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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan tujuan negara yang tertera pada UUD 1945 bahwa

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan bangsa. Dimana remaja dituntut untuk berperilaku baik

seperti yang tertera pada Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dapat diartikan bahwa masyarakat serta remaja yang baik itu ialah manusia yang

memiliki etika serta bertingkah laku sewajarnya.

Sementara itu dalam Visi dan Misi Kabupaten Karimun juga hampir sama

dengan tujuan negara yaitu terwujudnya Kabupaten Karimun yang maju, mandiri,

adil dan berbudaya dilandasi dengan Iman dan Taqwa. Serta dijelaskan pada Misi

Kabupaten Karimun yang kelima, dimana terdiri dari lima Misi yaitu dikatakan

bahwa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menguasai Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Kabupaten Karimun menginginkan masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan

seta mampu menguasai teknologi sesuai perkembangan zaman, namun tidak

melupakan Iman dan Taqwa sebagai penuntun akhlak mulia agar berperilaku baik.

Begitu juga yang diharapkan kepada remaja sebagai penerus bangsa.
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Seperti yang diketahui bahwa masa remaja adalah masa yang paling indah

dan menyenangkan. Setiap peristiwa yang dilakukan seolah-olah melekat dalam

ingatan dan sulit untuk dilupakan. Yang mana dikatakan remaja tersebut ialah

mereka yang berusia antara 10-19 tahun.

Seorang remaja tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak (anak kecil),

namun masih belum juga bisa dikatakan dewasa. Masa remaja diibaratkan sebagai

masa bingung seseorang. Seperti identitas sebagai anak laki-laki, anak perempuan,

seorang anak, seorang sahabat, seorang pelajar, seorang siswa, dengan segala

karakter-karakternya. Mereka dengan sendirinya mencari cara hidup masing-

masing dan cara yang ditempuh itu pun beragam. Dimana ada yang menurut kata

orang maupun menurut kata televisi alias korban perkembangan media, serta ada

juga yang hanya sekedar ingin tahu dengan cara coba-coba. Dengan cara-cara

itulah menimbulkan masalah. Menjadi masalah karena orang disekitar tidak

menyukai, tetapi membawa kesenangan dan kepuasan tersendiri bagi remaja

tersebut. Hal ini dikarenakan pencarian jati diri yang sedang dijalani. Remaja

menganggap semua tindakannya itu benar serta mendapat dukungan dan disetujui

oleh banyak orang. Padahal tidak sama sekali melainkan menimbulkan masalah

dan kekacauan bagi dirinya sendiri. Masalah dan kekacauan inilah yang disebut

dengan kenakalan remaja.

Oleh sebab itu, seiring dengan berlakunya undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Menteri Sosial Nomor

80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
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Kabupaten/Kota, dimana adanya perlindungan kepada anak yang berperilaku

nakal atau dikenal dengan kenakalan remaja. Dalam hal anak nakal ini diberikan

peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatur daerahnya dalam

penanganan anak nakal tersebut. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan

undang-undang serta keputusan Menteri Sosial tersebut diperlukan perhatian

serius serta kerjasama antara pihak-pihak terkait, guna menjadikan negara ini

bebas dari anak nakal/kenakalan remaja.

Tabel 1.1 : Populasi Remaja Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

di Indonesia 2010

Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

10 – 14 11.662.417 11.008.664 22.671.081

15 – 19 10.614.306 10.266.428 20.880.734

Jumlah 22.276.723 21.275.092 43.551.815

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas pada tahun 2010 bisa dilihat banyaknya usia remaja yang

akan di awasi agar tidak melakukan tindakan negatif. Serta jumlah usia remaja ini

tiap tahunnya akan terus bertambah akibat lajunya pertumbuhan di Indonesia.

Kenakalan remaja bisa saja mempengaruhi remaja lain yang mempunyai

keingintahuan tinggi yang berakibat buruk bagi remaja itu sendiri maupun orang

lain.

Kenakalan remaja yang terjadi di negara ini beraneka ragam dan semakin

banyak terjadi misalnya tawuran antar sekolah, ugal-ugalan, bolos sekolah,

pencurian, perjudian, kecanduan akan narkotika, mabuk-mabukan, perkosaan,

pembunuhan, penculikan, dan sebagainya.
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Seperti halnya yang dilakukan oleh Tompel pada tanggal 04 Oktober 2013

melakukan kekerasan dengan menyiramkan cairan kimia soda api kepada

penumpang bus Kampung Melayu-Grorol, Jakarta. Hal ini merupakan tindakan

kriminal yang sangat ekstrim. Tindakan Tompel telah merugikan orang lain

dengan adanya korban yang terkena cairan kimia tersebut. Dimana korban yang

terkena ulah Tompel itu terdapat luka bakar disekitar tubuhnya.

Selanjutnya tawuran SMA Negeri 70 Jakarta dan SMA Negeri 6 Jakarta

pada 24 September 2012, dimana tawuran antar sekolah ini tidak pantas dilakukan

oleh siswa yang menjadi penerus bangsa. Akibat dari tawuran tersebut siswa yang

terlibat oleh tingkah lakunya berhadapan dengan hukum karena telah melanggar

kode etik sebagai siswa. Dalam tawuran antar sekolah tersebut menewaskan

seorang siswa ini merupakan hal yang sangat buruk, dimana merusak citra

pendidikan di negara ini.

Kemudian kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi Jakarta Timur pada 08

September 2013 dengan tersangka putra dari musisi Ahmad Dhani, Abdul Qadir

Jaelani atau sering dipanggil Dul ialah salah satu tindakan yang dikategorikan

dalam kenakalan remaja. Dul mengendarai mobil sebelum waktunya, dimana ia

masih berstatus sebagai pelajar yang belum cukup umur untuk mengendarai

mobil. Kasus kenakalan yang dilakukan Dul merupakan tindakan kriminal yang

banyak merugikan orang lain serta dirinya sendiri. Sebab dari tingkah lakunya itu

Dul harus berurusan dengan hukum dan mempertanggungjawabkan atas semua

yang telah terjadi.
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Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Karimun. Banyak tindakan remaja

yang meresahkan masyarakat. Dimana jumlah kasus tindakan remaja yang di

maksud telah mejadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan tema

pembangunan Kabupaten Karimun yakni “Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan”

yang mana memuat delapan prioritas. Sementara itu tindakan remaja yang

meresahkan masyarakat menjadi prioritas yang ke delapan yaitu pengendalian/

penurunan/ peningkatan kawasan peredaran narkoba, HIV/ AIDS, dan mengatasi

kenakalan remaja. Dengan demikian, untuk menindak lanjuti prioritas tersebut

Bupati Karimun mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 112 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Pelajar

Kabupaten Karimun serta Himbauan Bupati Nomor B-132/BPPD/400/III/2013

Tentang Percepatan Penanggulangan HIV/AIDS, Narkoba dan Kenakalan Remaja

di Kabupaten Karimun. Dimana diperuntukkan untuk semua

Badan/Instansi/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

dituntut untuk ikut andil dalam Pengendalian/Penurunan/Peningkatan Pengawasan

Peredaran Narkoba/HIV/AIDS dan mengatasi kenakalan remaja. Guna untuk

meminimalisir serta mengurangi hal-hal negatif terutama kepada remaja-remaja di

Kabupaten Karimun.
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Sementara itu, adapun jumlah remaja di Kabupaten Karimun dapat dilihat

pada data di bawah ini :

Tabel 1.2 : Populasi Remaja Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Karimun 2012

Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

10 – 14 12.049 11.332 23.381

15 – 19 9.421 8.229 17.650

Jumlah 21.470 19.561 41.031

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

Dari tabel di atas pada tahun 2012 bisa dilihat banyaknya dan semakin

bertambahnya usia remaja yang akan di awasi agar tidak melakukan tindakan

negatif. Dimana akan menjadi hal buruk jikalau ada yang melakukan hal negatif

tersebut. Kenakalan remaja bisa saja mempengaruhi remaja lain yang mempunyai

keingintahuan tinggi yang berakibat buruk bagi remaja itu sendiri maupun orang

lain.

Di Kabupaten Karimun kenakalan remaja sangat beragam. Salah satu

contoh remaja yang positif menggunakan narkoba. Hal ini diketahui dari tes urine

yang dilakukan tiap pelajar di sekolah-sekolah. Penggunaan narkoba tersebut

merupakan kenakalan remaja yang akan berdampak pada tindakan kejahatan.

Dimana si pecandu akan merasa ketergantungan akan narkoba tersebut dan si

pecandu bisa melakukan apa saja untuk mendapatkannya disaat ia tidak memiliki

uang untuk membelinya. (haluankepri.com, 29 Agustus 2012)
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Selanjutnya kasus pembunuhan yang dilakukan pada 06 Juli 2013 di Desa

Sungai Sebesi seorang pelajar mencekik Manis Cara Niasari 17 tahun. Kasus

kriminalitas yang termasuk kenakalan remaja ini bermodus dengan keinginan si

pelaku atau berinisial SY 18 tahun berkeinginan memiliki uang untuk

memperbaiki motornya. Namun cara yang dilakukan remaja tersebut sangat

memprihatinkan. Dimana tingkah laku yang menyimpang itu tidak pantas

dilakukan oleh siapa pun terlebih tersangka ialah seorang pelajar yang memiliki

ilmu pengetahuan serta telah mengetahui baik buruk dan juga dampak dari

tingkah laku yang dilakukannya tersebut. (batam.tribunnews.com, 07 Juli 2013)

Sementara itu fenomena lapangan yang sering dilihat langsung oleh

penulis yaitu kenakalan yang berupa ugal-ugalan serta bolos sekolah. Yang

pertama ugal-ugalan yang meresahkan masyarakat. Dimana ugal-ugalan ini

dilakukan bukan hanya sekadar kebut-kebutan semata, namun juga berupa

balapan liar yang terkadang menggunakan taruhan sebagai imbalan dari balapan

tersebut. Ugal-ugalan ini dilakukan pada malam hari atau dini hari di Coastal

Area. Coastal Area ini merupakan tempat rekreasi dan hiburan serta menjadi icon

masyarakat Karimun pada saat ini. Ugal-ugalan meresahkan masyarakat, dimana

mereka menggunakan knalpot yang bising serta tidak itu saja mereka juga

membahayakan orang lain yang sedang melawati jalan tersebut.

Kemudian yang kedua yaitu bolos sekolah, dimana hal ini termasuk dalam

kategori kenakalan remaja. Pelajar yang bolos sekolah ini banyak di temukan

seperti tempat-tempat hiburan seperti yang terjadi dilapangan yaitu di warnet,

gloria atas (komplek Bea Cukai), serta ada juga yang bolos ke pantai. Bolos
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sekolah ini tidak hanya dilakukan sendiri, karena ada yang melakukan antar

kelompoknya. Seperti kelompok yang memiliki hobi sama yaitu bermain game

online di warnet dan ada juga yang duduk di tempat-tempat tertentu dengan

meminum-minuman keras.

Kenakalan remaja tersebut berkaitan erat dengan perkembangan teknologi

serta derasnya arus urbanisasi. Akibat dari arus urbanisasi serta perkembangan

teknologi yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh

lebih banyak dibanding dengan arus urbanisasi yang sedikit terjadi dan juga

terhambatnya perkembangan teknologi.

Kenakalan remaja yang mengarah pada kejahatan biasanya merupakan

hasil dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun sosial (teman

pergaulan). Kenakalan remaja merupakan salah satu penyakit sosial yang

membawa masalah bagi masyarakat. Penyakit sosial disebut juga penyakit

masyarakat yaitu segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai,

melanggar aturan-aturan yang berlaku. Dikatakan penyakit masyarakat karena

tindakan yang dilakukan remaja tersebut terjadi dalam masyarakat.

Selain itu, kenakalan remaja juga merupakan suatu tindakan

penyimpangan sosial (deviasi). Penyimpangan sosial adalah tindakan yang

melanggar nilai dan norma yang berlaku. Dimana semua perilaku penyimpangan

yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.
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Oleh sebab itu, mereka yang terjebak dalam lingkaran kenakalan remaja

perlu dibantu untuk menemukan dirinya sendiri yang sesungguhnya. Kesadaran

dan kepedulian semua pihak diperlukan untuk mengantarkan mereka pada

kehidupan yang benar dan membahagiakan semua pihak.

Kenakalan remaja yang banyak ragamnya bukan hanya merugikan diri

sendiri namun juga merugikan orang lain. Dimana kenakalan remaja itu sendiri

terjadi karena beberapa faktor yaitu 1) faktor individu yang disebabkan oleh

kondisi cacat fisik, kelemahan yang mengakibatkan pertumbuhan dan tingkah

laku abnormal, 2) faktor keluarga yang disebabkan oleh kurangnya kasih sayang,

perceraian atau perpecahan rumah tangga, kurangnya pendidikan moral maupun

agama serta kurangnya waktu luang orang tua, 3) faktor masyarakat yang

disebabkan oleh pengaruh geng yang tidak baik serta ikut-ikutan melakukan hal

tidak baik itu seperti berupa minum-minum, berjudi, ugal-ugalan, dan dampak

negatif yang dipengaruhi oleh siaran televisi, majalah, buku, serta surat kabar

yang mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan menyimpang.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karimun ikut andil dalam mengatasi

kenakalan remaja yang terjadi. Dengan melakukan patroli rutin ditempat-tempat

rawan yang dijadikan sebagai tempat untuk remaja melakukan hal-hal negatif

serta di jam-jam terterntu, seperti diwaktu pagi diadakan patroli diwarnet-warnet,

playstation, serta tempat-tempat yang memungkinkan tempat remaja bolos

sekolah berkumpul. Diwaktu malam hari patroli diadakan ditempat-tempat

terjadinya ugal-ugalan, ditempat penginapan, serta tempat sepi.
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Tidak itu saja, Pemerintah Kabupaten Karimun juga mengadakan program

Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di tiap-tiap sekolah yang tergabung

dalam program ini. Dimana bertujuan untuk dijadikan tempat atau wadah bagi

remaja yang bermasalah untuk di tindak lanjuti.

Serta Pemerintah bekerja sama dengan Sekolah-sekolah untuk dijadikan

wadah atau tempat dalam mengatasi kenakalan remaja. Dimana Pemerintah

mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang dapat menimbulkan terjadinya kenakalan

remaja seperti sosialisasi bahayanya sex bebas, narkoba, HIV/AIDS dan juga

memberikan pengertian tentang tidak baiknya bolos sekolah, ugal-ugalan, dan

tawuran antar sekolah maupun dengan teman sebayanya yang merugikan diri

remaja itu sendiri.

Dengan demikian, Pemerintah berharap agar kenakalan remaja yang ada di

Kabupaten Karimun dapat ditangani serta tercapainya Visi dan Misi. Dimana

memiliki sumber daya manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

Banyaknya masalah kenakalan remaja yang beragam bentuk membuat

ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang

berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di

Kabupaten Karimun”.
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I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya

yaitu : “Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kenakalan

Remaja di Kabupaten Karimun dan Faktor Apa Yang Mempengaruhi

Kenakalan Remaja di Kabupaten Karimun”.

I.3 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam

mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Karimun;

b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kenakalan remaja di

Kabupaten Karimun.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah informasi dan sebagai saran bagi yang berwenang

dalam hal yang bersangkutan;

b. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang berminat dan menjadi

referensi untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sama;

c. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis sendiri mengenai

penyakit masyarakat dikalangan remaja.
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1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok

pembahasan (BAB) dari masing-masing bab ini dibagi dalam beberapa sub-sub

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta

sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan teori-

teori yang relevan dengan judul penelitian sebagai

landasan dalam pembahasan skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam  Bab ini berisikan uraian mengenai metode

penelitian yaitu mengenai lokasi dan waktu penelitian,

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat

mengenai Kabupaten Karimun serta instansi yang

berhubungan dengan judul penelitian seperti Satuan Polisi

Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan

Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan
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dan Perlindungan Anak serta gambaran struktur

organisasi, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi dari

instansi terkait tersebut.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan

pembahasan yang penulis lakukan di Kabupaten Karimun.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan Bab penutup, yang berisikan tentang

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang

diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA


