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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka dengan 

sendirinya akan menimbulkan adanya perubahan di segala bidang seperti mode, 

informasi dan gaya hidup. Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan 

teknologi informasi, serta semakin menjamurnya perangkat media massa 

khususnya televisi, yang pada akhirnya akan mengubah gaya hidup serta 

bergesernya nilai dan norma yang dianut oleh sebagian masyarakat. 

Gaya hidup tersebut sengaja ditawarkan oleh pihak-pihak produsen, 

sebagai salah satu strategi pemasaran. Semua produk tersebut sengaja ditawarkan 

kepada calon konsumen melalui berbagai iklan yang dimuat di berbagai media. 

Ada semacam tren baru, yaitu semakin banyaknya tayangan, khususnya di media 

televisi seperti sinetron atau berbagai film yang mempunyai orientasi kepada gaya 

hidup yang lebih mengutamakan kesenangan pribadi. Hal tersebut dapat dilihat 

dari gaya pemain atau aksesori pendukung yang dipakai. Biasanya setiap pemain 

digambarkan sebagai orang yang sukses, mempunyai banyak uang, berpakaian 

yang mahal, mempunyai handphone keluaran terbaru, serta teman-teman yang 

berpenampilan serupa. 

Hal ini menyebabkan adopsi nilai-nilai diinternalisasi oleh generasi muda, 

sehingga yang tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah banyaknya nilai-nilai 

baru yang mewarnai gaya hidup anak-anak muda tersebut. Mereka yang tinggal di 
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kota-kota besar akan lebih berorientasi pada nilai-nilai yang sifatnya kebendaan. 

Hal ini berarti adanya pergeseran orientasi kegiatan minat dan opini kearah yang 

lebih mementingkan penampilan fisik, hedonis, maupun glamour dengan harapan 

akan menimbulkan kesan modern. 

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa tidak semua yang berbau 

globalisasi pasti modern sedangkan masyarakat lainnya menganggap bahwa 

globalisasi adalah modern, sehingga hal ini menimbulkan sebuah pertentangan. 

Sebagai konsekuensinya, hal ini membuat masyarakat terkelompokkan menjadi 

dua, yaitu kelompok yang mendukung kelompok tersebut dan yang kurang 

mendukung kelompok tersebut. Terbentuknya suatu kelompok berasal dari adanya 

kesamaan minat, visi, dan persepsi. Jadi, untuk kelompok yang mendukung 

pendapat bahwa globalisasi mengandung hal-hal yang modern, mengandung 

prestise serta selalu mengutamakan kesenangan, akan berusaha untuk melakukan 

hal yang sama dengan kelompoknya supaya tidak dianggap kuno dan ketinggalan 

zaman oleh anggota yang lain (Nugroho,2002). 

Baudrillad (dalam Ibrahim, 1997) mengatakan bahwa adalah status 

sebagai logika  konsumen, ternyata merupakan hal yang lebih masuk akal 

daripada alasan fungsional. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa usaha untuk 

memiliki bukan berdasar pada kebutuhan fungsional, akan tetapi kebutuhan 

hedonis. Sementara itu, Susianto (1993) menyatakan bahwa gaya hidup yang 

cenderung untuk mencari kesenangan disebut gaya hidup hedonis. Hal ini dapat 

dilihat dari pemilihan dan pemakaian terhadap produk fashion bermerek, baik itu 

pakaian, tas, sepatu, atau jam tangan. Remaja menganggap penampilan diri 
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memegang peranan penting dalam penerimaan sosial, terutama dari lawan jenis 

(Wilujeng, 1992).  

Kelompok pendukung hedonis, biasanya akan melakukan kegiatan 

bersama-sama, dengan dalih untuk menjaga hubungan, kemudian “nongkrong” di 

kafe yang tersebar di berbagai mall, dan tempat hiburan di berbagai sudut kota. 

Selain itu, mereka juga banyak yang terlibat dalam jenis kehidupan malam di 

berbagai kota besar. Masyarakat yang biasanya menjadi bagian dari kelompok ini 

adalah para eksekutif muda dari berbagai perusahaan, hampir seluruhnya adalah 

bujangan, sehingga dalam membelanjakan uangnya, mereka tidak tanggung-

tanggung, bahkan terkadang sampai jutaan rupiah dibelanjakan hanya dalam 

waktu semalam saja (Emka, 2002). 

Salah satu fenomena paling besar yang merupakan bagian dari gaya hidup 

hedonis dikalangan anak muda perkotaan adalah gaya hidup “dugem” alias “dunia 

gemerlap”. Clubbing alias dugem yang diadopsi dari dunia barat ini telah menjadi 

istilah yang sangat familiar dan populer dikalangan masyarakat perkotaan. Produk 

kultur ini sudah sangat populer di Jakarta yang merupakan ibukota negara dan 

menjadi pusat perdagangan, pusat bisnis dan kota terbesar di Indonesia. Tempat 

dugem mulai dari diskotik, kafe, lounge, sampai ke pub, bar dan sebagainya 

tersebar di seluruh penjuru kota. Begitu juga yang terjadi dengan kota Solo yang 

terkenal dengan predikatnya sebagai kota budaya. Kira-kira lima tahun 

belakangan ini kota Solo mulai gencar dimasuki produk budaya bernama dugem. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat dugem berdiri di kota ini. 
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Ironisnya peradaban dugem ini mendapat banyak dukungan dari elemen-

elemen kebudayaan massal yang mudah diakses oleh setiap masyarakat. Saat ini 

dugem yang sudah sangat identik dengan kehidupan masyarakat metropolitan ini, 

tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup, tapi juga menjadi sarana 

bersosialisasi, bahkan lobi bisnis. 

Menurut Perdana (2004), dugem adalah suatu dunia malam yang 

bernuansa kebebasan, ekspresif, modern, teknologis, hedonis, konsumeristik, dan 

metropolis yang menjanjikan segala bentuk kegembiraan sesaat. Menurut 

Bagaskoro (2006), “dugem merupakan kegiatan untuk datang dan menikmati 

suasana, suguhan hiburan, makanan dan minuman ditempat-tempat hiburan 

malam, seperti diskotik, kafe, lounge, pub, dan bar telah membudaya di banyak 

tempat di banyak negara”. Konsumennyapun beragam, mulai dari eksekutif muda, 

pengusaha-pengusaha sukses, hingga ibu rumah tangga dan pelajar serta 

mahasiswa. 

Dari sebutannya saja sudah dapat diduga bahwa apa yang dilakukan kaum 

dugem itu niscaya tidak akan jauh dari diskotik, “clubbing”, “shopping”, 

“tripping”, pacaran bebas, “nge-drug”, sakau, dan hura-hura. Mereka tidak sadar 

bahwa hura-hura tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntun 

individu untuk tidak berbuat mubazir (wa la tu baddiru tabdira), tapi sekaligus 

menjerembabkan diri mereka sendiri kedalam gelap kehancuran jati diri sebagai 

anak muda yang kelak akan menjadi pengganti para pemimpin umat manusia, 

karena telah menyia-nyiakan waktu, kesempatan, dan potensi jiwa mudanya. 

“Dalam dunia dugem, mereka bisa berjingkrak-jingkrak sebebasnya, meneguk 
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alkohol dan narkoba, cekikikan sampai pagi, lalu pulang dalam keadaan teler dan 

capai” (Perdana, 2004). 

Melalui dugem, anak muda (khususnya) merasa menemukan “jati diri” 

mereka yang identik dengan ekspresi emosionalisme khas gejolak anak muda. 

Selain itu melalui dugem mereka dapat menemukan komunitas bergaulnya. 

Kehadiran produk-produk budaya baru ini seringkali menimbulkan konflik 

dan perbenturan dengan budaya yang ada sebelumnya. Begitu pula dengan produk 

budaya barat yang bernama dugem ini menimbulkan prokontra serta polemik  

yang begitu marak diperbincangan dalam masyarakat. Baik itu yang mendukung 

budaya tersebut dan yang menolak masuknya budaya tersebut, sehingga 

masyarakat terkelompok menjadi dua. Berbagai alasan dikemukakan oleh kedua 

kelompok tersebut, untuk mendukung pendapat mereka. Kelompok yang menolak 

masuknya budaya tersebut berasumsi bahwa budaya dugem yang diadopsi dari 

budaya barat ini dapat merusak generasi penerus bangsa, yang membuat generasi 

mudanya menjadi malas dan selalu berhura-hura dan mementingkan kesenangan 

hidup. Kelompok yang mendukung budaya tersebut merupakan orang-orang yang 

terlibat dalam dugem itu sendiri, dan menurut mereka dugem merupakan sebagian 

dari gaya hidup mereka yang sekedar untuk mencari kesenangan hidup alias 

hedonisme atau sekedar just having fun untuk menghilangkan kepenatan dari 

hiruk-pikuknya kota (Bagaskoro,2006). Singkatnya, dugem adalah just having 

fun, sekedar hura-hura dan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Hal ini 

menunjukan adanya pergeseran nilai-nilai dan gaya hidup yang terjadi di 

masyarakat. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka timbul pertanyaan pada penulis, 

bagaimana sebenarnya dugem dan gaya hidup hedonis yang terjadi didalam 

masyarakat terutama pada generasi muda di kota Solo. Untuk itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Dugem Sebagai Gaya 

Hidup Hedonis”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang fenomena dugem dan 

kecenderungan gaya hidup hedonis yang terjadi di masyarakat, terutama pada 

generasi muda. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya 

khasanah ilmu psikologi khususnya psikologi sosial karena hasil penelitian ini 

memberikan penjelasan konsep tentang dugem dan gaya hidup hedonis yang 

terjadi di masyarakat kita, terutama yang terjadi pada generasi mudanya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi subjek (para pelaku dugem), untuk dapat lebih membentengi diri dari 

kecanduan melakukan dugem dan mengisi waktu luang dengan hal-hal 

positif dan berguna. 
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b. Bagi orang tua, untuk lebih melakukan pengawasan yang ketat pada 

remaja sehingga dapat meminimalisasi kecenderungan bergaya hidup 

hedonis dan kebiasaan dugem yang marak dilakukan oleh kaula muda. 

c. Bagi masyarakat, juga dapat melakukan pengawasan dan mengontrol 

kemungkinan adanya perilaku dugem dan bergaya hidup hedonis di 

lingkungan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


