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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. PENGERTIAN JUDUL 

Youth (Remaja) :  

1. Beberapa pakar melihat remaja sebagai : 

a) Kelompok individu yang sedang dalam masa transisi, yaitu peralihan 

dari masa kanak-kanak menuju kehidupan dewasa.1 

b) Individu yang secara biologis sedang mengalami masa puber hingga 

mampu memikul tanggung jawab, baik segi fisik, sosial maupun 

finansial.2 

2. Menurut Elizabeth B. Hurlock (1994) masa remaja dapat dibagi menjadi 2 

bagian : 

a. Early Adolescence : 

- 13 – 16 tahun (perempuan) 

- 14 – 17 tahun (laki-laki) 

b. Late Adolescence : 

- 17 – 21 tahun. 

3.  Menurut Dra. Yulia Singgih Gunarsa (1981) batasan usia remaja adalah  

antara 12 – 21 tahun, dengan pembagian sebagai berikut : 

a. Remaja awal : 12 – 17 tahun (perempuan) 

 13 – 18 tahun (laki-laki) 

b. Remaja akhir : 17 – 21 tahun (perempuan) 

 18 – 21 tahun (laki-laki) 

4. Masa remaja dapat dibagi dalam 2 periode3 yaitu:  

a. Periode Masa Puber usia 12-18 tahun  

i. Masa Pra Pubertas usia 12-14 tahun: masa peralihan dari 

akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Cirinya:  
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- Anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. 

- Anak mulai bersikap kritis. 

ii. Masa Pubertas usia 14-16 tahun: masa remaja awal. Cirinya:  

- Mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. 

- Memperhatikan penampilan.  

- Sikapnya tidak menentu/plin-plan.  

- Suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. 

iii. Masa Akhir Pubertas usia 17-18 tahun: peralihan dari masa 

pubertas ke masa dewasa. Cirinya adalah :  

- Pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan 

psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. 

- Proses kedewasaan jasmaniah pada remaja putri lebih awal 

dari remaja pria. 

b.  Periode Remaja Dewasa usia 19-21 tahun  

Merupakan masa akhir remaja. Beberapa sifat penting pada 

masa ini adalah:  

- Perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis. 

- Mulai menyadari akan realitas. 

- Sikapnya mulai jelas tentang hidup.  

- Mulai nampak bakat dan minatnya.  

Crisis (Krisis) : - Keadaan yang genting, keadaan yang berbahaya. 

- Halangan yang terjadi terhadap kejadian-kejadian yang 

berlangsung secara regular4.  

Center (Pusat) : Titik yang di tengah – tengah benar, sesuatu yang 

dijadikan perhatian, sasaran5. 

Surakarta : - Nama sebuah kotamadya di pusat provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia Sebuah karesidenan di Jawa Tengah  

terdiri dari beberapa Kabupaten: Sukoharjo, Klaten, 

Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali 6. 
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Secara umum Youth Crisis Center di Surakarta bisa diartikan sebagai 

sebuah bangunan di Surakarta yang digunakan sebagai wadah atau tempat 

penampungan dan penanganan korban kekerasan dan remaja yang mempunyai 

sikap menyimpang norma, moral dan etika dengan pemulihan melalui terapi 

kejiwaan, pengajaran ketrampilan dan pendidikan, pengembangan kepribadian 

dan kepercayaan diri agar mereka dapat kembali di lingkungan dan 

masyarakatnya, yang dikhususkan bagi para remaja pria untuk kemudahan dalam 

penyembuhan. 

 

II. LATAR BELAKANG 

2.1. UMUM 

2.1.1 Remaja dan Kenakalannya 

 Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orangtua, 

merupakan suatu proses alami dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-

tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa 

pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Masa remaja sering dianggap sebagai 

masa yang paling rawan dalam proses pertumbuhan. Bagi remaja, masa ini adalah 

masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Namun pada usia ini remaja 

sering menimbulkan kekuatiran bagi para orangtua mereka. Sehingga diperlukan 

sikap arif dan orangtua untuk lebih memahami anak remajanya. Orangtua perlu 

menerima remaja sebagaimana adanya. Jangan terlalu membesar-besarkan 

perbedaan usia dan pandangan diantara keduanya. Orangtua para remaja perlu 

memposisikan diri seperti pepatah jawa ”Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo 

Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani” yang berarti bahwa orangtua harus 

berada di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di 

belakang mengawasi segala tindak tanduk para remaja.  

 Pergolakan emosi yang terjadi pada remaja tidak terlepas dari bermacam 

pengaruh, seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah dan teman-teman 

sebaya serta aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Masa remaja yang identik dengan lingkungan sosial tempat berinteraksi, membuat 

mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri secara efektif. Bila aktivitas-

aktivitas yang dijalani di sekolah (pada umumnya masa remaja lebih banyak 
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menghabiskan waktunya di sekolah) tidak memadai untuk memenuhi tuntutan 

gejolak energinya, maka remaja seringkali meluapkan kelebihan energinya ke 

arah yang tidak positif, misalnya tawuran. Untuk menghindari hal-hal negatif 

yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, remaja hendaknya 

memahami dan memiliki apa yang disebut kecerdasan emosional. Kecerdasan 

emosional ini ditunjukkan melalui kemampuan remaja untuk memberi kesan yang 

baik tentang dirinya, mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, 

berusaha menyetarakan diri dengan lingkungan, dapat mengendalikan perasaan 

dan mampu mengungkapkan reaksi emosi sesuai dengan waktu dan kondisi yang 

ada sehingga interaksi dengan orang lain dapat terjalin dengan lancar dan efektif� 

 Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun 

masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Mereka 

sedang berada dalam proses mencari pola hidup yang paling sesuai. Hal ini sering 

dilakukan melalui metoda coba-coba sehingga kadang kegiatan yang dilakukan 

remaja menimbulkan kekuatiran tidak menyenangkan bagi lingkungan dan 

orangtuanya. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan 

inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. 

 Masa remaja adalah masa dimana seseorang mulai memikirkan tentang cita-

cita, harapan, dan keinginan-keinginannya. Pada masa ini biasanya banyak terjadi 

konflik yang muncul ketika remaja mencoba untuk mengintegrasikan antara 

keinginan diri dan keinginan orang-orang di sekitarnya. 

 Orangtua memiliki peranan yang sangat penting untuk menolong anak 

remajanya, supaya mereka tidak salah jalan. Tetapi pada saat yang sama orangtua 

mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang dialami 

remaja, baik secara fisik maupun psikis. Orangtua perlu melakukan pendekatan-

pendekatan yang tepat agar dapat mengerti dan memahami masalah anak remaja. 

Jika tidak maka hal ini akan menyebabkan banyak kesalahpahaman di antara 

mereka.7 

 Dari kesalahpahaman tersebut para remaja dapat berubah sikap yang 

dahulunya seorang penurut menjadi seorang pembangkang yang mengakibatkan 
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tidak adanya kontrol dalam menjalani hidup. Hal ini dapat menyebabkan remaja  

melakukan tindakan – tindakan yang melanggar norma moral dan etika. 

 Tindakan-tindakan itu antara lain : 

- Penganiayaan. 

- Pengedaran dan pemakaian narkoba. 

- Pencurian. 

- Pemerasan. 

- Pemerkosaan. 

- Pembunuhan. 

- Tawuran. 

- DLL 

 Menurut KUHP Pasal 45 perbuatan – perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

remaja dapat dikenai  tiga alternatif penjatuhan hukuman, yaitu8 :  

- Remaja pelaku di kembalikan kepada orang tuanya, wali atau 

pemeliharanya tanpa hukuman pidana apapun. 

- Remaja pelaku diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. 

- Remaja pelaku bisa dijatuhi hukuman pidana maksimum sepertiga dari 

hukuman maksimum untuk orang dewasa. 

 Dari tiga alternatif tindakan di atas, salah satunya adalah menyerahkan pada 

pemerintah tanpa hukuman pidana apapun, untuk itu dibutuhkan sebuah wadah 

penampungan dan pembinaan remaja nakal dan remaja korban kekerasan untuk 

melaksanakan kegiatan pendampingan, pembinaan, penanganan dan 

penampungan remaja bermasalah yang kemudian dipulihkan dengan pengajaran 

pendidikan, pengajaran ketrampilan, serta terapi kejiwaan agar remaja pelaku 

kenakalan dan korban kekerasan dapat lebih percaya diri ketika kembali ke 

lingkungan mereka. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak bisa 

menjadi solusi terbaik, karena  lembaga tersebut merupakan tempat untuk 

menjalani hukuman bisa disamakan dengan sebuah penjara. Sementara Youth 

Crisis Center  merupakan sebuah wadah yang nantinya bisa menjadi tempat untuk 

belajar, mengembangkan diri dan bakat, baik bakat dalam olah raga, seni, ataupun 
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bakat yang lain. Sehingga Youth Crisis Center merupakan salah satu yang dapat 

dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja dan kekerasan 

terhadap remaja.  

 Kenakalan yang dilakukan remaja disebabkan karena factor-faktor sebagai 

berikut9: 

1. PENGARUH KAWAN SEPERMAINAN 

Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan adalah merupakan satu 

bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai 

mereka di mata teman-temannya. Apalagi jika mereka dapat memiliki 

teman dari kalangan terbatas. Misalnya, anak orang yang paling kaya di 

kota, anak pejabat pemerintah setempat ataupun anak orang terpandang 

lainnya. Pengaruh kawan bermain ini bukan hanya membanggakan bagi 

remaja saja tetapi juga bagi orangtuanya. Orangtua akan merasa senang 

dan bangga kalau anaknya mempunyai teman bergaul dari kalangan yang 

lebih tinggi derajatnya. Kebanggaan itu hanya  semu sifatnya kalau tidak 

dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan di 

kemudian hari karena kawan dari kalangan tertentu bisa jadi memiliki 

gaya hidup yang berbeda. Apabila remaja akan berusaha mengikuti tetapi 

tidak mempunyai modal ataupun orangtua tidak mampu memenuhinya 

maka anak akan menjadi frustrasi. Apabila timbul frustrasi, maka remaja 

kemudian akan melarikan rasa kekecewaannya itu pada narkotik, obat 

terlarang, dan lain sebagainya.  

Pengaruh kawan ini memang cukup besar. Pengaruh kawan sering 

diumpamakan sebagai segumpal daging busuk apabila dibungkus dengan 

selembar daun maka daun itupun akan berbau busuk. Sedangkan bila 

sebatang kayu cendana dibungkus dengan selembar kertas, kertas itu pun 

akan wangi baunya. Perumpamaan ini menunjukkan sedemikian besarnya 

pengaruh pergaulan dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang 

ketika remaja khususnya. Orangtua para remaja perlu berhati-hati dan 

bijaksana dalam memberikan kesempatan anaknya bergaul. Memiliki 
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teman bergaul yang tidak sesuai bagi remaja, di kemudian hari akan 

banyak menimbulkan masalah bagi orangtuanya.  

2.  PENDIDIKAN 

Memberikan pendidikan yang sesuai adalah merupakan salah satu 

tugas orangtua kepada anak. Agar anak dapat memperoleh pendidikan 

yang sesuai perlu pemilihan sekolah yang bermutu. Selain itu, perlu 

dipikirkan pula latar belakang agama pengelola sekolah. Hal ini penting 

untuk menjaga agar pendidikan agama yang telah diperoleh anak di rumah 

tidak kacau dengan agama yang diajarkan di sekolah. Pemberian 

pengertian yang benar tentang adanya beberapa agama di dunia dan 

pengertian yang baik dan bebas dari kebencian tentang alasan orangtua 

memilih agama  serta alasan seorang anak harus mengikuti agama 

orangtua. Sebuah pengarahan kepada para remaja sangatlah penting agar 

di masa depan para remaja merasakan kebahagiaan, misalnya pengarahan 

ketika memilih sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Sebuah kekecewaan 

tidak akan mucul ketika orang tua memberi pengarahan yang baik bagi 

anaknya.  

3.  PENGGUNAAN WAKTU LUANG 

Kegiatan di masa remaja sering hanya berkisar pada kegiatan sekolah 

dan seputar usaha menyelesaikan urusan di rumah, selain itu mereka 

bebas, tidak ada kegiatan. Apabila waktu luang tanpa kegiatan ini terlalu 

banyak, remaja akan timbul gagasan untuk mengisi waktu luangnya 

dengan berbagai bentuk kegiatan. Apabila remaja melakukan kegiatan 

yang positif, hal ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun, jika remaja 

melakukan kegiatan yang negatif maka lingkungan dapat terganggu. 

Seringkali perbuatan negatif ini hanya terdorong rasa iseng. Tindakan 

iseng ini selain untuk mengisi waktu juga tidak jarang dipergunakan para 

remaja untuk menarik perhatian lingkungannya. Perhatian yang 

diharapkan dapat berasal dari orangtuanya maupun kawan 

sepermainannya. Akan tetapi kawan sebaya sering menganggap iseng 

berbahaya adalah salah satu bentuk pamer sifat jagoan yang sangat 
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membanggakan. Misalnya, ngebut tanpa lampu di malam hari, mencuri, 

merusak, minum minuman keras, obat bius, dan sebagainya.  

Munculnya kegiatan iseng tersebut selain atas inisiatif si remaja 

sendiri, sering pula karena dorongan teman sepergaulan yang kurang 

sesuai. dalam masyarakat pada umumnya, apabila seseorang tidak 

mengikuti gaya hidup anggota kelompoknya maka ia akan dijauhi oleh 

lingkungannya. Tindakan pengasingan ini jelas tidak mengenakkan hati si 

remaja, akhirnya mereka terpaksa mengikuti tindakan kawan-kawannya 

dan terjerumus. 

4.  UANG SAKU 

Orangtua hendaknya memberikan teladan untuk menanamkan 

pengertian bahwa uang hanya dapat diperoleh dengan kerja dan keringat. 

Remaja harus dididik agar dapat menghargai nilai uang, dilatih agar 

mempunyai sifat tidak suka memboroskan uang tetapi juga tidak terlalu 

kikir.  

Remaja juga perlu diajarkan untuk mempunyai kebiasaan menabung 

sebagian dari uang sakunya. Menabung bukanlah pengembangan watak 

kikir, melainkan sebagai bentuk menghargai uang yang didapat dengan 

kerja dan semangat. 

Pemberian uang saku kepada remaja memang tidak dapat dihindarkan. 

tapi perlu diberikan dengan dasar kebijaksanaan. Jangan sampai 

memberikannya dengan berlebihan. Uang saku yang diberikan dengan 

tidak bijaksana akan dapat menimbulkan masalah. Yaitu:  

- Anak menjadi boros dan selalu berfoya-foya dan kemudian 

terjerumus dalam kehidupan yang menyimpang seperti membeli 

narkoba dan kemudian memakainya. 

- Anak tidak menghargai uang, dan  

- Anak malas belajar, sebab mereka pikir tanpa kepandaian pun uang 

mudah didapatkan..  
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5.  PERILAKU SEKSUAL 

Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang 

menguatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Sering 

dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling 

berangkulan mesra tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya. Mereka 

sudah mengenal istilah pacaran sejak awal masa remaja. Bagi remaja, 

merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Akibatnya, di 

kalangan remaja kemudian terjadi persaingan untuk mendapatkan pacar. 

Pengertian pacaran dalam era globalisasi informasi ini sudah sangat 

berbeda dengan pengertian pacaran 15 tahun yang lalu. Hal ini berakibat 

di jaman ini banyak remaja yang putus sekolah karena hamil. Dalam masa 

pacaran, remaja perlu diberi pengarahan tentang idealisme dan kenyataan, 

serta ditumbuhkan kesadaran bahwa kenyataan sering tidak seperti 

harapan kita, sebaliknya harapan tidak selalu menjadi kenyataan. 

Demikian pula dengan pacaran. Keindahan dan kehangatan masa pacaran 

sesungguhnya tidak akan terus berlangsung selamanya. 

2.1.2 Remaja dan kekerasan 

 Tak hanya kenakalan yang sering dilakukan oleh anak dan remaja akan tetapi 

anak dan remaja juga sering menjadi obyek kekerasan. Kekerasan terhadap anak 

dan remaja menurut Kempe and Helfer  adalah anak dan remaja yang mengalami 

luka secara disengaja oleh orang lain. UU di AS, Child Abuse Prevention and 

Treatment Act, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak dan remaja adalah 

luka fisik atau mental, kekerasan seksual, penolakan atau perlakuan yang 

menyimpang kepada anak di bawah 18 tahun oleh orang yang bertanggung jawab 

terhadap kesejahteraan anak atau remaja tersebut10.  

 Seorang sosiolog dari University of New Hampshire Murray Straus yang 

melakukan survei terhadap 991 orang tua menemukan, 90% orang tua mengaku 

melakukan bentuk-bentuk agresi psikologis saat dua tahun pertama usia anak. 

Sejumlah 75% orangtua di antaranya mengaku melakukan bentakan atau berteriak 

pada anak. Seperempat orang tua menyumpahi atau memaki anaknya, dan sekira 
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6% bahkan mengancam untuk mengusir sang anak. Menurut survei tersebut, 

membentak dan mengancam adalah bentuk paling umum dari agresi yang 

dilakukan orang tua. Dibandingkan tindakan yang lebih ekstrem lagi, seperti 

mengancam, memaki, dan memanggil dengan kasar dengan panggilan bodoh, 

malas, dan sebagainya, maka membentak paling banyak dilakukan11. 

 Ada tiga macam kekerasan pada anak dan remaja yaitu12 : 

1. Kekerasan seksual, dengan sasaran daerah organ seksual dan menggunakan 

organ kelamin  

2. pelaku sebagai alat kekerasan.  

3. Kekerasan fisik, meliputi penganiayaan kepada fisik badan korban  

4. Kekerasan emosi, meliputi bentakan, ancaman, sindiran, dan 

penganiayaan lain kepada psikis korban. 

 Dari tiga macam kekerasan pada anak dan remaja tadi ada beberapa solusi 

penanganan yang disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh korban. 

1. Untuk korban kekerasan seksual dapat ditangani dengan terapi 

kejiwaaan dengan tujuan menghilangkan trauma fisik dan mental serta 

pengobatan dengan medis apabila korban mengalami luka. 

2. Untuk korban kekerasan fisik penanganan bisa dengan perawatan medis 

dan pengobatan seperti penanganan di rumah sakit hanya saja dalam 

skala kecil. 

3. Untuk korban kekerasan emosi penanganan bisa berupa pendampingan 

bisa juga dengan terapi kejiwaan agar kepercayaan korban dapat muncul 

kembali. 

Sebuah kekerasan bisa dialami siapa saja dan itu bisa muncul karena ada 

beberapa faktor penyebab yaitu13 : 

1. Dendam, yang umumnya bersumber dari adanya perlakuan kekerasan 

yang pernah diterima oleh pelaku. Perasaan sakit hati dan terhina dari 
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korban memunculkan kemarahan, sehingga mendorong korban 

melampiaskan dalam bentuk perilaku yang sama. Pelampiasan kepada 

orang lain memunculkan kekerasan yang baru, korban berperan sebagai 

pelaku, dengan korbannya adalah orang lain.  

2. Stabilitas emosi yang rendah, sehingga adanya tekanan emosi (stres) 

yang tidak mampu ditoleransi lagi oleh pelaku, menyebabkan hilangnya 

kendali diri. Akibatnya pelaku mudah tersulut emosinya oleh persoalan 

yang sepele, termasuk dalam menghadapi perilaku-perilaku korban.  

3. Cara mendidik anak yang otoriter dan menggunakan cara kekerasan 

sehingga menjadi model bagi anak dalam berperilaku (Smith-Cannady, 

1998). Orang tua yang otoriter cenderung menggunakan aturan-aturan 

kaku dalam mendidik anak. Pelanggaran oleh anak akan dihadapi 

orangtua dengan hukuman yang keras.  

4. Tradisi, yang dirasakan sebagai keharusan untuk dilaksanakan. Hal ini 

biasanya muncul pada institusi terrtentu yang mewajibkan adanya 

kekerasan. Seperti OSPEK di sekolah, cenderung mengeksplorasi 

ketakutan pada siswa baru melalui hukuman atau acara-acara yang 

keras.  

5. Model yang diperoleh dari media massa, seperti adegan kekerasan di 

televisi, cerita silat, dan games action. Contoh dari media menjadi model 

yang paling cepat ditiru oleh individu karena kemajuan teknologi 

memudahkan akses terhadap media-media ini.  

Munculnya kekerasan menimbulkan efek psikologis yang sangat berat bagi 

korban. Kondisi emosi dan kepribadian secara umum mengalami guncangan 

berat, sehingga muncul kondisi tidak seimbang. Ketidakseimbangan terjadi karena 

informasi / pengalaman yang diterima tidak sesuai dengan skema yang dimiliki, 

misalnya tentang figur ayah yang mestinya melindungi ternyata yang diterima 

adalah sosok yang sering memukul. Skema (struktur psikologis) yang terbentuk 

tentang ayah menjadi begitu buruk dengan mengatakan bahwa ia dendam kepada 

ayahnya. Jika skema ini terus dia pertahankan tentu tidak membawa kebaikan bagi 

adaptasinya kelak dengan lingkungan. Menurut Cavett (2002), akibat yang 

muncul pada korban kekerasan adalah sebagai berikut : 
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Tabel I.1. Tanda-tanda Remaja yang menjadi korban kekerasan menurut 

Evidence-Based Modelsof Reporting 

Kekerasan Seksual Kekerasan Fisik Kekerasan Emosi 

Permisif terhadap pakaian Agresi ekstrem Depresi 

Perilaku seksual 

menyimpang 

Mengalami ketergantungan Ketergantungan  

Hubungan sebaya lemah Tidak senang dengan 

kesedihan orang lain 

Tertutup 

Menjauhi orang dewasa Berbohong Agresif 

Berbohong  Konsep diri lemah Kecemasan ekstrem 

Menyiksa diri Perilaku nakal Apatis dan pasif 

Problem dengan peraturan Menggunakan alkohol dan 

narkoba 

Lari dari rumah 

Gangguan makan Upaya bunuh diri Perilaku berbeda di sekolah 

dan rumah 

Obsesi terhadap kesucian Problem belajar Upaya bunuh diri 

Perilaku nakal   Harga diri rendah 

Menggunakan alkohol dan 

narkoba 

  Sulit menjalin hubungan 

sosial 

Upaya bunuh diri   Tidak sabaran 

Kekanak-kanakan   Kurang percaya diri 

Menghindari olahraga   Cita-cita yang tidak realistis 

(sumber dari Cavett, 2002) 

 Tanda-tanda tersebut adalah hasil yang dilaporkan oleh beberapa psikolog 

yang menangani korban kekerasan. Intensitas masing-masing tanda bervariasi, 

namun sebagian besar korban memiliki gejala tersebut14.  

 Penelitian Calhoun & Atkinson menemukan bahwa sebagian korban 

kekerasan seksual menderita stres pasca trauma (Post Traumatic Stress Disorder/ 

PTSD); mereka juga menghukum diri dengan berbagai cara, antara lain dalam 

bentuk gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, masalah seksual, 

penganiayaan diri dan bunuh diri, gejala somatik, kecemasan, hancurnya 
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penghargaan diri dan depresi berkepanjangan. Penelitian yang luas oleh Bagley 

menemukan adanya dampak yang secara signifikan lebih serius pada anak yang 

mengalami kekerasan berkali- kali dibandingkan dengan anak yang mengalami 

kejadian itu hanya sekali. Meski tidak ditemukan gejala kejiwaan yang berarti 

pada beberapa korban, sebagian korban sebenarnya mengalami penundaan 

kemunculan gejala itu. Artinya, gejala kejiwaan serius baru muncul setelah 

mereka dewasa15. 

 Smith-Cannady (1998) menyimpulkan bahwa korban kekerasan pada akhirnya 

akan mengalami masalah penyesuaian sosial yang parah. Perasaan terluka 

cenderung dibawa hingga dewasa dan mempengaruhi sikap mereka terhadap 

orang lain, terutama keluarga sebagai pelakunya. Sikap negatif kepada keluarga 

ini berbanding terbalik dengan sikap mereka kepada korban baru yang lebih 

positif. Mereka memiliki empati tinggi kepada sesama korban dan tidak 

menginginkan adanya korban yang lebih banyak. 

 

2.2. KHUSUS 

2.2.1 Tinjauan Kenakalan Remaja di Surakarta 

 Di kota Surakarta kenakalan remaja dan kekerasan terhadap remaja sudah 

seringkali terjadi. Gejala kerusakan mental generasi muda itu menjadi 

keprihatinan kalangan ulama. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Surakarta, Muh Amir, menyayangkan kebebasan tanpa batas pada era reformasi. 

Kemunculan media massa yang mengumbar erotisme penggugah nafsu syahwat 

perlu menjadi perhatian bersama. 

 Pakar psikologi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Yayah 

Kisbiyah, menyatakan kenakalan remaja bukan semata-mata kesalahan mereka. 

Persoalan sesungguhnya dipicu oleh kesalahan orang tua dan para pemimpin yang 

menjadi anutan. Orang tua, politikus, dan birokrat tidak bisa dijadikan contoh. 

Krisis kepemimpinan itu yang memicu kebingungan para remaja dalam bersikap. 

 Berbagai kebijakan justru menimbulkan persoalan baru. Di bidang 

pendidikan, misalnya, lulusan SMK tak bisa segera terserap dunia kerja akibat 
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hantaman krisis ekonomi. Apalagi banyak sarjana menganggur. Akhirnya mereka 

tergiur untuk mencari uang secara instan dengan jalan mencuri atau memeras. 

Polisi ternyata cukup selektif menangani kasus kriminal yang melibatkan remaja 

dan anak-anak. Polresta Surakarta, misalnya, menjalin kerja sama dengan 

sejumlah instansi, yakni sekolah, birokrasi, dan LSM, untuk memberikan 

penyuluhan hukum. Kapolresta Surakarta AKBP Drs Bambang Sudarisman, dan  

Kasatbimmas AKP Mardjanto BSc. mengungkapkan bahwa masyarakat 

menanggapi dengan positif langkah yang akan dijalankan dalam menangani 

kenakalan remaja. Instansi lain adalah Bapas. Setiap kali muncul tindak kriminal 

oleh anak dan remaja, lembaga ini bertindak. Kepala Bapas Dra. Siti Jumirah 

mengakui keterlibatan instansinya merupakan prasyarat untuk persidangan anak 

dan remaja. Selain itu juga mendampingi pelaku selama persidangan hingga vonis 

dijatuhkan. Jika vonis dengan hukuman percobaan, Bapas memantau dan 

membina terhukum.  

 Krisis ekonomi yang berlarut-larut menimbulkan pesimisme kenakalan remaja 

bakal berkurang. Bahkan tiap tahun diperkirakan bertambah. Karena makin 

banyak tokoh yang tak bisa dijadikan anutan secara positif. Sistem pendidikan 

yang hanya mengejar nilai rapor tak pernah memberikan kepuasan bagi anak 

didik. Karena remaja tak pernah dilatih bertanggung jawab dan menyelesaikan 

permasalahan.  

  Data Balai Pemasyarakatan Surakarta (Bapas) selama tahun 2005 ada 106 

anak dan remaja terlibat tindak kriminal. Dan, ada lima anak terlibat narkotika. Itu 

belum termasuk kejadian yang tidak dilaporkan. Tabel menunjukan bahwa 

kenakalan remaja di Surakarta termasuk cukup besar. 
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Tabel I.2. Data Rekapitulasi Klien Remaja dan Anak 2005 

Masalah  Jumlah 

Pencurian  40 

Penganiayaan 16 

Narkotik 10 

Susila  9 

Pemerkosaan 7 

Kekerasan 6 

Pengeroyokan 5 

Lalu lintas 4 

Perjudian 3 

Senjata tajam 3 

Perusakan 2 

Melarikan anak di bawah umur  1 

Jumlah  106 

Sumber: Bapas, 2005. 

 

2.2.2 Tinjauan Kekerasan terhadap Remaja di Surakarta. 

 Munculnya kekerasan terhadap remaja menimbulkan efek psikologis yang 

sangat berat bagi remaja yang menjadi korban. Kondisi emosi dan kepribadian 

secara umum mengalami guncangan berat, sehingga muncul kondisi tidak 

seimbang. Ketidakseimbangan ini apabila terus dipertahankan tentu tidak 

membawa kebaikan bagi adaptasinya kelak dengan lingkungan. Kondisi korban 

yang mengalami banyak gangguan psikis akibat kekerasan memunculkan potensi 

negatif dalam adaptasinya kelak di masyarakat.  

 Pengalaman pribadi yang dialami korban kekerasan adalah kekerasan itu 

sendiri. Hal ini menyebabkan di dalam diri korban akan muncul kesan kuat dari 

peristiwa kekerasan tersebut dan diikuti dengan tekanan emosi yang sangat besar. 

Tekanan emosi yang tidak mampu disalurkan dengan lancar membuat korban 
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kehilangan kemampuan menilai lingkungan, sehingga akhirnya akan 

menimbulkan sikap negatif termasuk dalam dunia kerjanya. 

 Kalau melihat hasil penelitian LSM tentang kasus kekerasan terhadap anak 

dan remaja di Surakarta, kondisinya sangat memprihatinkan. Kasusnya mencapai 

32% pada 2005, seperti 376 kasus anak jalanan, 645 kasus buruh anak, 120 

kenakalan remaja, dan 28 kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, 

54 anak dilacurkan dan 260 anak usia wajib belajar lainnya putus sekolah16. 

 Kalau dicermati sebagian besar kasus yang terjadi, itu menguatkan dan 

memperjelas teori bahwa pola relasi yang tidak seimbang akan menyebabkan 

kekerasan terhadap remaja dan anak. Misalnya, orang dewasa terhadap anak-anak. 

Kekerasan terhadap remaja di Solo dalam catatan terdiri atas satu kasus 

perkosaan, empat kasus pencabulan, satu kasus penganiayaan, tiga kasus 

pelecehan seksual, dan tiga kasus kekerasan terhadap istri. 

 Sementara di Kabupaten Sragen tercatat satu kasus perkosaan, satu kasus 

pencabulan, dan dua kasus kekerasan terhadap istri. Di Kabupaten Boyolali juga 

dilaporkan terjadi tindak kekerasan sebanyak empat kasus, tiga kasus perkosaan, 

dan satu kasus pencabulan. Di Kabupaten Klaten terdapat dua kasus perkosaan 

dan satu kasus pencabulan. Wilayah lain, yaitu Kabupaten Sukoharjo terdapat dua 

kasus perkosaan dan satu kasus pencabulan. Di Kabupaten Wonogiri dilaporkan 

satu kasus perkosaan. Terakhir, di Kabupaten Karanganyar terdapat tiga kasus 

pencabulan dan satu kasus kekerasan terhadap istri. Kalau dicermati, setiap kasus 

akan sangat bervariasi modus operandi yang digunakan pelaku. Mereka dijebak 

dan dirayu dengan banyak cara. Memang, meskipun telah banyak wacana dan 

pendidikan tentang jender, tetapi perempuan hingga saat ini tetap rentan terhadap 

kekerasan17. 

 Agustin Prasetyo Murniati MA,  memaparkan, meningkatnya angka kekerasan 

terhadap remaja itu seharusnya menggugah kesadaran pemerintah dan masyarakat 

untuk melakukan pencegahan atau menekan. Menurutnya, sudah ada aturan yang 
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bisa menjadi landasan bagi aparat hukum menindak pelaku kekerasan terhadap 

perempuan18.  

Tabel. I. 3 
KASUS KEKERASAN GANDA YANG TERJADI DI WILAYAH 

EKS-KARESIDENAN SURAKARTA  

 TAHUN 2005 

0 2 4 6 8

Solo

Klaten

Kra

W
ila

ya
h

 
Sumber : Data base SPEK-HAM 2005 

 Ditemukan pula bahwa banyak remaja yang mendapatkan kekerasan ganda, 

artinya korban tidak hanya mendapatkan satu jenis kekerasan. Misalnya seorang 

korban yang mengalami kekerasan seksual (dipaksa berhubungan seksual), 

kekerasan ekonomi (tidak dinafkahi), mengalami kekerasan fisik (dianiaya), selain 

itu juga mengalami kekerasan psikologis (dimaki, diejek)19. 

Tabel. I.4 

KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI WILAYAH EKS 

KARESIDENAN SURAKARTA PADA TAHUN  2005 

WILAYAH ASAL 

DATA 

BENTUK 

KASUS Solo Sragen Byl Klaten Skh Wng Kra 
TOTAL 

Perkosaan 3 3 2 4 4 1 0 17 

Pencabulan 3 0 0 7 9 3 1 23 MEDIA 

Total 6 3 2 11 13 4 1 40 

SPEK-

HAM 
Perkosaan 1 0 1 0 1 2 1 6 

 Total 1 0 1 0 1 2 1 6 

Sumber : Data base SPEK-HAM, 2005 

Legend :  Byl : Boyolali - Skh : Sukoharjo - Wng : Wonogiri - Kra : Karanganyar 
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Tabel. I.5 

Data kekerasan menurut usia korban dan pelaku di Indonesia 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa korban kekerasan tidak mengenal usia 

dan jenis kelamin: dari usia di bawah 5 tahun, sampai di atas 40 tahun bisa 

menjadi korban seperti dapat dilihat dalam grafik di atas. Pada tahun 2005 tercatat 

ada sejumlah 197 korban kekerasan berusia di bawah 5 tahun, dan sebanyak 1.372 

korban di atas usia 40 tahun. Sedangkan pelaku yang teridentifikasi berusia antara 

6 sampai di atas 40 tahun. Usia pelaku paling rendah antara 6 – 12 tahun (ada 44 

pelaku). Mempelajari data yang ada jika mencermati rentang usia korban dimulai 

sejak usia 13 – 18 tahun, maka kiranya diperlukan kajian lebih dalam mengenai 

adanya kasus kekerasan dalam kaitannya dengan kekerasan seksual dan 

pernikahan dini20. 

 

III.  RUMUSAN MASALAH 

3.1. PERMASALAHAN 

 Bagaimana mewadahi para remaja nakal dan memberikan sebuah 

pembinaan yang nantinya bisa merubah sikap remaja yang  menyimpang 

dari aturan menjadi seorang manusia yang mempunyai budi pekerti yang 

baik serta mewadahi, memberi perlindungan dan pertolongan bagi para 

remaja korban kekerasan melalui terapi kejiwaan, pengajaran ketrampilan, 

pengembangan kepribadian dan kepercayaan diri agar dapat kembali pada 

lingkungannya. 
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Sumber : Naskah Final Catahun, Komnas Perempuan, 2006 

Usia Korban dan Pelaku

1428

1372

919

197

765

2244

4506

1782

2093

44

369

1633

4923

<5 th

6-12 th

13-18 th

19-24 th

25-40 th

>40 th

# tahu

korban pelaku
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3.2. PERSOALAN 

a. Penampilan fisik bangunan yang sesuai dengan karakter penghuninya 

yaitu para remaja dalam kondisi krisis dengan mengutamakan 

penyelesaian estetika visual. 

b. Bangunan berkonsep modern tropis yang kontekstual dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 

IV. TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan : 

a. Tujuan yang akan dicapai adalah menemukan konsep Youth Crisis 

Center sebagai tempat menjalani penampungan dan pembinaan baik 

secara fisik maupun kejiwaan yang selanjutnya menjadi landasan 

tranformasi dalam desain arsitektural. 

b. Menampilkan performansi Youth Crisis Center yang mengakomodasi 

fungsi edukatif, rekreatif dan interaktif serta sederhana yang di 

tekankan pada konsep modern minimalis tropis. 

 

4.2 Sasaran 

 Mendapatkan suatu wadah Youth Crisis Center yang dikhususkan bagi 

remaja putra, pembahasannya diarahkan pada jenis kegiatan yang perlu 

diwadahi, macam dan bentuk pola ruang, jumlah dan besaran ruang untuk 

kegiatan remaja yang diwujudkan dalam bentuk organisasi ruang, dalam 

konsep perencanaan dan perancangan yang secara fungsional dan 

arsitektural mampu mengungkapkan ciri modern tropis. 

 

V. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN  

5.1. Batasan 

a. Youth Crisis Center di Surakarta merupakan bangunan fasilitas sosial 

untuk kegiatan pembinaan dan penanganan yang bersifat khusus, yaitu 

untuk menampung, pembinaan, perlindungan para remaja bermasalah 

yaitu remaja yang nakal serta korban kekerasan di lingkup kota 

Surakarta. 
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5.2. Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan ditekankan pada ilmu arsitektur yang berkaitan dengan 

masalah perencanaan dan perancangan dibatasi pada bangunan Youth 

Crisis Center di Surakarta sebagai wadah edukatif, rekreatif dan 

interaktif, sedang disiplin ilmu lain di luar ilmu arsitektur digunakan 

sebagai bahan pendukung. 

b. Kajian perencanaan dan perancangan dibatasi pada bangunan Youth 

Crisis Center dalam skala yang lebih kecil, yang mengarah pada tapak  

c. Pembahasan mengenai wilayah yang akan dipakai sebagai site 

berdirinya Youth Crisis Center di Surakarta. 

 

VI. METODE PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan desain yaitu: 

6.1. Kajian Teoritis 

Studi literatur, yaitu mengambil dari berbagai sumber yang digunakan 

untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang 

mempunyai dasar. 

6.2. Data 

Data didapat dari : 

- Studi literatur  

Data-data dari sumber yang mengemukakan pemecahan 

permasalahan yang memiliki dasar jumlah dan prosentase. 

Menyajikan data dan informasi berbagai literatur tentang Youth 

Crisis Center lainnya yang mempunyai kesamaan fungsi, untuk 

mengetahui persyaratan umum dan khusus sebagai aturan 

pembahasan. 

- Survey lapangan  

Dengan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek maupun 

lokasi yang berkaitan dengan Youth Crisis Center yang ada sebagai 

perbandingan bagi perancangan. 
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6.3. Analisa 

Dengan cara menganalisa data-data yang diperlukan untuk kemudian 

digunakan sebagai suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam 

mendesain berdasarkan standar yang ada. 

6.4. Sintesis 

Hasil analisis dan data diolah dengan kriteria yang telah ditetapkan 

kemudian diintegrasikan dengan persyaratan/ketentuan perencanaan 

dan perancangan yang siap ditransformasikan ke dalam bentuk fisik 

bangunan yang dikehendaki. 

6.5. Perumusan Konsep 

Hasil analisis disusun dalam konsep, yang hasilnya merupakan bahan 

dan dasar dalam perancangan fisik Youth Crisis Center. 

 

VII. GAGASAN AWAL 

Dalam mendesain sebuah Crisis Center perlu adanya studi perbandingan 

desain. Konsep awal dari Youth Crisis Center adalah modern tropis yang mana 

konsep tersebut bisa mendukung dalam penyembuhan dengan terapi yang secara 

langsung menggunakan alam atau lingkungan. 

Untuk kegiatan utamanya merupakan  proses penampungan dan penanganan 

korban kekerasan dan remaja yang mempunyai sikap menyimpang norma, moral 

dan etika dengan pemulihan melalui terapi kejiwaan, pengajaran ketrampilan dan 

pendidikan, pengembangan kepribadian dan kepercayaan diri agar mereka dapat 

kembali ke lingkungan dan masyarakatnya. 

Sasaran dari Youth Crisis Center di Surakarta adalah remaja pria yang sering 

melakukan penyimpangan terhadap norma moral dan etika. 

 Berikut beberapa contoh bentuk bangunan, tempat maupun ruang yang 

bisa dijadikan perbandingan dalam membuat gagasan awal. 
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Segi Edukatif: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.I.01 Bentuk ruang kelas. 
 
Sumber : www. Google.co.id 

 

Gb.I.02 Suasana Ruang Komputer 
yang memperlihatkan konsep modern  
 
Sumber : www. Google.co.id 

 

Gb.I.03 Suasana Ruang laboratorium 
 
Sumber : www. Google.co.id/laboratory 

Gb.I.04 Bentuk sebuah ruang baca 
perpustakaan 
 
Sumber:www.Google.co.i/library 

 

 

Gb.I.05 Bentuk ruang perpustakaan 
sebagai tempat menambah ilmu 
 
Sumber : www. Google.co.id/library 
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Segi Sosial : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.I.06 Bentuk kegiatan olah raga out 
door yang memungkinkan menjadi 
tempat saling interaksi. 
 
Sumber : www. Google.co.id/cinnamonhills 

 

Gb.I.08 Bentuk kegiatan olah raga out 
door yang juga memungkinkan menjadi 
tempat saling interaksi. 
 
Sumber : www. Google.co.id/cinnamonhills 

 

Gb.I.07 Bentuk kegiatan olah raga In 
door yang juga memungkinkan menjadi 
tempat saling interaksi. 
 
Sumber : www. Google.co.id/cinnamonhills 

Gb.I.09 Bentuk kegiatan olah raga 
bersama yang bertujuan untuk interaksi 
antar sesama. 
 
Sumber: www.bgcsouthal.org 
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Segi Spritual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segi Estetika Visual : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.I.13 Suasana Ruang Tidur 
 
Sumber : www. Google.co.id/cinnamonhills 

 

Gb.I.11 Bentuk ruang audiovisual yang 
bisa di jadikan sebagai tempat terapi. 
 
Sumber : www. Google.co.id 

 

Gb.I.10 Bentuk ruang konseling yang 
di gunakan sebagai tempat konsultasi. 
 
Sumber : www. Google.co.id 

Gb.I.12 Bentuk sebuah ruang terapi 
fisik 
 
Sumber: www.dcmhsd.org 

 

Gb.I.14 Suasana Ruang Tunggu yang 
memperlihatkan konsep modern  
 
Sumber : www. Google.co.id/hall 
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Segi ekonomi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.I.15 Bentuk yang atraktif 
mencerminkan jiwa remaja. 
 
Sumber:www.Google.co.id/ plasa ex2.jpg 

 

Gb.I.16 Bentuk sebuah ruang diskusi 
yang memperlihatkan sebuah konsep 
modern. 
 
Sumber:www.Google.co.id/ disscus room 

Gb.I.18 Bentuk sebuah ruang pelatihan 
ketrampilan 
 
Sumber: www.google.com 

 

Gb.I.19 Bentuk sebuah ruang pelatihan 
ketrampilan 
 
Sumber: www.google.com 

 

Gb.I.17 Bentuk sebuah Ruang Rapat 
 
Sumber: www.durbanvillemc.com 
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Gb.I.22 Bentuk sebuah taman yang 
bisa di jadikan tempat bertaman yang 
juga bisa di gunakan sebagai tempat 
terapi 
 
Sumber: www.google.com 

 

Gb.I.20 Bentuk sebuah ruang pelatihan 
ketrampilan 
 
Sumber: www.google.com 

 

Gb.I.21 Bentuk sebuah ruang pelatihan 
ketrampilan 
 
Sumber: www.google.com 

 


