuat nama baik Desa Pegandan yang mendapatkan kesan 

negatif di masyarakat luar.  

Keberadaan lokalisasi memang memberikan dampak untuk masyarakat yang 

tinggal disekitarnya, sebagian masyarakat merasa dirugikan dan ada pula yang 

merasa diuntungkan karena dari adanya lokalisasi mendatangkan rezeki bagi 

masyarakat. Keramaian adanya lokalisasi dimanfaatkan beberapa masyarkat untuk 

membuka usaha dagang, dan juga jasa penyewaan tempat tinggal sementara atau 

kontrakaan untuk para pekerja seks yang tidak kebagian tempat tinggal di 

lokalisasi. 

2. Dampak Lokalisasi terhadap Moral Remaja 

Lokalisasi menimbulkan akibat atau dampak salah satunya yaitu 

memberikan pengaruh demolisasi kepada lingkungan, khususnya anak – anak 

muda remaja pada puber dan adolesensi (Kartono, 1999 :212). Remaja dengan 

tingkat pengendalian diri yang rendah akan cenderung untuk meniru aktifitas – 

aktifitas sekitar yang dilihatnya. Remaja yang memiliki sifat imitasi, atau meniru 

apa yang di lihatnya, apalagi dalam lingkungan kesehariannya yang biasa ia lihat. 

Remaja yang memiliki ciri sebagai orang yang belum matang dalam berbagai hal 

akan sangat mudah untuk terpengaruh terutama pada lingkungan terdekatnya.   

Contohnya remaja yang lingkungan kesehariannya dekat dengan lokalisasi 

terbiasa menggunakan kata – kata keras dan kasar, sering melihat orang minum – 

minuman keras maka ia akan mengikuti kebiasaan seperti apa yang ia lihat dan ia 

dengar. Dampak – dampak yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi dapat dilihat 
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dari perilaku remaja, dampak sosial untuk remaja dan dampak untuk  psikologis 

remaja sebagai berikut: 

a. Perilaku moral remaja Desa Pegandan 

Berdasarkan dari data yang sudah di dapatkan diketahui bahwa perilaku 

moral remaja mulai menunjukkan adanya degradasi moral. Menurut Budianingsih 

(2004 : 5) perilaku moral meliputi hal – hal yang dapat dilihat dalam bentuk 

tindakan moral dan hal – hal yang tidak dapat dilihat. Perilaku yang ditunjukkan 

oleh remaja desa Pegandan dapat dilihat dan diamati dari kegiatan yang 

dilakukannya sehari – hari.  

Perilaku remaja Desa Pegandan yang menunjukkan adanya degradasi 

moral yaitu kebiasaan remaja yang terbiasa bertutur kata kurang baik, dalam 

kesehariannya remaja Desa Peganda terbiasa dalam menggunakan kata – kata 

kotor dan tidak bermoral seperti, Asu, Picek, Kirik, Celeng, jancuk dan lain 

sebagainya, dalam memanggil teman sebaya dan juga orang yang lebih tua 

terbiasa dengan menggunakan nama julukan. Gaya hidup remaja yang mulai 

melenceng dengan kegiatan yang biasa dilakukan seperti merokok, minum- 

minuman keras, ada pula remaja pria yang menyemir rambut, mentato tubuh. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Walgito, perilaku remaja terbentuk dari stimulasi 

internal maupun eksternal, akan tetapi lebih besar terbentuk dari 

eksternal(Novrizal, 2012 : 82). 

Perilaku moral remaja di Desa Pegandan sedikit banyaknya dipengaruhi 

oleh lingkungan. Lingkungan yang berdampingan dengan lokalisasi juga 

mempengaruhi perilaku moral remaja yang ada dilingkungan sekitar. Hal ini 
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sesuai dengan pendapat Budianingsing (2004 :56) yang menyatakan bahwa pada 

umumnya seseorang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik 

lingkungan psikis, fisik, maupun rohaninya. Begitu pula yang dilakukan oleh 

remaja desa Pegandan yang sedikit banyak perilaku moralnya terpengaruh dengan 

lingkungan yang berdampingan dengan lokalisasi. Hal ini sesuai dengan yang di 

ungkapkan oleh Syamsu Yusuf (2009 :35) yang mengungkapkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi pengembangan moral remaja yaitu 1) keturunan/ 

pembawaan, 2) lingkungan, 3) dan kelompok teman sebaya.  

b. Dampak sosial dan budaya untuk remaja 

Kebiasaan akan membawa dampak terhadap hubungan sosial anggota 

dalam masyarakatnya. Demikian pula dengan remaja di Desa Pegandan, 

cenderung memiliki kebiasaan yang jelek, hal ini disebabkan karena lingkungan 

mereka yang berdampingan dengan komplek lokalisasi sehingga setiap hari 

mereka dapat melihat aktivitas didalam tempat lokalisasi. Remaja akan cenderung 

meniru segala apa yang dilihatnya mulai dari tata bicara dan tingkah laku orang – 

orang yang berada di lingkungan lokalisasi dan tempat tinggalnya. 

c. Dampak yang ditimbulkan ditinjau dari masalah psikologis 

Selain menimbulkan masalah sosial dan budaya, adanya lokalisasi juga 

berdampak pada masalah psikologis. Remaja yang tinggal berdampingan dengan 

lokalisasi akan mendapatkan “cap” yang kurang baik di masyarakat luar, 

sedangkan remaja yang masih bersekolah bisa saja di bully oleh teman – 

temannya karena lingkungan tempat tinggalnya dekat dengan lokalisasi. Remaja 



98 
 

 
 

juga bisa berfikir dewasa sebelum waktunya karena banyak seringnya melihat hal 

– hal yang belum sepantasnya ia lihat. 

3. Usaha Masyarakat dan Peran Orangtua untuk Mengantisipasi Lokalisasi 

terhadap Moral Remaja. 

Berdasarkan hasil data – data yang didapatkan peneliti dari selama 

melakukan penelitian terdapat beberapa usaha antisipatif dari masyarakat  

terhadap dampak yang perilaku moral remaja. 

Masyarakat sejauh ini sudah berusaha untuk mengantisipasi masalah 

tersebut dengan cara mengadakan pengajian setiap minggunya, yang bertujuan 

untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai keagaman dan juga mempertebal 

keimanan remaja. Selain masyarakat, ada pula LSM yang mencoba melakukan 

usaha antisipasif agar remaja tidak mencoba untuk masuk ke area lokalisasi, 

dengan cara memasang papan larangan untuk anak remaja.  

Selain usaha masyarakat, peran orang tua untuk membentuk moral anaknya 

juga sangatlah penting mengingat lingkungan remaja yang kurang kondusif karena 

berdampingan dengan lokalisasi. Orang tua memiliki pengaruh terpenting untuk 

membentuk pribadi anak agar memiliki moral yang baik. Menurut Yusuf 

(2009:37) mengatakan bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat penting 

dalam upaya mengembangan pribadi anak. Keluarga memegang peran penting 

untuk membentuk perkembangan anak dalam masa remaja, karena pada masa ini 

remaja mulai menjauh dari orang tua, mereka lebih memilih berkumpul dengan 

teman sebaya untuk menghabiskan waktu senggangnya dari ada berkumpul 

dengan keluarga. Keluarga khususnya orangtua perlu memahami perubahan – 
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perubahan yang terjadi pada anak mereka. Orang tua perlu mengawasi dan 

mendidik anak – anaknya dengan cara yang benar. Orang tua harus bisa 

menanamkan pendidikan tentang nilai – nilai kehidupan, baik agama maupun 

sosial budaya yang diberikannya karena merupakan faktor pendukung yang 

kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat 

yang sehat. Lingkungan masyarakat maupun keluarga merupakan penentu 

perkembangan moral dan sikap remaja sehingga masyarakat harus berusaha untuk 

mengantisipasi agar adanya lokalisasi tidak berdampak lebih parah untuk remaja. 

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Basri ((1996 : 11) ada upaya – upaya 

untuk menganggulangi masalah yang dilakukan oleh remaja: 

a) Pemahaman permasalahannya. 

b) Penanaman informasi agama. 

c) Pembiasaan melakukan ibadah yang tepat hingga menumbuhkan 

kesadaran diri. 

d) Contoh teladan yang sehat. 

e) Menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari perangsangan seksual 

dari alam pergaulan sosial yang menyehatkan. 

f) Peninjauan kembali media masa dengan segala eksposenya yang 

berhubungan dengan perangsangan seksual. 

g) Membina dan meningkatkan kualitas keluarga. 

h) Membeina lingkungan sosial yang sehat dalam arti normatif dan 

responsif terhadap kejanggalan – kejanggalan perilaku warganya dan 

selalu berusaha memperbaikinya. 

i) Mengatur dan mengendalikan tingkah laku dengan penuh tanggung 

jawab. 

Orang tua maupun masyarakat harus bisa memberikan contoh – contoh yang 

baik untuk remaja, agar nantinya remaja dapat melihat mana yang baik untuk di 

lakukan. Selain itu, orang tua juga harus bisa membimbing anak – anaknya agar 

tidak melenceng dari norma – norma yang ada di masyarakat. 
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4. Relevansi dengan Pendidikan Moral Pancasila 

Setiap manusia memiliki pandangan hidup atau pedoman hidup begitu juga 

dengan bangsa Indonesia. Pedoman hidup bangsa Indonesia didasari dari nilai – 

nilai yang terkandung dalam setiap sila – sila dimana setiap sila yang dibuat 

berdasarkan dari budaya yang ada dari masyarkat itu sendiri. Seiring berjalannya 

waktu dan zaman yang cepat berubah nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang 

menjadi pedoman hidup kini mulai dilupakan. Misalnya saja sekarang ini banyak 

kegiatan yang berhubungan dengan penyimpangan nilai – nilai moral yang 

terkandang dalam Pancasila yang sudah mulai dari nilai – nilai dalam Pancasila. 

Kegiatan keseharian khususnya remaja di Desa Pegandan sekarang ini jauh 

dari nilai – nilai Pancasila, dimana kegiatan yang dilakukan bertolak belakang 

dengan Pancasila, misalnya saja mabuk – mabukan, berkelahi, dan berkata kotor. 

Nilai yang terkandung pada sila pertaman yang berbunyi “ Ketuhanan yang maha 

Esa”,  jika diartikan ketuhanan yang Maha Esa bukanlah hanya ditunjukkan dari 

sikap toleransi terhadap adanya agama lain, tetapi lebih kepada keimanan kepada 

Tuhan. Minum – minuman keras misalnya sudah dijelaskan dalam semua agama 

dilarang tetapi kenyataannya kegiatan itu tetap dilakukan. 

Penyimpangan kedua yang dilakukan yaitu berkata – kata kotor dan 

berkelahi. Perilaku seperti itu sudah jelas menyimpang dari nilai yang terkandung 

dalam moral Pancasila, utamanya bersangkutan dengan sila kedua yang berbunyi  

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, setiap manusia mempunyai potensi 

menjadi manusia sempurna,yaitu manusia beradab. Manusia yang maju 

peradabannya harusnya lebih bisa memperlakukan manusia lainnya sesuai dengan 
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seharunya, namun tidak dengan yang dilakukan remaja Desa Pegandan yang 

dalam kesehariannya mereka terbiasanya menggunakan kotor dalam berbicara 

dengan orang lain, dan juga memanggil nama orang lain dengan panggilan kurang 

pantas yang harusnya tidak digunakan, seharunyanya sebagai manusia beradab 

bisa memperlakukan manusia lain seperti yang seharunya. Ketidaksadaran remaja 

mengenai nilai luhur yang terkandung dalam tiap – tiap butir Pancasila inilah yang 

menjadikan semangat membangun kehidupan telah sirna, selain itu maksud dan 

tujuan yang terkandung dalam butir kedua ancasila tidak dapat diimplementasikan 

dalam bentuk sikap hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai.
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas di bab VI dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pandangan masyarakat mengenai adanya lokalisasi beragam mulai dari 

menimbulkan keresahan, menganggu ketentraman, menimbulkan 

kekhawatiran untuk orangtua yang memiliki anak terutama remaja dan juga 

masyarakat khususnya perempuan untuk keluar rumah terutama dimalam 

hari. Lokalisasijuga memberikan keuntungan secara ekonomi bagi 

masyarakat karena berpeluang besar untuk membuka lapangan kerja baru, 

sehingga dapat mendatangkan rezeki untuk masyarakat. Sedangkan adanya 

ditimbulkan dari adanya lokalisasi yaitu  

2. Dampak yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi terhadap perilaku moral 

remaja Desa Pegandan yaitu, perilaku moral remaja yang yang mulai 

terpengaruh. Mayoritas remaja di Desa Pegandan terbiasa berbicara kotor 

atau kurang sopan seperti, Asu, Jancuk, Kirik, Celeng, dan lain – lain. 

Kegiatan seperti merokok, minum – minuman keras, keluar rumah tanpa ijin 

orang tua, bahkan hingga perkelahian juga biasa dilakukan juga biasa 

dilakukan. Secara psikologis remaja desa Pegandan juga dewasa sebelum 

waktunya karena kebiasaan yang sering dilihatnya yang mana belum 

semestinya dilihat, dampak dari luar seperti “cap” dari orang luar 

menjadikan beban tersendiri. 
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3. Usaha yang dilakukan masyarakat maupun peran orang tua dalam 

meminimalisir masalah moral remaja  melalui cara menciptakan kegiatan – 

kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luang seperti pengajian, futsal, 

dan lainnya. Selain itu, orang tua juga memberikan pengawasan lebih 

kepada remaja, dan mencoba membangun komunikasi yang baik kepada 

anak – anaknya dan kedekatan terhadap anaknya. 

4. Relevansinya dengan Pendidikan Moral Pancasila yaitu kehidupan 

keseharian remaja Desa Pegandan sudah mulai menyimpang dari nilai yang 

terkandung dalam pancasila, misalnya saja berkata kasar atau memanggil 

orang lain dengan nama panggilan kurang baik dimana seharusnya remaja 

harusnya lebih sopan dan menghargai orang lain, namun kenyataannya 

remaja di Desa Pegandan sudah tidak lagi mengimplementasikan nilai – 

nilai pancasila dalam kehidupannya. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan sebagai 

berikut : 

1. Bagi Orang tua, harus bisa memberikan contoh – contoh yang baik untuk 

anaknya jika ingin menciptakan anak yang memiliki perilaku misalnya saja 

seperti, tidak merokok, tidak berbicara kotor atau tidak berperilaku kasar. 

Selain itu, orang tua juga harus mengawasi dan juga berani untuk menegur 

apabila anaknya sudah mulai menunjukaan perilaku yang negatif. 

2. Bagi masyarakat Desa Pegandan harus ikut berperan aktif dalam mengontrol 

kegiatan remaja maupun kegiatan yang ada dilokalisasi karena akan 
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memberikan pengaruh kepada moral remaja maupun dampak untuk 

masyarakat. Masyarakat juga harus memperbanyak positif terutama kegiatan 

agama seperti pengajiaan, untuk remaja melalui karang taruna harusnya 

menciptakan kegiatan – kegiatan yang positif seperti kegiatan dalam bidang 

olahraga seperti volley, sepakbola, dan yang lainnya. 

3. Bagi pemerintah terkait, pemerintah harus ikut berperan serta mengenai 

penanganan mengenai dampak yang ditimbulkan dari adaya lokalisasi, 

khususnya untuk moral remaja yang tinggal disekitar lingkungan lokalisasi. 

Selain itu, pemerintah juga harusnya memperhatikan PSK dilokalisasi, 

melalui program kesehatan, rehabilitasi, maupun memberikan kursus agar 

para PSK nantinya bisa terlepas dari pekerjaan yang kurnag baik dan bisa 

beralih untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
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Lampiran 1. SK bimbingan 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3. Surat keterangan Sudah Penelitian
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Lampiran 4. Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN 

DAMPAK LOKALISASI LORONG INDAH ( LI ) TERHADAP MORALITAS REMAJA DESA PEGANDAN, KECAMATAN 

MARGOREJO, KABUPATEN PATI 

PEDOMAN WAWANCARA 

No Rumusan 

masalah 

Fokus penelitian Indikator Pedoman wawancara Subyek 

Penelitian 

Pengumpulan 

Data 

1 Bagaimanakah 

dampak 

lokalisasi 

Lorong Indah 

(LI) bagi 

masyarakat  

Desa 

Pegandan, 

Kecamatan 

Margorejo, 

Dampak 

lokalisasi 

Lorong Indah 

(LI) bagi 

masyarakat di 

Desa Pegandan, 

Kecamatan 

Margorejo, 

Kabupaten Pati 

 Pandangan 

masyarakat 

terhadap 

adanya 

lokalisasi 

 Sikap 

masyarakat 

dengan 

adanya 

lokalisasi 

1. Sejak kapan lokalisasi Lorong Indah 

itu ada? 

2. Siapa yang mengelola lokalisasi 

Lorong Indah? 

3. Apakah lokalisasi Lorong Indah 

sudah mendapatkan perijinan untuk 

beroperasi dari pemerintah setempat? 

4. Siapa saja penghuni Lorong Indah? 

5. Apa keuntungan dan kerugian dari 

adanya Lorong Indah bagi 

 Masyarakat 

 Tokoh 

Masyarakat 

 Orang tua  

 

Wawancara  

Observasi  
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Kabupaten Pati 

?  

 Respon 

masyarakat 

dengan 

adanya 

lokalisasi 

 Dampak 

yang 

ditimbulkan 

lokalisasi 

terhadap 

masyarakat 

masyarakat menurut anda? 

6. Bagaimana pendapat anda mengenai 

dampak adanya lokalisasi di 

lingkungan anda? 

7. Apa saja dampak yang di timbulkan 

dari adanya lokalisasi terhadap 

masyarakat sekitar lokalisasi?  

2 Bagaimanakah 

dampak 

keberadaan 

lokalisasi 

Lorong Indah 

(LI) terhadap 

perilaku moral 

remaja Desa 

Dampak  

keberadaan 

lokalisasi 

Lorong Indah 

(LI) terhadap 

perilaku moral 

remaja perilaku 

remaja yang 

 Pandangan 

remaja 

mengenai 

lokalisasi 

 Perilaku 

remaja 

dalam 

8. Apa tanggapanmu mengenai adanya 

lokalisasi di sekitar lingkunganmu? 

9. Apa yang anda ketahui mengenai 

lokalisasi Lorong Indah? 

10. Apa yang menarik dari adanya 

lokalisasi Lorong Indah? 

11. Dengan adanya lokalisasi, apakah 

anda merasa diuntungkan atau 

 Remaja  

 

Wawancara  

Observasi  

Dokumentasi  
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Pegandan, 

Kecamatan 

Margorejo, 

Kabupaten 

Pati? 

 

tinggal di Desa 

Pegandan, 

Kecamatan 

Margorejo, 

Kabupaten Pati 

kehidupan 

sehari – hari 

 Pergaulan 

remaja 

dalam 

keseharianny

a 

 Sikap remaja 

dengan 

adanya 

lokalisasi 

 Tanggapan 

remaja dari 

adanya 

lokalisasi 

 Pengaruh 

lokalisasi 

terhadap 

dirugikan? 

12. Seperti apakah kegiatan yang 

biasanya dilakukan remaja? 

13. Apakah kamu pernah ke lokalisasi? 

14. Adakah pengaruh lokalisasi terhadap 

remaja sesuai dengan jenjang 

pendidikan? 

15. Bagaimana pendapat anda mengenai 

pergaulan remaja? 

16. Apakah remaja terbiasa berkata – kata 

kasar ? 

17. Apakah dalam keseharian remaja 

terbiasa bertindak tidak sopan dalam 

perilakunya? 

18. Apakah remaja desa terbiasa 

melakukan pesta minuman keras? 

19. Bagaimana cara anda memininalisir 

adanya dampak Lorong Indah 

terhadap moral remaja? 
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moral 

remaja 

 

20. Apakah bentuk pergaulan remaja di 

Desa sekarang ini, sudah dapat 

dikategorikan pada penyimpangan 

moral atau masih dalam tahap wajar? 

3 Bagaimanakah 

usaha yang 

dilakukan oleh 

orang tua dan 

masyarakat 

terhadap 

dampak moral 

remaja yang 

ditimbulkan 

dari adanya 

lokalisasi? 

Usaha  yang 

dilakukan oleh 

orang tua dan 

masyarakat 

terhadap 

dampak moral 

remaja yang 

ditimbulkan dari 

adanya 

lokalisasi 

 Usaha 

antisipasi 

yang 

dilakukan 

masyarakat 

dan orang 

tua  

 Peran orang 

tua dan 

masyarakat 

dalam 

mengurangi 

dampak 

moral dari 

lokalisasi 

21. Usaha apa yang dilakukan dalam 

mengurangi dampak lokalisasi 

terhadap moral remaja? 

22. Usaha apa yang dilakukan dalam 

mengurangi dampak lokalisasi 

terhadap masyarakat di lingkungan 

sekitar? 

23. Kegiatan apa saja yang dilakukan 

dalam meminimalisir dampak 

lokalisasi terhadap remaja? 

24. Siapa saja yang berperan dalam 

menangani masalah dampak 

lokalisasi? 

25. Apakah ada upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam mengurangi 

 Orang tua  

 Masyarakat  

 Remaja  

Wawancara  

Observasi  
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 Pengawasan 

orang tua 

dan 

masyarakat 

terhadap 

dampak 

moral 

remaja 

 

dampak dari adanya lokalisasi Lorong 

Indah? 

26. Apa kendala yang dihadapi dalam 

meminimalisir dampak lokalisasi 

terhadap moral remaja? 

27. Apa kendala yang dihadapi dalam 

meminimalisir dampak lokalisasi 

terhadap masyarakat? 

28. Bagaimana cara anda memberi 

penjelasan mengenai lokalisasi atau 

prostitusi dan dampaknya kepada 

anak anda? 
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Lampiran 5. Pedoman Wawancara 

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAMPAK LOKALISASI LORONG INDAH ( LI ) TERHADAP 

MORALITAS REMAJA DESA PEGANDAN, KECAMATAN 

MARGOREJO, KABUPATEN PATI 

Narasumber  : Masyarakat 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat  : 

1. Apa yang anda ketahui mengenai lokalisasi Lorong Indah? 

2. Sejak kapan lokalisasi Lorong Indah ada? 

3. Siapa yang mengelola lokalisasi Lorong Indah? 

4. Siapa saja penghuni lokalisasi Lorong Indah? 

5. Sebagai tempat lokalisasi, apakah lokalisasi Lorong Indah sudah mendapatkan 

perijinan untuk beroperasi dari pemerintah setempat? 

6. Apakah ada masyarakat desa yang ikut bekerja di lokalisasi? 

7. Apa yang menarik dari adanya lokalisasi? 

8. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak adanya lokalisasi? 

9. Dari adanya lokalisasi apakah anda merasa diuntungkan atau dirugikan? 

10. Menurut anda, dari adanya lokalisasi apakah masyarakat merasa nyaman atau 

merasa terganggu? 

11. Pernah anda masuk lokalisasi? 

12. Apakah anda sering ke lokalisasi? 

13. Untuk keperluan apa anda pergi kelokalisasi? 

14. Apa dampak yang terjadi pada masyarakat sekitar lokalisasi tersebut? 

15. Apakah anda pernah melihat remaja desa Pegandan masuk ke lokalisasi? 
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16. Apakah yang anda lakukan melihat remaja disini pergi ke lokalisasi? 

17. Bagaimana cara anda mencegah remaja agar tidak pergi ke lokalisasi? 

18. Apakah anda pernah melihat remaja di desa Pegandan melakukan kegiatan 

seperti minum – minuman keras? 

19. Apakah remaja terbiasa berbicara kasar dan berperilaku tidak sopan ? 

20. Apakah kegiatan seperti itu sering di lakukan oleh remaja? 

21. Kapan biasanya remaja melakukan kegiatan seperti itu? 

22. Apa yang anda dan warga lakukan jika melihat remaja melakukan kegiatan 

minum – minuman keras? 

23. Apakah anda pernah melihat atau mendapat remaja desa Pegandan berkelahi 

atau tawuran? 

24. Apa yang anda lakukan ketika melihat remaja desa Pegandan berkelahi atau 

tawuran? 

25. Apakah anda pernah melihat remaja desa Pegandan membuat kerusuhan di 

area lokalisasi? 

26. Apa yang anda lakukan jika melihat hal tersebut? 

27. Adakah pengaruh lokalisasi terhadapa remaja ? 

28. Adakah pengaruh lokalisasi terhadap perilaku remaja sesuai dengan pemetaan  

jenjang pendidikannya? 

29. Bagaimana usaha yang dilakukan warga untuk mengurangi kegiatan negatif 

yang dilakukan remaja? 

30. Apakah anda mengetahui kgiatan apa saja yang biasanya dilakukan remaja 

disini? 

31. Kegiatan seperti apa yang remaja desa Pegandan lakukan? 

32. Bagaimana menurut anda mengenai pergaulan remaja ? 

33. Bagaimana perilaku para remaja dalam kehidupan sehari – hari? 

34. Apakah anda mengetahui kegiatan positif atau negatif yang sering dilakukan 

remaja disini? 

35. Bagaimana bentuk pergaulan remaja di desa sekarang, apakah sudah dapat 

dikategorikan penyimpangan atau masih dalam taraf wajar? 

36. Bagaimana anda meminimalisir dampak lokalisasi terhadap moral remaja? 
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37. Bagaimana cara meminimalisir dampak lokalisasi terhadap masyarakat? 

38. Kegiatan apa yang diciptakan untuk mendorong kreatifitas remaja? 

39. Fasilitas apa yang diberikan untuk menunjang kegiatan remaja? 

40. Usaha apakah yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak 

lokalisasi terhadap remaja? 

41. Siapa saja yang berperan dalam menangani masalah dampak lokalisasi 

terhadap moral remaja? 

42. Apakah ada usaha preventif dari pemerintah setempat dalam menanggulangi 

dampak lokalisasi terhadap remaja? 

43. Apa saja peran dari pihak – pihak terlibat? 

44. Apakah menurut anda kegiatan kepemudaan di desa Pegandan positif? 

45. Apakah penghuni komplek lokalisasi biasa bersosialisasi dengan masyarakat 

Desa Peganda? 

46. Apakah penghuni komplek lokalisasi dapat diterima oleh masyarakat Desa 

pegandan dengan baik? 

47. Apakah penghuni komplek lokalisasi juga mengikuti kegiatan – kegiatan 

kemasyarakatan yang ada di desa Pegandan? 

48. Menurut anda, apakah peran orangtua dapat mencegah dampak – dampak 

yang ditimbulkan oleh adanya komplek lokalisasi di Desa Pegandan? 

49. Selain peranan orangtua, apa sajakah yang dapat dilakukan untuk 

menghindarkan remaja dari dampak – dampak yang ditimbulkan dari adanya 

komplek lokalisasi di Desa Pegandan? 

50. Menurut anda, apakah yang dapat dilakukan untuk membentuk moral positif 

pada remaja di desa Pegandan ini? 

51. Apakah anda lakukan untuk menanamkan moral postif dan norma – norma 

untuk masyarakat dan juga remaja? 

52. Apa kendala yang dihadapi dalam meminimalisir dampak lokalisasi terhadapa 

moral remaja? 
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KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAMPAK LOKALISASI LORONG INDAH ( LI ) TERHADAP 

MORALITAS REMAJA DESA PEGANDAN, KECAMATAN 

MARGOREJO, KABUPATEN PATI 

Narasumber  : Remaja 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat  : 

1. Apa yang anda ketahui mengenai lokalisasi? 

2. Apa yang menarik dari adanya lokalisasi? 

3. Apakah kamu pernah masuk ke lokalisasi? 

4. Kamu pergi ke lokalisasi atas dasar inisiatif sendiri atau di ajak oleh teman 

kamu? 

5. Mengapa kamu ke lokalisasi? 

6. Apa yang kamu lakukan disana? 

7. Seberapa sering kamu masuk ke lokalisasi? 

8. Apa saja yang terdapat di dalam komplek lokalisasi tersebut? 

9. Apakah kamu pernah berinteraksi dengan pekerja seks yang ada di sana? 

10. Apakah kamu pernah minum atau diajak minum minuman keras oleh teman 

kamu? 

11. Apakah kamu pernah berkaraoke atau di ajak teman kamu berkaraoke di area 

komplek lokalisasi? 

12. Apa pandangan/ tanggapan kamu mengenai lokalisasi Lorong Indah? 

13. Apakah kamu merasa di untungkan atau dirugikan dari adanya lokalisasi? 

14. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan sehari – hari? 
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15. Seperti apa tanggapan teman sekolahmu mengenai lingkungan tempat 

tinggalmu yang dekat dengan lokalisasi? 

16. Apakah teman sekolah mu sering melakukan bully terhadap lingkungan 

tempat tinggalmu ? 

17. Bagamanai pergaulanmu di lingkungan rumahmu? 

18. Apakah kamu sering berkumpul dengan teman – teman dilingkungan 

rumahmu? 

19. Apa yang biasanya kamu lakukan? 

20. Apakah kamu mempunyai geng atau kelompok? 

21. Apa kegiatan yang dilakukan dalam geng atau kelompok mu? 

22. Apakah orang tua mu mengetahui bahwa kamu mempunyai geng? 

23. Apa kegiatan yang kamu lakukan di waktu luangmu ? 

24. Apakah prestasi yang kamu dapat di luar sekolah maupun didalam sekolah? 

25. Bagaimana kedekatanmu dengan orangtua? 

26. Seberapa dekat kamu dengan orang tua? 

27. Dari kedua orang tua, siapa yang lebih dekat dengan mu? 

28. Apakah kamu biasa menceritakan kegiatan mu kepada orang tua? 

29. Apa saja yang biasa kamu ceritakan kepada orang tua mu? 

30. Apakah orang tua mu sering mengingatkanmu untuk beribadah? 

31. Apakah kamu sering melakukan kegiatan bersama orang tua mu? 

32. Apakah orangtua mu menanamkan nilai – nilai moral, seperti apa nilai moral 

yang ditanamkan oleh orang tuamu? 

33. Apakah kamu mengenal baik masyarakat di tempat tinggalmu? 

34. Seperti apa mereka memperlakukan mu? 

35. Apakah mereka sering mengingatkanmu untuk belajar, dan mengarahkanmu 

ke kebaikan? 

36. Apakah ada kegiatan kepemudaan di desa pegandan? 

37. Apakah kamu sering mengikuti kegiatan kepemudaan ? 

38. Apa saja kegiatan kepemudaan di desa Pegandan? 

39. Apa kamu sering mengikutinya? 

40. Kegiatan apa saja yang biasanya kamu ikuti? 
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41. Sebagai apa kedudukanmu di organisasi itu? 

42. Menurutmu,apakah kegiatan itu menyenangkan? 

43. Apakah orang tuamu mengetahui bahwa kamu mengikuti kegiatan 

kepemudaan di desa Pegandan? 

44. Apakah orang tuamu mengetahui kegiatan yang kamu lakukan di desa, di 

sekolah, dan diluar ? 

45. Apakah yang kamu lakukan untuk menghindari hal – hal yang dapat 

mempengaruhi kegiatan remaja yang negatif? 

46. Seperti apa bentuk kegiatan yang dapat menghindarkan darii hal – hal 

negatif? 

47. Apakah kamu sering menegur atau mengingatkan teman kamu yang 

terpengaruh dengan kegiatan negatif? 

48. Apakah kamu selalu mengajak teman kamu untuk melakukan kegiatan positf 

? 

49. Apakah usaha yang dilakukan masyakat untuk mengantisipasi dampak 

lokalisasi untuk remaja? 

50. Apakah menurutmu usaha itu berjalan secara efektif? 
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KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAMPAK LOKALISASI LORONG INDAH ( LI ) TERHADAP 

MORALITAS REMAJA DESA PEGANDAN, KECAMATAN 

MARGOREJO, KABUPATEN PATI 

Narasumber  : Orang tua  

Nama   : 

Umur   : 

Alamat  : 

1. Apakah anda mengetahui bahwa di lingkungan desa dekat dengan area 

lokalisasi? 

2. Sejak kapan lokalisasi Lorong Indah ada? 

3. Bagaimana pendapat anda dengan adanya lokalisasi, apakah anda merasa 

terganggu ataukah merasa diuntungkan? 

4. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak adanya lokalisasi terhadap moral 

remaja? 

5. Apakah anda merasa khawatir dari adanya lokalisasi terhadap anak anda? 

6. Menurut anda, apakah ada dampak dari adanya lokalisasi dengan dampak 

yang terjadi pada masyarakat  sekitar dan juga pada anak anda? 

7. Bagaimana anda memberikan penjelasan mengenai lokalisasi atau prostitusi 

kepada anak anda? 

8. Apakah anda memberikan penjelasan mengenai dampak – dampak yang 

ditimbulkan oleh kegiatan yang ada dilokalisasi tersebut? 

9. Bagaimana reaksi anak anda setelah menerima penjelasan tentang prostitusi 

atau lokalisasi dari anda? 

10. Apakah anak anda terbiasa berbicara kasar? 

11. Apakah anak anda terbiasa berperilaku kurang sopan? 
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12. Apa yang anda lakukan melihat anak anda seperti itu? 

13. Apakah anda dekat dengan anak anda? 

14. Seperti apa kedekatan anda dengan anak anda? 

15. Apakah anda tau mengenai kegiatan anak anda di sekolah maupun di luar 

sekolah? 

16. Apakah anda selalu memantau kegiatan anak – anak anda di sekolah atau di 

luar sekolah? 

17. Fasilitas apa yang anda berikan kepada anak – anak anda diluar maupun 

didalam rumah? 

18. Apakah fasilitas yang anda berikan dipergunakan dengan baik oleh anak anda? 

19. Apakah anda mengenal baik teman – teman anak anda? 

20. Apakah menurut anda teman - teman anak anda itu memberikan pengaruh 

positif atau negatif ke anak anda? 

21. Apakah anda mengetahui prestasi – prestasi anak – anak anda? 

22. Apakah anda mengarahkan anak – anak anda kebidang yang anak anda sukai? 

23. Apakah membangun hubungan baik dengan teman – teman anak anda?  

24. Apakah anak anda terbiasa menceritakan kegiatan kesehariannya pada anda? 

25. Apakah anda terbiasa meluangkan waktu untuk anak – anak anda? 

26. Apakah anda biasa melakukan kegiatan bersama anak anda? 

27. Kegiatan seperti apa yang anda lakukan dengan anak – anak anda? 

28. Apakah anda biasa mengingatkan anak – anak anda untuk beribadah? 

29. Apakah anda terbiasa melakukan ibadah bersama anak – anak anda? 

30. Apakah anda pernah melihat anak – anak melakukan kegiatan negatif seperti 

minum – minuman keras? 

31. Apa yang anda lakukan jika melihat anak melakukan kegiatan negatif seperti 

itu? 

32. Apakah anda pernah melihat anak – anak anda pergi ke komplek lokalisasi? 

33. Apa yang anda lakukan jika melihat anak – anak masuk ke komplek 

lokalisasi? 

34. Apakah anda pernah melihat anak anda melakukan tawuran atau berkelahi? 
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35. Apa yang anda lakukan jika mendapati anak anda berkelahi atau melakukan 

tawuran? 

36. Seperti apa anda nilai – nilai moral yang anda tanamkan kepada anak anda? 

37. Apa usaaha yang anda lakukan untuk mengurangi dampak lokalisasi terhadap 

moral remaja? 

38. Apakah menurut anda usaha yang anda lakukan efektif dan dapat dijalankan 

dengan benar? 

39. Bagaimana cara anda mendidik anak – anak anda agar memiliki moral yang 

baik? 

40. Hal – hal apa saja yang anda lakukan untuk menghindarkan anak – anak anda 

dari pergaulan yang negatif? 

41. Apa kendala yang dihadapai dalam usaha mengurangi dampak lokalisasi 

terhadap anak anda? 

42. Menurut anda, bagaimanakah bentuk pergaulan remaja di desa Pegandan 

sekarang ini, pakah seudah dikategorikan pada penyimpangan moral atau 

masih dalam tahap wajar? 

43. Strategi atau kegiatan apa yang digunakan untuk mengurangi dampak 

lokalisasi terhadap moral remaja? 

44. Apakah ada peran pemerintah setempat dalam usaha mengurangi dampak 

lokalisasi terhadap moral remaja? 

45. Apakah menururt anda usaha pemerinta setempat dalam mengurangi dampak 

moral remaja akibat lokalisasi berjalan dengan baik? 

46. Bagaimana sikap remaja dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan yang 

direncanakan oleh pemerintah setempat dalam upaya meminimalisir dampak 

lokalisasi terhadap moral remaja? 

47. Apakah para remaja mempunyai motivasi atau minat tinggi dalam mengikuti 

kegiatan yang direncanakan dalam upaya meminimalisir dampak lokalisasi 

terhadap remaja? 
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Lampiran 6. Pedoman Observasi 

INSTRUMEN PENELITIAN 

DAMPAK LOKALISASI LORONG INDAH ( LI ) TERHADAP 

MORALITAS REMAJA DESA PEGANDAN, KECAMATAN 

MARGOREJO, KABUPATEN PATI 

PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi dilaksanakan tanggal 28 Desember 2015 – 9 Januari 2016 

No Aspek yang 

Diamati 

Deskripsi Hasil Pengamatan 

1. Lokasi Lorong 

Indah dan 

kehidupan di 

lokalisasi 

Letak desa Pegandan sendiri berhadapan langsung dengan 

gang masuk ke lokalisasi yang hanya berjarak kurang 

lebih 500 meter.Lokalisasi Lorong Indah berada di 

Kecamatan Margorejo tepatnya di Desa Margorejo, LI 

atau Lorong Indah terletak di belakang Pasar Hewan 

Wage, sekitar dua kilometer ke arah barat dari pusat kota 

Pati. Kawasan L. I hanya sepanjang 150 meter, berada di 

tengah persawahan. Di area lokalisasi diperkirakan ada 

sekitar 55 wisma dan kurang lebih terdapat 300 PSK dari 

tempat lokalisasi. Di depan gang  masuk lokalisasi 

terdapat lebih dari 7 tempat karaoke yang besar dan 

terkenal di Pati. Fasilitas yang terdapat dilokalisasi 

sendiri ada wc umum dan juga dijaga oleh tukang parkir 

yang menjaga kendaraan pelanggan, tarif yang diberikan 

untuk pengendara mobil sebesar 20.000 dan pengendara 

sepeda motor sebesar 3000.   

Tempat tinggal PSK berada di dalam komplek lokalisasi 

dan sebagian PSK ngekos di rumah warga. Kehidupan 

setiap hari di lokalisasi, PSK Lorong Indah tersebut 

sebagian besar sudah bersiap setiap sore hari. Berdandan 
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secantik mungkin dan bersikap ramah adalah modal 

utama para PSK untuk mendapatkan pelanggan. 

Setiap sore mulai pukul 16.00 tempat karaoke yang 

berada di depan gang masuk desa mulai beroperasi. 

Dimulai dengan dibukanya gerbang karaoke, musik yang 

mulai dinyalakan keras sehingga terdengar sampai luar, 

dan beberapa PSK yang duduk dan berpakaian seksi di 

depan tempat karaoke untuk menunggu pelanggan. 

(observasi 28 Desember 2015 – 9 Januari 2016) 

2. Kehidupan sehari – 

hari masyarakat 

Desa Pegandan  

Desa Pegandan Kecamatan Margorejo adalah desa yang 

terletak di pantura dimana Kabupaten Margorejo terletak 

dipinggir kota Pati, merupakan daerah titik lelah bagi 

pengguna jalan yang melakukan perjalanan jauh 

khususnya bagi para supir truk. Hal tersebut 

mengakibatkan para supir truk untuk beristirahat di 

daerah tersebut. Kondisi tersebut memicu timbulnya 

permintaan akan kebutuhan biologi, untuk memenuhi 

kebutuhan itu sehingga memancing kondisi itu untuk 

mengadakan praktek prostitusi.  

Kehidupan masyarakat desa yang didominasi dengan 

banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh 

pabrik. Dan juga ada yang mendirikan warung disebelah 

pasar wage atau di depan gang masuk lokalisasi. Di desa 

Pegandan sendiri terdapat 1 masjid besar, dan beberapa 

musholla, dan terdapat pula lapangan volly, dan juga 

lapangan untuk bermain sepak bola. (observasi 28 

Desember 2015 – 9 Januari 2016 ) 

Lokasi desa yang berada dekat lokalisasi juga 

mengakibatkan beberapa warga juga ikut bekerja sebagai 

PSK di lokalisasi. Memang tidak banyak masyarakat 

yang mengetahui bahwa warga desa ada yang bekerja 
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menjadi PSK di lokalisasi.(observasi 6 Januari 2016)  

Kegiatan masyarakat yang sering dilakukan yaitu, setiap 

malam bapak – bapak selalu berkumpul di warung – 

warung. Setiap malam jumat selalu diadakan pengajian 

untuk warga desa, sedangkan setiap hari minggu selalu 

diadakan pengajian khusus untuk ibu – ibu. (Observasi 28 

Desember 2015 – 9 Januari 2016) 

3.  Kehidupan sehari – 

hari remaja Desa 

Pegandan 

Remaja Desa Pegandan kesehariannya seperti biasa, 

setiap sore beberapa dari remaja desa melakukan kegiatan 

seperti berolahraga sepakbola yang dilapangan desa, dan 

sebagiannya lagi berkumpul diwarung – warung  yang 

menyediakan permainan seperti billyard. (observasi 28 

Desember 2015 – 9 Januari 2016)  

Kegiatan kepemudaan yang dilakukan sekarang ini sudah 

jarang di adakan, biasanya seperti volly, pengajian, atau 

sekedar gotong royong membersihkan masjid atau 

lapangan.  

Beberapa remaja biasanya melakukan minum – minuman 

keras, yang di dapat dengan mudah di warung – warung 

yang dekat dengan lokalisasi. Kegiatan seperti itu 

sangatlah mengkhawatirkan, sebab sangatlah rentan untuk 

melakukan tindakan kriminal seperti perkelahian, karena 

remaja yang memiliki sifat labil apabila terpancing 

emosinya sedikit saja akan melakukan tindakan yang 

merugikan untuk diri sendiri dan orang lain yang 

membuat kurang nyaman masyarakat.(observasi 2 Januari 

2015). 
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Lampiran 7. Pedoman Dokumen 

INSTRUMEN PENELITIAN 

DAMPAK LOKALISASI LORONG INDAH ( LI ) TERHADAP 

MORALITAS REMAJA DESA PEGANDAN, KECAMATAN 

MARGOREJO, KABUPATEN PATI 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Foto 

a. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Pegandan  kecamatan Margorejo 

Kabupaten Pati. 

b. Proses wawanccara dengan Kepala desa Pegandan, warga desa Pegandan, 

remaja desa Pegandan, orang tua remaja desa Pegandan, dan juga sumber 

lain terkait data untuk penelitian. 

c. Proses observasi di desa Pegandan dan di lokalisasi Lorong Indah. 

2. Rekaman Suara 

a. Proses wawancara dengan warga desa Pegandan, tokoh masyarakat, 

remaja desa Pegandan, orang tua remaja desa Pegandan, dan juga sumber 

lain terkait data untuk penelitian. 

3. Video 

a. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Pegandan kecamatan Margorejo 

Kabupaten Pati, namun tidak menutup kemungkinan dokumentasi 

dilaksanakan di lokalisasi lorong indah. 

b. Proses wawancara dengan Kepada desa Pegandan, masyarakat desa 

Pegandan, tokoh masyarakat desa Pegandan, remaja desa Pegandan, orang 

tua remaja desa Pegandan, dan sumber lain terkait dengan data untuk 

penelitian. 

c. Proses observasi di desa Pegandan kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. 

4. Arsip Tertulis 

a. Data dari desa Pegandan terkait mengenai data desa, kependudukan, 

jumlah pendatang, jumlah perceraian dan lain sebagainya. 
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Lampiran 8. Hasil Wawancara 

Hasil Wawancara 

Narasumber   : Orang tua  

Nama   :Karsono 

Umur   : 48 Tahun 

1. Apakah anda mengetahui bahwa di lingkungan desa dekat dengan area 

lokalisasi? 

Jawaban : iya saya tahu 

2. Sejak kapan lokalisasi Lorong Indah ada? 

Jawaban  : Saya tidak mengetahui pastinya kapan adanya lokalisasi karena 

saya tinggal di sini mulai tahun 2008 

3. Apakah anda merasa khawatir dari adanya lokalisasi terhadap anak anda? 

Jawaban : Saya mengetahui kalo lingkungan sini memang dekat dengan 

lokalisasi dan pastinya saya khawatir apalagi dengan dampak yang nantinya 

akan terjadi kepada anak saya, apalagi anak saya perempuan pasti ke 

khawatiran itu lebih mbak kan yang namanya lokalisasi pasti berdampak 

negatif. 

4. Apakah anda terbiasa meluangkan waktu untuk anak – anak anda? 

Jawaban : iya, sebisa mungkin saya pasti meluangkan waktu luang untuk 

berbicara bertukar pikiran untuk mengarahkan anak – anak saya dan menjalin 

kedekatan dengan mereka 

5. Apa usaaha yang anda lakukan untuk mengurangi dampak lokalisasi terhadap 

moral remaja? 

Jawaban : Saya selalu mengingatkan anak saya untuk beribadah, selain itu 

setiap minggu saya selalu mengajak anak – anak saya untuk pergi mengaji 

atau ke acara kegamaan. 

6. Apakah menurut anda usaha yang anda lakukan efektif dan dapat dijalankan 

dengan benar? 

Jawaban : mungkin saja efekti mbak, selama ini usaha yang dilakukan 

dijalankan dengan baik  
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7. Apakah anak anda terbiasa berbicara kasar atau berperilaku kurang sopan? 

Jawaban : Alhamdullilah, selama ini saya tidak pernah melihat atau 

mendengar anak saya tidak pernah berbicara kasar, apalagi kurang sopan 

karena saya mendidik anak saya dengan keras dan disiplin. 

8. Apakah anda tau mengenai kegiatan anak anda di sekolah maupun di luar 

sekolah? 

Jawaban : Mengenai kegiatan anak – anak saya sudah pasti saya mengetahui 

semua karena saya atau istri saya yang mengantar jemput anak – anak saya 

baik kegiatan di sekolah atau di luar kalo mereka ingin pergi sendiri saya 

membiasakan mereka untuk berpamitan kepada saya atau istri saya mbak. 

9. Apakah anda membatasi pergaulan anak anda dan mengenal teman – teman 

anak anda? 

Jawaban : Sebenarnya saya tidak membatasi pergaulannya atau dengan siapa 

saja dia bergaul, dan seandainya ada teman yang mengajaknya berbuat hal 

yang negative supaya dia bisa menolak dan kalo bisa menghindari 
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Orang tua  

Nama   :Khayun 

Umur   : 54 Tahun 

1. Apakah anda merasa khawatir dari adanya lokalisasi terhadap anak anda? 

Jawaban : Saya sebenarnya khawatir dengan adanya lokalisasi dan karakoen 

yang ada di lingkungan sini. 

2. Sejak kapan lokalisasi Lorong Indah ada? 

Jawaban : kalau tidak salah sekitar tahun 2000an, tapi pastinya saya kurang 

tahu 

3. Apakah anda pernah melihat anak – anak anda pergi ke komplek lokalisasi? 

Jawaban : Sepengetahuaan saya tidak pernah. 

4. Apakah anda selalu memantau kegiatan anak – anak anda di sekolah atau di 

luar sekolah? 

Jawaban : Mengenai kegiatan anak saya diluar rumah atau kegiatan 

ekstrakulikuler disekolah, saya selalu menanyakan kepada teman – temannya 

apabila ada kegiatan 

5. Apakah anda dekat dengan anak anda? 

Jawaban : Iya dekat mbak  

6. Apakah anda terbiasa meluangkan waktu untuk anak – anak anda? 

Jawaban : Iya mbak, biasanya saya meluangkan waktu untuk pergi bersama, 

melakakukan kegiatan bersama atau hanya sekedar berbicara dan bercanda 

dengan anak saya 

7. Apakah anda mengenal baik teman – teman anak anda? 

Jawaban : Sebagian saya mengenalnya, apalagi jika sering main dirumah 

8. Apakah anda biasa mengingatkan anak – anak anda untuk beribadah? 

Jawaban : Iya mbak, kadang juga saya mengajak anak saya untu beribadah 

bersama  

9. Apakah anda pernah melihat anak – anak melakukan kegiatan negatif seperti 

minum – minuman keras, tawuran, berkata kasar atau yang lainnya? 
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Jawaban : Setahu saya tidak mbak, soalnya anak saya kalo pulang sekolah 

langsung pulang kalau ada kegiatan diluar biasanya minta ijin ibunya, anak 

saya juga jarang keluar malam 

10. Hal – hal apa saja yang anda lakukan untuk menghindarkan anak – anak anda 

dari pergaulan yang negatif? 

Jawaban : Saya mengawasi setiap kegiatan anak saya, saya sangat 

menekankan pada anak saya agar sebisa mungkin tidak masuk bermain ke 

komplek lokalisasi saya lebih menyarankan kepada anak saya untuk mengisi 

waktu luangnya dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat yang dapat 

mengembangkan kreativitasnya.saya juga membiasakan anak saya untuk ijin 

sebelum keluar rumah baik itu pergi atau dekat, dari situ saya dapat melihat 

kejujuran dan tanggung jawab dari anak saya.
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Orang tua  

Nama   :Ari 

Umur   : 37 Tahun 

1. Apakah anda merasa khawatir dari adanya lokalisasi terhadap anak anda? 

Jawaban : Sebagai orang tua apalagi punya anak remaja saya sangat 

khawatir mbak dengan keberadan lokalisasi, apalagi lokasinya yang dekat 

hanya seberang jalan dari desa sini. Yang membuat saya khawatir adalah usia 

mereka yang masih remaja dan mudah terpengaruh oleh lingkungan apalagi 

saya hanya mengawasi anak – anak saya sendiri karena bapaknya kerja diluar 

kota itu membuat peran saya menjadi lebih berat lagi 

2. Apakah anda pernah melihat anak – anak anda pergi ke komplek lokalisasi? 

Jawaban : tidak pernah 

3. Apakah anak anda terbiasa berbicara kasar atau bertindak kurang sopan? 

Jawaban :Kalau sama saya atau dengan orang yang lebih tua anak saya tidak 

pernah, tapi kalau sama teman – temannya mungkin biasa 

4. Apakah anda mengenal baik teman – teman anak anda? 

Jawaban : Iya, karena hampir setiap hari temannyanya main disini jadi saya 

mengenal mereka 

5. Apakah menurut anda teman - teman anak anda itu memberikan pengaruh 

positif atau negatif ke anak anda? 

Jawaban : saya kurang tahu mbak, sejauh ini masih positif 

6. Apakah anda biasa mengingatkan anak – anak anda untuk beribadah? 

Jawaban : sering sekali malah mbak 

7. Apakah anda pernah melihat anak – anak melakukan kegiatan negatif seperti 

minum – minuman keras atau tawuran dan lain sebagainya? 

Jawaban : tidak pernah mbak 

8. Apakah anda selalu memantau kegiatan anak – anak anda di sekolah atau di 

luar sekolah? 

Jawaban : iya mbak, saya selalu mengawasi kegiatan sehari – hari anak, 

sebagai seorang ibu rumah tangga saya harus mengetahui segala kegiatan anak 
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– anak saya diluar atau di dalam rumah karena saya takut jika anak saya 

nantinya akan terjerumus keperbuatan yang kurang baik apalagi sekarang ini 

remaja sudah semakin parah moralnya, saya tidak mau anak saya seperti itu  

9. Apa usaaha yang anda lakukan untuk mengurangi dampak lokalisasi terhadap 

moral remaja? 

10. Bagaimana cara anda mendidik anak – anak anda agar memiliki moral yang 

baik? 

Jawaban : Saya sedikit keras terutama dalam mendisiplinkan anak – anak 

saya, karena saya melihat anak – anak teman saya yang tidak bisa menghargai 

orang tua, jadi saya selalu mengawasi kegiatan anak – anak saya dengan 

menyuruhnya untuk tidak nongrong diluar, tetapi dia boleh mengundang 

teman – temannya untuk main disini, jadi saya bisa mengawasi kegiatan anak 

saya dan teman – temannya, apabila sudah malam mereka masih main saya 

bisa langsung menegurnya 

11. Hal – hal apa saja yang anda lakukan untuk menghindarkan anak – anak anda 

dari pergaulan yang negatif? 

Jawaban : Mengawasi kegitaan keseharian terutama, menjalin komunikasi 

yang baik dengan anak dan yang paling penting mengarahkan dan juga 

menegurnya jika mulai melenceng 

12. Penting mbak untuk mengawasi kegiatan sehari – hari anak, sebagai seorang 

ibu rumah tangga saya harus mengetahui segala kegiatan anak – anak saya 

apalagi sekarang ini remaja sudah semakin parah moralnya, saya tidak mau 

anak saya seperti itu.  
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Remaja 

Nama   :Bayu 

Umur   : 18 Tahun 

1. Apakah kamu pernah masuk ke lokalisasi Lorong Indah? 

Jawaban : belum pernah mbak 

2. Apakah kamu pernah minum atau diajak minum minuman keras oleh teman 

kamu? 

Jawaban : pernah mbak, ada beberapa teman pernah mengajak saya 

3. Apa pandangan/ tanggapan kamu mengenai lokalisasi Lorong Indah? 

Jawaban : menurut saya lokalisasi itu te 

4. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan sehari – hari? 

Jawaban : karena saya masih sekolah jadi sehari – hari saya sekolah mbak, 

kalau pulang sekolah saya biasanya dirumah nonton tv sambil tiduran kadang 

juga maen kerumah teman saya 

5. Seperti apa tanggapan teman sekolahmu mengenai lingkungan tempat 

tinggalmu yang dekat dengan lokalisasi? 

Jawaban : ya diledekin mbak,  

6. Apa kegiatan yang kamu lakukan di waktu luangmu ? 

Jawaban : biasanya ya kumpul sama teman – teman main sama teman – 

teman terus benerin motor kayak gini  

7. Apakah kamu sering berkumpul dengan teman – teman dilingkungan 

rumahmu? 

Jawaban : iya setiap hari 

8. Apa yang biasanya kamu lakukan? 

Jawaban : paling ikut nongkrong 

9. Apakah orang tua mu sering mengingatkanmu untuk beribadah? 

Jawaban : sering mbak 

10. Apakah ada kegiatan kepemudaan di desa pegandan? 

Jawaban : ada, karang taruna 

11. Apakah kamu sering mengikuti kegiatan kepemudaan? 
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Jawaban : jarang mbak, rapat saja saya gak pernah ikutan 

12. Apakah orang tuamu mengetahui kegiatan yang kamu lakukan di desa, di 

sekolah, dan diluar ? 

Jawaban : kebanyakan tahu kalo saya ijin, kalo saya gak ijin ya gak tahu



 
 

136 
 

Hasil Wawancara 

Narasumber   : Remaja 

Nama   :Reza 

Umur   : 18 Tahun 

1. Apakah kamu pernah masuk ke lokalisasi? 

Jawaban : Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah 

2. Apa tanggapan mu mengenai lingkungan tempat tinggalmu yang dekat dengan 

lokalisasi? 

Jawaban : saya tau kalo tempat tinggal saya dekat dengan lokalisasi tapi 

bukan berarti menjadi alasan saya untuk ikut – ikutan dan terjerumus kedalam 

kegiatan yang hanya merugikan diri sendiri apalagi saya masih muda, masih 

banyak kegiatan yang bisa dilakukan yang lebih berguna dan lebih bermanfaat 

3. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan sehari – hari? 

Jawaban : sekolah mbak 

4. Seperti apa tanggapan teman sekolahmu mengenai lingkungan tempat 

tinggalmu yang dekat dengan lokalisasi? 

Jawaban : dulu saat pertama kali tahu ya diejek mbak, tapi sekarang sudah 

biasa saja 

5. Apakah kamu sering berkumpul dengan teman – teman dilingkungan 

rumahmu? 

Jawaban : Saya dirumah sebenarnya jarang ikut berkumpul dengan anak – 

anak sini karena kegiatan saya disekolah yang sering pulang sampai sore jadi 

saya jarang ikut berkumpul, tapi bukan berarti saya tidak mau bergaul dengan 

anak – anak sini, kalau ada waktu kadang juga saya ikut berkumpul meskipun 

hanya sebentar 

6. Apakah kamu pernah minum atau diajak minum minuman keras oleh teman 

kamu? 

Jawaban : pernah mbak, tapi Alhamdulillah saya masih bisa menolak 

7. Apakah kamu biasa menceritakan kegiatan mu kepada orang tua? 

Jawaban : iya mbak 

8. Apa saja yang biasa kamu ceritakan kepada orang tua mu? 
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Jawaban : biasanya kegiatan saya disekolah, kalau ada kesulitan saya 

biasanya cerita sama bapak atau ibu 

9. Apakah orang tua mu sering mengingatkanmu untuk beribadah? 

Jawaban : sering sekali mbak 

10. Apakah ada kegiatan kepemudaan di desa pegandan? 

Jawaban : ada mbak 

11. Apakah kamu sering mengikuti kegiatan kepemudaan ? 

Jawaban : iya mbak 

12. Apa saja kegiatan kepemudaan di desa Pegandan? 

Jawaban : biasanya rapat membuat kegiatan terus juga menyelenggaraan 

acara 17an, terus membantu kegiatan sedekah bumi, gotong royong, sinoman 

ya seperti itulah  mbak 

13. Apakah orang tuamu mengetahui kegiatan yang kamu lakukan di desa, di 

sekolah, dan diluar ? 

Jawaban :tau mbak, soalnya saya kalau pergi mesrti ijin saya juga kadang 

cerita jadi ya tau 
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Remaja 

Nama   :Catur 

Umur   : 20 Tahun 

1. Apakah kamu pernah masuk ke lokalisasi? 

Jawaban : pernah 

2. Kamu pergi ke lokalisasi atas dasar inisiatif sendiri atau di ajak oleh teman 

kamu? 

Jawaban : saya kalau kesana biasanya cuma nganterin teman 

3. Apa yang kamu lakukan disana? 

Jawaban :Paling Cuma nganterin teman beli minuman 

4. Apakah kamu pernah berinteraksi dengan pekerja seks yang ada di sana? 

Jawaban : pernah, tapi hanya sekedar menyapa 

5. Apakah kamu pernah minum atau diajak minum minuman keras oleh teman 

kamu? 

Jawaban : pernah. 

6. Apa kebiasan minum – minuman keras sudah biasa dilakukan disini?  

Jawaban : Kebiasaan mabuk seperti itu buat saya sudah biasa mbak, 

bukannya saya gak mau nolak tapi saya nggak enak kalo mau nolak nanti saya 

malah dikira saya sombong atau gak solid jadi saya ya ikut – ikutan buat 

menghargai teman – teman tapi saya masih bisa untuk mengontrol diri, kalo 

sekiranya sudah mulai pusing biasanya saya lebih memilih pulang 

7. Bagaimana tanggapan orangtuamu ketika mengetahui kamu sedang mabuk? 

Jawaban : kalo dirumah ketahuan ibu atau kakak saya ya pasti kena marah, 

tapi mau gimana lagi saya cuma diem aja sambil tiduran 

8. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan sehari – hari? 

Jawaban : kegiatan saya ya seperti ini pulang kerja, ini nanti malam saja ada 

latihan futsal mbak. 

9. Apakah kamu sering berkumpul dengan teman – teman dilingkungan 

rumahmu? 

Jawaban : sering sekali 
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10. Apakah orang tua mu sering mengingatkanmu untuk beribadah? 

Jawaban : sering, tapi ya kadang saya abaikan mbak 

11. Apakah orang tuamu mengetahui kegiatan yang kamu lakukan di desa atau 

diluar ? 

Jawaban : tahunya kalo saya kerja, kalo diluar kurang tahu soalnya kalo 

keluar saya jarang amit 
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Remaja 

Nama   :Arief 

Umur   : 22 Tahun 

1. Apakah kamu pernah masuk ke lokalisasi? 

Jawaban : iya pernah mbak 

2. Seberapa sering kamu masuk ke lokalisasi? 

Jawaban : saya gak terlalu sering pergi kesana,hanya beberapa kali saja 

3. Apa yang kamu lakukan disana? 

Jawaban : main kan teman saya ada yang bekerja disana jadi saya main 

4. Apakah kamu pernah minum atau diajak minum minuman keras oleh teman 

kamu? 

Jawaaban : pernah, apalagi saya kalau ikut nongkrong pulang kerja diajak 

minum teman – teman, mau nolak kok gimana gitu ya anggep ae ngajeni 

(menghargai) teman. Apalagi setelah pulang kerja seharian kan capek yang 

sekalian “njamu” kanggo ngilangke kesel. Tapi itu kadang saja kalo pas 

pengen atau pas lagi kesel.  

5. Apa orangtua tahu mengenai kegiatan mu yang keluar masuk lokalisaasi atau 

minum – minuman keras? 

Jawaban : belum tahu 

6. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan sehari – hari? 

Jawaban : sekarang ya kerja, pulang paling nongkrong kalau tidaak ya 

latihan futsal 

7. Kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh remaja disini? 

Jawaban : Kalau mengenai kegiatan anak – anak ya seperti biasa kumpul, 

njagong, futsal, trabas angger minggu. 

8. Apakah kamu sering mengikuti kegiatan kepemudaan ? 

Jawaban : iya sering 

9. Sebagai apa kedudukanmu di organisasi itu? 

Jawaban : saya kebetulan menjadi ketua karang taruna 

10. Apa saja kegiatan kepemudaan di desa Pegandan? 
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Jawaban : Kegiatan karang taruna sekarang ini sedang jarang ngadain acara 

soalnya kan anak – anaknya juga sedang susah untuk diajak berkumpul 

karena kesibukan masing – masing, tapi yang paling sering sekarang ini ya 

kalao pas acara 17an dan ramadhan baru bisa aktif sekalian buat 

menghidupkan acara untuk karang taruna 
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Remaja 

Nama   :Tio 

Umur   : 19 Tahun 

1. Apakah kamu pernah masuk ke lokalisasi? 

Jawaban : pernah mbak 

2. Apa yang menarik dari adanya lokalisasi? 

Jawaban : Karena disana saya bisa bersenang – senang bisa karokean, main 

billyar, ya gitulah mbak 

3. Kamu pergi ke lokalisasi atas dasar inisiatif sendiri atau di ajak oleh teman 

kamu? 

Jawaban :ya keinginan saya sendiri, tapi kalo kesana biasanya saya ngajak 

teman 

4. Seberapa sering kamu masuk ke lokalisasi? 

Jawaban : tergantung, kalo lagi pengen ya kesana 

5. Apakah kamu pernah minum atau diajak minum minuman keras oleh teman 

kamu? 

Jawaban : pernah,kalo lagi ngumpul kadang minum – minum itu sudah biasa 

mbak disini, sekalian ngilangke bosen sama pusing. Kalau sudah minum  

kayak gitu mau ngontrol emosi itu susah, wong ngontrol awak wae angel 

mbak. 

6. Apakah orang tuamu mengetahui kegiatanmu yang sering ke lokalisasi atau 

minum – minuman keras? 

Jawaban : tahu, dulu sering saya dimarahi tapi orangtua saya sekarang 

membiarkan saya mungkin karena sudah bosan marahin saya, apalagi kalau 

habis mabuk saya tidak pulang rumah biasanya tidur ditempat teman biar 

gak kena marah. 

7. Apakah orang tua mu sering mengingatkanmu untuk beribadah? 

Jawaban : sering, tapi kadang saya biarkan 

8. Apakah kamu sering berkumpul dengan teman – teman dilingkungan 

rumahmu? 
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Jawaban : iya, setiap hari malah 

9. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan sehari – hari? 

Jawaban : saya masih menganggur belum kerja jadi ya nongkrong diwarung, 

main billyar, atau kadang bantu orang tua. 

10. Apa saja kegiatan kepemudaan di desa Pegandan? 

Jawaban : setahu saya ya karang taruna 

11. Apakah kamu sering mengikuti kegiatan kepemudaan ? 

Jawaban : jarang mbak, males soalnya 
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 

Nama   :Parmo 

Umur   : 47 Tahun 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak adanya lokalisasi? 

Jawaban : Menurut saya adanya lokalisasi, justru akan menambah lapangan 

pekerjaan untuk warga, khususnya mereka yang berdagang. Selain berdagang, 

warga juga dapat menyewakan rumah mereka untuk dikontrakkan kepada para 

PSK yang biasanya tidak dapat tempat tinggal di lokalisasi. Jadi saya pribadi 

merasa senang karena dapat memberikan kesempatan warga untuk mencari 

uang tambahan.Namun, disisi lain saya juga tahu bahwa adanya lokalisasi juga 

menjadikan nama Desa Pegandan jadi mendapat cap jelek. Kalau orang 

mendengar kata Pegandan atau Margorejo pasti yang ada difikirannya yang 

pertama tertuju adalah Wagenan. 

2. Apakah ada masyarakat desa yang ikut bekerja di lokalisasi? 

Jawaban : setahu saya,warga disini juga ada yang bekerja disana sebagai PK 

dan sekarang kehidupannya jauh lebih baik dari pada dulu 

3. Apakah penghuni komplek lokalisasi biasa bersosialisasi dengan masyarakat 

Desa Peganda? 

Jawaban : setahu saya hampir tidak pernah  

4. Apakah anda pernah melihat remaja disini masuk kelokalisasi atau melakukan 

tindakan yang kurang baik sepeerti minum – minuman keras, atau berkelai 

atau yang lain? 

Jawaban : saya sering melihat anak – anak sini mabuk - mabukan 

5. Apa yang anda dan warga lakukan jika melihat remaja melakukan kegiatan 

minum – minuman keras? 

Jawaban :Saya sendiri juga khawatir melihat anak – anak remaja yang ada 

disini karena mereka mungkin sudah terpengaruh oleh dampak lokalisasi, saya 

sering melihat anak – anak sini lagi pada mabuk, kalau sudah seperti itu pasti 

bertengkar, dan terkadang kalau sudah seperti itu saya harus berusaha 

memisahkan kalau sudah parah dan tidak terkendali saya biasanya memanggil 
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polisi agar mereka bubar, pernah juga saya harus mengantar anak- anak itu 

pulang kerumahnya. 

6. Bagaimana bentuk pergaulan remaja di desa sekarang, apakah sudah dapat 

dikategorikan penyimpangan atau masih dalam taraf wajar? 

Jawaban : menurut saja pergaulan anak remaja disini sudah menyimpang 

dan saya berharap agar orang tuanya mendidik anak – anaknya agar tidak 

terpengaruh ke dalam hal yang buruk. 
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 

Nama   :Nawawi 

Umur   : 35 Tahun 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak adanya lokalisasi? 

Jawaban : Menurut saya lokalisasi memberikan pengaruh buruk terhadap 

kehidupan masyarakat, terutama pada anak – anak. 

2. Usaha apakah yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak 

lokalisasi terhadap remaja? 

Jawaban : harusnya dengan lebih menekaankan nilai – nilai agama,saya 

mbak sendiri saking takutnya kalo anak saya terpengaruh sampai harus 

memasukkan ke pondok, harapan saya agar anak saya tidak terpengaruh 

kedalam hal – hal buruk dan juga agar anak saya bisa belajar dengan baik dan 

juga memperdalam agama. Kalau disana kan dia bisa belajar dan bergaul 

sebagai mana mestinya, selain itu juga bisa membentuk akhlaknya dengan 

baik, kalau disini nanti takutnya malah terjerumus kedalam hal yang tidak – 

tidak benar. 

3. Apakah anda pernah melihat remaja di desa Pegandan melakukan kegiatan 

seperti minum – minuman keras atau berkelahi? 

Jawaban : saya juga sering melihat anak – anak disini suka mabuk – 

mabukan 

4. Bagaimana bentuk pergaulan remaja di desa sekarang, apakah sudah dapat 

dikategorikan penyimpangan atau masih dalam taraf wajar? 

Jawaban : saya kira mungkin disini masih dalam wajar karena menurut saja 

nakalnya masih bisa dimaafkan dan belum terlalu membahayakan 
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 

Nama   :Badrudin 

Umur   : 37 Tahun 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak adanya lokalisasi? 

Jawaban : menurut saya lokalisasi hanya akan memberikan pengaruh buruk. 

Dalam agama kan sudah dijelaskan bahwa yang namanya zina itu dilarang, 

apalagi yang namanya lokalisasi yang didalamnya ada banyak kegiatan 

maksiat yang dilakukan yang akan menjerumuskan manusia kedalam dosa. 

Saya sendiri sangat khawatir apalagi saya punya anak – anak yang masih kecil 

apalagi anak saya perempuan, saya takut jika akan berpengaruh terhadap 

mental dan juga moralnya 

2. Apakah ada pengaruh dari lokalisasi terhadapa moral remaja ? 

Jawaban : itu pasti ada mbak, anak – anak sekarang ini jadi kurang memiliki 

sopan santun apalagi sama orang yang lebih tua 

3. Bagaimana bentuk pergaulan remaja di desa sekarang, apakah sudah dapat 

dikategorikan penyimpangan atau masih dalam taraf wajar? 

Jawaban : kalo dikatakan menyimpang ya memang mulai menyimpang tapi 

kalo dibilang wajar ya gak begitu wajar mbak soalnya kan  

4. Apakah ada usaha preventif dari pemerintah setempat dalam menanggulangi 

dampak lokalisasi terhadap remaja? 

Jawaban : setahu saya belum ada mbak  
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 

Nama   : Imam Subari 

Umur   : 50 Tahun 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak adanya lokalisasi? 

Jawaban :Adanya lokalisasi itu dari dulu sampai sekarang sudah menjadi 

pro dan kontra, ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan, karena 

dengan adanya lokalisasi bisa menambah pemasukan dengan membuka 

lapangan usaha. Namun ada pula yang merasa dirugikan dengan adanya 

lokalisasi, apalagi para orangtua yang merasakan khawatir dengan anak – 

anaknya yang takut jika nantinya anaknya akan terpengaruh kedalam 

pergaulan bebas. Saya sebenarnya mencoba bersikap netral, karena yang 

namanya lokalisasi pasti akan adanya resiko dan konsekuensi yang harus 

ditanggung. 

2. Usaha apakah yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak 

lokalisasi terhadap remaja? 

Jawaban : Sebagai tokoh masyarakat saya sebenarnya sudah mencoba 

menyumbangkan ide untuk mengadakan acara atau kegiatan untuk remaja agar 

remaja bisa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif, karena 

bukan hanya orangtua yang berperan tapi lingkungan masyarkat juga harus 

ikut berperan aktif 
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 

Nama   : Subari 

Umur   : 

1. Sejak kapan lokalisasi Lorong Indah ada? 

Jawaban : kalau tidak salah itu sekitar tahun 2000 atau 2001 gitu mbak 

2. Sebagai tempat lokalisasi, apakah lokalisasi Lorong Indah sudah mendapatkan 

perijinan untuk beroperasi dari pemerintah setempat? 

Jawaban : sebenarnya ijin pasti untuk lokalisasi itu belum ada mbak 

3. Apakah ada masyarakat desa yang ikut bekerja di lokalisasi? 

Jawaban : ada, beberapa warga memang ada yang bekerja disana baik 

sebagai PSK atau sebagai tukang ojek 

4. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak adanya lokalisasi? 

Jawaban : menurut saya sendiri, sebenarnya lokalisasi itu memberi pengaruh 

yang kurang baik. Semenjak adanya lokalisasi keamanan warga sendiri mulai 

sedikit terganggu, gangguan mulai dari music yang keras, pelanggan yang 

sering membuat onar di jalan, dan masih banyak yang lain. Selain itu, 

lokalisasi juga memberikan pengaruh buruk untuk anak – anak disini. 

5. Apakah anda pernah melihat remaja di desa Pegandan melakukan kegiatan 

seperti minum – minuman keras atau berkelahi? 

Jawaban : pernah mbak 

6. Bagaimana bentuk pergaulan remaja di desa sekarang, apakah sudah dapat 

dikategorikan penyimpangan atau masih dalam taraf wajar? 

Jawaban : mungkin mulai sedikit penyimpang 

7. Apakah ada usaha preventif dari pemerintah setempat atau masyarakaat dalam 

menanggulangi dampak lokalisasi terhadap remaja? 

Jawaban : Setau saya ada LSM yang sudah memasang papan larangan 

masuk untuk anak di bawah 18 tahun di depan gang masuk ke lokalisasi. 

Selain itu, orang tua dan masyarakat disini sudah pastinya berusaha untuk  

mengawasi remaja disini agar tidak terjerumus kearah yang salah.
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Hasil Wawancara 

Narasumber   : Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 

Nama   : Suntono 

Umur   : 63 Tahun 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak adanya lokalisasi? 

Jawaban : sebenarnya saya menolak dari adanya lokalisasi karena hanya 

pengaruh buruk untuk lingkngan masyarakat 

2. Adakah pengaruh lokalisasi terhadapa remaja ? 

Jawaban : ada mbak  

3. Bagaimana bentuk pergaulan remaja di desa sekarang, apakah sudah dapat 

dikategorikan penyimpangan atau masih dalam taraf wajar? 

Jawaban : menurut saya pergaulan anak – anak sini sekarang sudah mulai 

menyimpang kalau dilhat dari kebiasaan anak yang suka mabuk, membuat 

keributan sepeerti itu. 

4. Apakah ada usaha preventif dari pemerintah setempat dalam menanggulangi 

dampak lokalisasi terhadap remaja? 

Jawaban : seertinya belum ada mbak 

5. Bagaimana anda meminimalisir dampak lokalisasi terhadap moral remaja dan 

terhadap masyarakat? 

Jawaban : Sebenarnya di RW 1 sudah sering untuk mengadakan kegiatan 

keagamaan, seperti pengajian atau ngaji bareng setiap malam jum’at setelah 

sholat is’ya tujuannya  untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai 

keagamaan dan juga mempertebal keimanan dari warga disini. Meskipun 

dekat dengan lokalisasi dan tempat karaoke tapi warga juga harus tetap 

menjunjung nilai keagamaan.
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Lampiran 9. Data Monografi Desa 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI 

DATA MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN 

1. Desa     : Pegandan  

2. Nomor Kode   : 33 18 12 2013 

3. Kecamatan    : Margorejo  

4. Kabupaten    : Pati 

5. Propinsi   : Jawa Tengah 

6. Keadaan Data Bulan  : September Tahun 2015
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1. Desa      : Pegandan  

2. Nomor Kode    : 33 18 12 2013 

3. Kecamatan     : Margorejo  

4. Kabupaten     : Pati 

5. Propinsi     : Jawa Tengah 

6. Keadaan Data Bulan   :  

 

A. BIDANG PEMERINTAHAN  

I. UMUM 

1. Tipologi desa     : Swa Swmbada 

2. Luas dan Batas Wilayah  

a. Luas Desa     : 634.730 Ha 

b. Batas Wilayah   

1) Sebelah Utara    : Desa Badegan 

2) Sebelah Selatan   : Desa Sokokulon 

3) Sebelah Barat   : Desa Sokobubuk 

4) Sebelah Timur    : Desa Margorejo 

3. Kondisi Geografis 

a. Ketinggian Tanah   : 17 M 

b. Banyaknya curah hujan   :………mm/Th 

c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai:………. 

d. Suhu udara rata – rata :………Celsius 

4. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Desa 

a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan  : 2 KM 

b. Jarak dari Kota Kabupaten   :7 KM 

c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi   : 71 KM 

d. Jarak dari Ibukota Negara   : 400 KM 

II. PERTANAHAN  

1. Status  

a. Sertifikat Hak Milik   :………buah ………Ha 

b. Sertifikat Hak Guna Usaha  :………buah  ………Ha 

c. Sertifikat Hak Gusa Bangunan  :………buah  ………Ha 

d. Sertifikat Hak Pakai   :………buah  ………Ha 

e. Tanah Kas Desa    : ………buah  ………Ha 

1) Tanah Bengkok   : 20Ha 

2) Tanah Bondo Desa   : 3,7Ha 

3) Tanah Desa Lainnya   :……………..Ha 

2. Peruntukan   

a. Jalan      :……… Km 

b. Sawah dan Ladang   :……… Ha 

c. Bangunan Umum   :……… Ha 

d. Empang     :……… Ha 

e. Pemukiman    :……… Ha 

f. Jalur Hijau    :……… Ha 

g. Pekuburan     :……… Ha 

h. Lain – lain     :……… Ha 

3. Penggunaan  

a. Industri     :……… Ha 

b. Pertokoan/Perdagangan  :……… Ha 

c. Perkantoran     :……… Ha 

d. Pasar Desa    :……… Ha 

e. Tanah Wakaf    :……… Ha 

f. Tanah Sawah 

1) Irigasi Tehnis   :        -       Ha 

2) Irigasi Setengah Tehnis  : 71. 801 Ha 

3) Irigasi Senderhana   : 10.922 Ha 
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4) Irigasi Tadak Hujan  : 49.305 Ha 

5) Sawah Pasang Surut  :     -       Ha 

g. Tanah Kering 

1) Pekarangan     :……… Ha 

2) Perladangan    : 102.398 Ha 

3) Tegalan     :……… Ha 

4) Perkebunan Negara   :……… Ha 

h. Tanah yang bekum dikelola  

1) Hutan     :……… Ha 

2) Rawa     :……… Ha 

3) Lain – lain     :……… Ha 

III. KEPENDUDUKAN 

1. Jumlah Kepala Keluarga    : 1.036 KK 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

a. Laki – laki     : 1.546 orang 

b. Perempuan     : 1.786 orang 

c. Jumlah      : 3.332 orang 

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan 

a. Islam       : 3.219 orang 

b. Kristen      : 63 orang 

c. Katholik      : 4 orang 

d. Hindu       : 0 orang 

e. Budha       : 0 orang 

f. Lain – lain      : 0 orang 

Jumlah       :3.286  

3. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan 

a. WNI  

1) Laki – laki      :1.546 orang 

2) Perempuan      :1.786 orang 

3) Jumlah      : 3.332 orang 

b. WNA 

1) Laki – laki      :       -  

2) Perempuan      :       -  

3) Jumlah       :       - 

4. Jumlah Penduduk Menurut Usia 

Kel. Umur Laki – laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 125 103 228 

5 – 9 122 224 346 

10 – 14 114 110 224 

15 – 24 266 239 505 

25 – 34 273 308 581 

35 – 44 217 223 440 

45 – 54 212 238 450 

55 – 64 144 226 370 

65 + 73 115 188 

Jumlah 1.546 1.786 3.332 

 

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

a. Petani       : 815 orang 

b. Nelayan      : 1 orang 

c. Pedagang      :39 orang 

d. Pekebun      : 0 orang 

e. Buruh Bangunan/Industri/Tambang  :9 orang 

f. Sopir Angkutan     : 16 orang 

g. PNS      : 41 orang 

h. TNI       : 5 orang 

i. Polri      : 10 orang 
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j. Swasta      : 420 orang 

k. Wiraswasta     : 397 orang 

l. Pensiunan     : 15 orang 

m. Lain – lain     : 208 orang 

6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

a. Tidak Sekolah     : 180 orang 

b. Belum Sekolah     : 630 orang 

c. Tidak Tamat SD    : 680 orang 

d. Tamat SD/Sederajat    : 783 orang 

e. Tamat SLTP/Sederajat    : 475 orang 

f. Tamat SLTA/Sederajat    :476 orang 

g. Diploma      : 40 orang 

h. Sarjana (S1 – S3)    : 68 orang 

7. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas/ Mutasi Penduduk 

Mutasi  Laki – laki Perempuan Jumlah  

Lahir  2 5 7 

Mati  1 2 3 

Datang  4 3 7 

Pindah  2  2 4 

Jumlah 9 12 21 

8. Angka Kejadian NTCR 

a. Nikah       : 8 orang 

b. Talak       :0 orang 

c. Cerai       : 1 orang 

d. Rujuk       : 0 orang 

IV. JUMLAH PERANGKAT DESA 

1. BPD       : 9 orang 

2. Kepala Seksi      : 3 orang 

3. Kepala Urusan     : 2 orang 

4. Kepala Dusun      : 3 orang 

5. Staf       :  -  

V. PEMBINAAN RT/RW 

1. Jumlah RT      :22 RT 

2. Jumlah RW      : 4 RW 

3. Jumlah Pengurus RT/RW    :120 orang 

VI. JUMLAH PELAYANAN MASYARAKAT 

1. Pelayanan Umum     : 68 orang 

2. Pelayanan Kependudukan    : 15 orang 

3. Pelayanan Legalisasi    :  - orang 

VII. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

1. Jumlah Wajib Pajak (WP)    :……… orang 

2. Jumlah SPPT     :………SPPT 

3. Jumlah Ketetapan     :Rp………… 

4. Jumlah Realisasi     :Rp………… 

VIII. PERATURAN DESA 

1. Jumlah Perdes yang ditetapkan   :……… Perdes  

2. Jumlah Perdes yang disahkan   :……… Perdes  

3. Jumlah Perdes yang diundangkan   :……… Perdes  

XI. KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA TAHUN 

1. SISA ANGGARAN TAHUN LALU  

a. Penerimaan      Rp………………. 

b. Pengeluaran     Rp………………. 

c. Saldo      Rp……………… 

1. Sumber Pendapatan Asli Desa   Rp……………. 

a. Hasil Usaha Desa     Rp……………. 

b. Hasil Kekayaan Desa    Rp………… 

c. Hasil swadaya dan partisipasi   Rp……………… 
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d. Pungutan Desa     Rp……………... 

e. Hasil gotong royong    Rp…………….. 

f. Lain – lain yang sah    Rp…………….. 

3. Bagi Hasil Pajak Daerah    Rp…………….. 

4. Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat   Rp…………….. 

5. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD) Rp……… 

6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah 

a. Pemerintah Pusat     Rp…………. 

b. Pemerintah Provinsi    Rp………… 

c. Pemerintah Kabupaten    Rp………... 

7. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga  Rp………… 

IX. POLITIK DAN KEAMANAN DESA 

1. Pembinaan Ketemtraman dan Pertahanan Sipil 

a. Jumlah Anggota Hansip     : 15 orang 

b. Jumlah Anggota Kamra    : 15 orang 

c. Jumlah Anggota Pos Kampling/ Ronda  : ……… orang 

d. Jumlah Pos Kampling/ Ronda   : 16 orang 

2. Kejadian Kriminal  

a. Pencurian      :………Kejadian  

b. Perampokan     :………Kejadian 

c. Pembunuhan      :………Kejadian 

d. Narkoba      :………Kejadian 

e. Pemerkosan     :………Kejadian 

f. Lain – lain     : ………Kejadian 

3. Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan menurut 

a. Kesamaan Kegiatan : 3 Kelompok  99 Anggota 

b. Kesamaan Profesi :….Kelompok…..Anggota 

c. Kesamaan Fungsi  :…..Kelompok…..Anggota 

d. Kesamaan Aagam :…..Kelompok…..Anggota 

1. Islam    :….Kelomok…….Anggota 

2. Kristen  :….Kelompok…..Anggota 

3. Hindu   :…..Kelompok….Anggota 

4. Budha   :…..Kelompok….Anggota 

5. Lainnya  :…..Kelompok….Anggota 

4. Jumlah bekas tahanan G 30 S/PKI  : ………..Orang 

X. SURVEY DAN PENELITIAN 

1. Jumlah Survey dan Penelitian   :………buah 

2. Praktek Lapangan (PKL,KKN, Magang,dll)  :………buah 

XI. KEJUARAAN LOMBA YANG PERNAH DIDAPAT 

1. Tingkat Kecamatan      :……… 

2. Tingkat Kabupaten     :……… 

3. Tingkat Provinsi     :……… 

4. Tingkat Nasional     :……… 

B. SARANA DAN PRASARANA 

I. PERIBADATAN 

1. Masjid       : 8 buah 

2. Gereja      : ……….. 

3. Pura       :……….. 

4. Vihara      :……….. 

5. Lainnya      : ………. 

II. KESEHATAN 

1. Rumah Sakit Umum 

a. Rumah Sakit Pemerintah    :………buah 

b. Rumah Sakit Swasta    :………buah 

2. Rumah Sakit Khusus 

a. Rumah Sakit Pemerintah     :………buah 

b. Rumah Sakit Swasta    : ………buah 

3. Rumah Sakit Bersalin 
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4. Puskesmas      :………buah 

5. Poliklinik       : 1  buah 

6. Praktek Dokter    

a. Dokter Umum     :1buah 

b. Dokter Gigi     :………buah 

c. Dokter Mata     :………buah 

d. Dokter THT     :………buah 

e. Dokter Kulit     :………buah 

f. Dokter Jiwa/ Psikiater    :………buah 

g. Dokter Hewan     :………buah 

7. Dukun Khitan     :………buah 

8. Dukun Bayi      : 1 buah 

9. Apotik      :………buah 

10. Sanatorium      :………buah 

11. Tabib      :………buah 

12. Bidan      : 1 buah 

13. Lainnya      :………buah 

III. PENDIDIKAN 

1. Pendidikan Umum 

No Tingkah 

Pendidikan 

Negeri Swasta 

gedung guru Murid Gedung Guru Murid 

1 Kelompok 

Bermain 

      

2 TK 2 5     

3 SD 2      

4 SLTP       

5 SLTA       

6 Akademi       

7 Sekolah Tinggi/ 

Universitas 

      

 Jumlah        

 

2. Pendidikan Khusus 

No Jenis Pendidikan  Gedung Guru/Pelatih murid 

1 Pondok Pesantren    

2 Madrasah     

3 Sekolah luar Biasa    

a) SLB A    

b) SLB B    

c) SLB C    

4 Pendidikan Non 

Formal 

   

 a) Balai Latihan 

Kerja 

   

 b) Kursus    

  Bengkel 

MotorMobil 

   

  Elektronik     

  Menjahit     

  Salon 

Kecantikan 

   

  Stir Mobil    

  Lainnya    

 c) Pusat latihan Kerja    

 

IV. SARANA OLAHRAGA/KESEHATAN/KEBUDAYAAN/DAN 

SOSIAL 
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1. Olahraga  

a. Lapangan Sepak Bola    : 1 buah 

b. Lapangan Basket     :………buah 

c. Lapangan Volly     :2 buah 

d. Lapangan Bulu Tangkis    :1 buah 

e. Lapangan Tenis Meja    : 1 buah 

f. Lapangan Tenis     :………buah 

g. Lapangan Atletik     :………buah 

h. Kolam Renang     :………buah 

i. Fitness/Sanggar Senam    :………buah 

j. Bilyard      :………buah 

k. Lainnya      :………buah 

2. Kesenian /Kebudayaan  

a. Jumlah Perkumpulan Seni/Buday a  :………buah 

b. Jumlah Anggota Budayawan   :………buah 

c. Jumlah Anggota Kesenian   :………buah 

3. Pariwisata 

a. Taman       : ………buah 

b. Pantai       :………buah 

c. Pemandian      :………buah 

d. Hutan Lindung/Goa    :………buah 

e. Obyek Bersejarah      :………buah 

f. Toko Cinderamata     :………buah 

g. Lainnya      :………buah 

4. Social  

a. Panti Asuhan     :………buah 

b. Panti Wreda     :………buah 

c. Panti Jompo     :………buah 

d. Lainnya      :………buah 

V. PERHUBUNGAN 

1. Jalan  

a. Jalan Desa      : 8,5 KM 

b. Jalan Kabupaten     : ………KM 

c. Jalan Provinsi     : ………KM 

d. Jalan Negara      : ………KM 

2. Jembatan  

a. Jembatan Beton/Batu    : 6 buah 

b. Jembatan Kayu/Bambu    :………buah 

c. Jembatan Besi     : 1 buah 

d. Stasiun Kereta Api    :………buah 

e. Terminal (Angkutan,Bus, dll)   :………buah 

f. Bandara      :………buah 

VI. KOMUNIKASI 

1. Kantor Pos      : ………buah 

2. Kantor Pos Pembantu    :………buah 

3. Pemancar Radio     :………buah 

4. Stasiun Relai TV     : 1 buah 

5. Orari       :………buah 

6. Telepon Rumah     :………buah 

7. Telepon Umum     :………buah 

8. Telvisi      :925 buah 

9. Radio      :………buah  

VII. ALAT TRASPORTASI 

1. Sepeda       :1120 buah 

2. Dokar/ Delman     :………buah 

3. Gerobak       :………buah 

4. Kendaraan Roda Tiga    :1 buah 

5. Becak sepeda Motor    :………buah 
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6. Mikrolet      :………buah 

7. Taksi      :………buah 

8. Mobil Pribadi     :………buah 

9. Mobil Dinas      :………buah 

10. Bus        :………buah 

11. Truk       : 4 buah 

12. Kapal      :………buah 

13. Perahu Tidak Bermotor    :………buah 

14. Perahu Bermotor     :………buah 

15. Lainnya      :………buah 

VIII. USAHA/ INDUSTRI 

1. Usaha / Indusri 

a. Besar      :………buah 

b. Sedang      :2 buah 

c. Kecil      :………buah 

d. Rumah Tangga     :………buah 

2. Jasa dan Perdagangan  

a. Hotel/Losmen/Penginapan   :………buah 

b. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan :………buah 

c. Perdangangan     :………buah 

d. Angkutan     :………buah 

e. Lainnya      :………buah 

IX. PERAIRAN/ PENERBANGAN 

1. Waduk       : ………buah 

2. DAM       :1 buah 

3. Kincir Angin      : ………buah 

4. Air Terjun(Tinggi Min, 2 M)   :1 buah 

5. Sungai      :………buah 

6. Penduduk yang menggunakan fasilitas 

a. PLN      :979 orang 

b. Non PLN      : ………orang 

c. PAM      :………orang 

d. Pompa Air Jet/Tangan    :657 orang  

e. Sumur      : 322 orang 

X. PERTAMBANGANBAHAN GALIAN 

1. Pasir       :………M3 

2. Batu Kapur      :………M3 

3. Batu Gunung     :………M3 

4. Batu Kali      :………M3 

5. LAINNYA      :………M3 

XI. PEREKONOMIAN 

1. Koperasi 

a. Bank       : ………buah 

b. Koperasi Simpan Pinjam    :………buah 

c. KUD      :………buah 

d. BKK      :………buah 

e. Badan – badan Kredit    : ………buah 

f. Koperasi Produksi     :………buah 

g. Koperasi Konsumsi    :………buah 

h. Lainnya      :………buah 

2. Pasar 

a. Pasar Tradisional     :………buah 

b. Pasar Modern     :………buah 

c. Took      :………buah 

d. Warung /Kios     :………buah 

e. Kaki Lima      :………buah 

f. Supermarket     :………buah 

3. Jasa  
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a. Travel/ Biro perjalanan    :………buah 

b. Notaries      :………buah 

c. Pengacara      :………buah 

d. Psikolog      :………buah 

e. Pembatan SIM/KTP    :………buah 

f. Lainnya      :………buah 

XII. PERUMAHAN DAN JENIS KOMPLEK PEMUKIMAN 

1. Jenis Rumah 

a. Rumah Permanen     : 875 rumah 

b. Rumah Semi Permanen    :110 rumah 

c. Rumah Non Permaen    :50 rumah 

2. Jenis Komplek Pemukiman  

a. BTN      :………..UNIT 

b. Perumnas      :………..unit 

c. Rel Estate      :………..unit 

XIII. JUMLAH PROYEK DI DESA YANG DIBIAYAI OLEH 

1. Biaya dari Pusat     : ………buah  

2. Biaya dari Provisi     : ………buah 

3. Biaya dari Kbupaten    : ………buah 

C. PERTANIAN DAN PETERNAKAN 

I. PERTANIAN 

1. Padi dan Palawija 

a. Padi    :71.801 Ha 220.250 ton 

b. Jagung    : 49.305 Ha 250.300 ton 

c. Ketela Pohon   : 10.922 Ha 110.221 ton 

d. Ketela Rambat   :……… Ha ………  ton  

e. Kacang Tanah   :……… Ha ……… ton 

f. Kedelai   :……… Ha ……… ton 

2. Sayur – sayuran  

a. kubus/Kol   :……… Ha ……… ton 

b. kentang    :……… Ha ……… ton 

c. Sawi    :……… Ha ……… ton 

d. Tomat    :……… Ha ……… ton 

e. Kacang Panjang  :……… Ha ……… ton 

f. Terong    :……… Ha ……… ton 

g. Buncis    :……… Ha ……… ton 

h. Lombok    :……… Ha ……… ton 

i. Bawang Mearah  :……… Ha ……… ton 

j. Bawang Putih   :……… Ha ……… ton 

k. Ketimun   :……… Ha ……… ton 

l. Lainnya   :……… Ha ……… ton 

3. Buah – buahan 

a. Pisang    :……… Ha ……… ton 

b. Papaya    :……… Ha ……… ton 

c. Jeruk    :……… Ha ……… ton 

d. Semangka   :……… Ha ……… ton 

e. Mangga    :……… Ha ……… ton 

f. Durian     :……… Ha ……… ton 

g. Duku     :……… Ha ……… ton 

h. Jambu     :……… Ha ……… ton 

i. Rambutan    :……… Ha ……… ton 

j. Sirsak     :……… Ha ……… ton 

k. Apel     :……… Ha ……… ton 

l. Anggur    :……… Ha ……… ton 

m. Salak     :……… Ha ……… ton 

n. Belimbing    :……… Ha ……… ton 

o. Kelengkeng    :……… Ha ……… ton 

p. Melon     :……… Ha ……… ton 
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q. Kedondong    :……… Ha ……… ton 

r. Aplokat    :……… Ha ……… ton 

s. Lainnya    :……… Ha ……… ton 

II. PERKEBUNAN 

1. Kelapa     :……… Ha ……… ton 

2. Kopi     :……… Ha ……… ton 

3. The     :……… Ha ……… ton 

4. Coklat     :……… Ha ……… ton 

5. Karet     :……… Ha ……… ton 

6. Cengkeh     :……… Ha ……… ton 

7. Tembakau     :……… Ha ……… ton 

8. Panili     :……… Ha ……… ton 

9. Lada     :……… Ha ……… ton 

10. Lainnya     :……… Ha ……… ton 

III. PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 

1. Taman      

a. Luas Taman    :……… Ha  

b. Banyaknya Taman   :……… Buah 

c. Jalur Hijau     :……… Ha 

2. Kebersihan  

a. Lokasi Pembuangan Sampah Sementara :……… Ha 

b. Lokasi Pembuangan Sampah Akhir  :……… Ha 

c. Sarana Angkutan Sampah   :……… Ha 

d. Personil Kebersihan    :……… Ha 

e. Sanitasi (saluran got)    :……… Ha 

IV. PERIKANAN 

1. Bandeng     :……… Ha ……… ton 

2. Udang     :……… Ha ……… ton 

3. Buaya     :……… Ha ……… ton 

4. Kura – Kura    :……… Ha ……… ton 

5. Lainnya     :……… Ha ……… ton 

V. PETERNAKAN 

1. Ayam Kampung    : 3.100 ekor 

2. Ayam Ras     :……… ekor 

3. Itik      : 406 ekor 

4. Kambing     : 690 ekor 

5. Domba     :……… ekor 

6. Sapi Perah     :……… ekor 

7. Sapi Biasa     :121 ekor 

8. Kerbau     :……… ekor 

9. Kuda      :……… ekor 

10. Babi     :……… ekor 

11. Lainnya      :……… ekor 

VI. KEHUTANAN  

1. Luas     :……… Ha 

2. Jenis Pohon 

a. Jati     :……… Ha 

b. Meranti    :……… Ha 

c. Mahoni     :……… Ha 

d. Cemara     :……… Ha 

e. Ppinus      :……… Ha 

f. Randu      :……… Ha 

g. Rotan      :……… Ha 

h. Lainnya     :……… Ha 

D. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

I. TENAGA KERJA 

1. Penyalur Pembantu Rumah Tangga  :………buah 

2. Penampungan Pekerja Ke Luar Negeri  :………buah 
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II. TRASMIGRASI 

1. Pengiriman Transmigrasi Tahun   : 2013 

2. Jumlah Keluarga yang dikirim   :…….KK 

3. Jumlah Jiwa yang dikirim    :…….Orang 

4. Jumlah Lokasi Pengiriman    :…….Lokasi 

 

 

Pati, 2 SEPTEMBER 2015 

KEPALA DESA PEGANDAN 

 

SUBARI 
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Lampiran 10. 

Gambar 1. Lokalisasi Lorong Indah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gang masuk ke lokalisasi  

 

 

 

 

 

 

 

Gsmbar 3. Suasana Pengajian 
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Gambar 4. Gang masuk Desa Pegandan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kegiatan futsal yang dilakukan remaja saat sore hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan remaja 

 

 

 

 


