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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tangerang adalah kota berkembang yang banyak sekali industri yang 

berkembang di kota ini. Banyak sekali orang dari berbagai penjuru Nusantara 

dengan latar belakang suku, agama, sosial, budaya, dan kehidupan yang 

berbeda datang menuntut ilmu atau mencari peruntungan/kerja di kota ini. 

Keanekaragaman ini membawa dampak perubahan sosial, moral dan etika . 

Industri hiburan di Kota Tangerang telah  berkembang pesat. Tempat 

hiburan dan wisata malam  menjamur di mana-mana. Mulai dari hiburan yang 

sangat murah di kantong para pecinta hiburan malam sampai hiburan yang 

berkelas. Hiruk pikuk Kota Tangerang yang semakin ramai dengan berbagai 

aktifitas dan rutinitas penduduknya, membuat kota ini tak pernah sepi dari 

pagi hingga larut malam. Anak muda banyak yang berlalu lalang dengan 

tujuan masing-masing. Tak dapat dipungkiri, kota ini seakan tak pernah mati 

dengan kegiatan anak mudanya. 

Keadaan ini menyiratkan ke-hedonis-an dan berhubungan dengan 

berubahnya gaya hidup. Apa sebenarnya yang telah terjadi dan apa saja 

aktifitas yang mereka lakukan saat malam menjelang? hingga malam pun 

serasa siang hari. Untuk itulah penulis menelisik fenomena ini dan melakukan 

wawancara dan studi pustaka guna mengetahui aktivitas para penari jaipong 

saat malam menjelang. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang dunia para penari 

malam khususnya penari jaipong serta pengaruhnya bagi kalangan anak 

muda. 
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1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk  memenuhi tugas mata kuliah Character Building 

2. Menjelaskan Citra Erotis Pada Tarian Jaipong terhadap anak muda? 

3. Menjelaskan dampak negatif  dan positif yang ditimbulkan dari para 

penari tersebut ? 

 

1.4 Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dimana tempat para penulis melakukan observasi yaitu 

: Di kediaman Bapak Baning Kp. Cibogo RT. 04/05 Desa Cibogo – Kalapa 

Dua – Karawaci – Tangerang. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1. Wawancara 

2. Studi Pustaka 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang Masalah 

1.2    Batasan Masalah 

1.3    Tujuan Penulisan 

1.4    Sistematika Penulisan 

 

BAB II PEMBAHASAN 

2.1. Gambaran Umum Jaipong 

2.2. Citra Erotis Pada Tarian Jaipong 

2.3. Hiburan Malam di Mata Anak Muda 

2.4. Hal-hal yang Mendorong Anak Muda Pergi Ke Tempat Hiburan 

2.5. Dampak Positif dan Negatif pada Penari Malam Jaipong 

2.6. Upaya dan Tindakan Mengatasi Pengaruh Negative  Dunia Malam 
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BAB III PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

3.2. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1. Gambaran Umum Jaipong 

Seni tari Jaipong 

adalah sebuah fenomena 

menarik dan penting dalam 

perkembangan tari Sunda hal 

ini terlihat dari sambutan 

masyarakat terhadapnya. Akhir 

tahun 1970-an sebagai awal 

kemunculannya Jaipongan langsung menjadi tren yang mencengangkan. 

Lahirnya tarian Jaipong tidak lepas dari fenomena Di tahun 1961, Presiden 

Soekarno yang pada saat itu mulai membatasi budaya asing termasuk 

musik-musik barat. Beliau justru mendorong seniman tradisional untuk mau 

menunjukkan ragam tarian etnik dari daerah-daerah di Indonesia, di tingkat 

internasional. Dengan bekal pengetahuan seni tradisional inilah, gerak tari 

Jaipong akhirnya tercipta. Namun, Jaipong yang Gugum ciptakan adalah 

sebuah tarian modern, sekalipun gerakan dasarnya adalah gerakan yang 

diambil dari beberapa tari tradisional. 

Dari gambaran umum di atas bisa dikaitkan dengan perkembangan 

dunia hiburan di kota-kota besar di Indoensia. Bahwa hiburan kesenian 

malam yaitu jaipong sudah bisa dinikmati di setiap tempat hiburan malam, 

baik yang tradisonal maupun yang modern serta menjadikan wisata malam 

ini untuk memenuhi kebutuhan para kaum lelaki yang menyukai hiburan 

malam seperti seni jaipongan.  

Bagi orang-orang yang telah terbiasa dengan hiburan dunia malam, 

dunia malam bukanlah suatu aktifitas yang tabu bagi mereka. Bahkan hal ini 

telah menjadi suatu konsumsi diri. Orang-orang ini disebut sebagai 

penikmat dunia malam. Para penikmat dunia malam ini mencari kesenangan 
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dengan mencari hiburan-hiburan malam diantaranya adalah hiburan penari 

malam khususnya penari jaipong.   

Gaya hidup memiliki bermacam-macam arti. Menurut Kotler gaya 

hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari 

yang dikatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat (Opini) yang 

bersangkutan. Sedangkan menurut Berkowitz dan Kerin  gaya hidup 

seseorang adalah pola hidup seseorang yang diidentifikasikan dari 

bagaimana penggunaaan waktu (aktivitas), minat tentang pentingnya 

lingkungannya, dan pendapat tentang dirinya sendiri dan dunia 

sekelilingnya. 

Dari dua pendapat di atas dapat di ambil pokok dari gaya hidup, 

yaitu (1) pola kehidupan (2) aktivitas, minat, dan pendapat. Jadi dapat di 

simpulkan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang bagaimana 

orang menggunakan uang, waktu, dan minat serta pendapatnya terhadap hal-

hal yang ada di lingkungannya. 

Tidaklah mengherankan jika hiburan ini telah menjadi hiburan bagi 

penikmat dunia malam, maka mereka rela mengalokasikan dana khusus 

untuk hal yang mereka sebut „memanjakan diri menghilangkan penat‟ itu. 

Hanya dengan modal Rp.100.000 – Rp.250.000 sudah dapat menikmati 

hiburan malam ini. 

 

2.2. Citra Erotis Pada Tarian Jaipong 

Citra erotis melekat 

pada tarian Jaipong , dan hal 

itu diakui para pelaku seni 

Jaipong. Karena dasar dari 

tarian Jaipong adalah tarian 

yang mengedepankan      

keindahan lekuk tubuh dalam 

bentuk gerakan. Pada awal 

kemunculannya kostum atau pakaian penari Jaipong adalah memakai kain 
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yang memperjelas lekukan tubuh sang penari. Dari kostum saja bisa 

memuculkan image erotis karena memperlihatkan keindahan lekuk 

tubuhnya apalagi ditambah dengan gerakan. Erotisme dalam tarian  

Jaipong bagi para pelaku seni dan penciptanya sendiri Gugum 

Gumbira adalah hanya sebagai daya tarik, agar dapat menarik penonton 

sebanyak mungkin dan menyaksikan pertunjukan Jaipong. Hasil wawancara 

yang di dapat dari Ibu Ria Dewi Fajaria. S.Sen., M.Sn, Dosen Seni Tari 

STSI & Pemilik padepokan Kam pung Seni & Wisata Manglayang, 

mengatakan bahwa Erotisme sendiri merupakan unsur penting dalam suatu 

pertunjukan karena jika tidak ada daya tariknya, suatu pertunjukan akan 

ditinggalkan para penontonya (Ria Dewi Fajaria). Namun disini terdapat 

perbedaan pandangan antara pelaku seni & masyarakan luas dalam 

menyikapi citra erotis yang melekat di Jaipong . Erotisme yang diharapkan 

para pelaku seni dan penciptanya hanya sebagai daya tarik dari suatu 

pertunjukan. Dalam tarian Jaipong sebenarnya tidak terdapat unsur 3G 

(Goyang, Geol, Gitek) yang selalu dipermasalahkan, dan unsur 3G itu 

muncul dari pandangan masyarakat awam itu sendiri. Gerakan 3G yang 

dipermasalahkan oleh masyarakat, sebenarnya bukan merupakan unsur yang 

melekat pada Jaipong, 3G muncul berdasarkan persepsi yang lahir dari 

masyarakat. (Ria Dewi Fajaria). 

 

2.3. Hiburan Malam di Mata Anak Muda 

Masa remaja yang berlangsung antara 12-22 tahun merupakan suatu 

periode dalam rentang kehidupan manusia. Dalam proses ini berlangsung 

perubahan biologis dan psikoogis yang dialami remaja itu sendiri. Pada 

masa remaja, seseorang akan beralih dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa. Maka dari itu, masa ini juga disebut sebagai masa pencarian jati 

diri. Dalam masa pencarian jati diri, remaja banyak sekali mengalami 

masalah-masalah. Tiap aspek dalam diri remaja menimbulkan suatu 

permasalahan baru bagi remaja. 
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Dalam masa perkembangan sosialnya, berkembang sikap 

„conformity‟ dalam diri remaja. Syamsyu Yusuf (2005:198) menyebut 

conformity adalah kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, 

nilai, kebiasaan, kegemaran (hobi) atau keinginan orang lain (teman 

sebaya). Perkembangan sikap konformitas dalam diri remaja dapat 

memberikan dampak positif maupun negative dalam dirinya. Remaja akan 

megikuti apa yang kelompoknya lakukan dan katakana. 

Dari uraian di atas maka tidaklah salah jika muncul istilah „Ababil‟ 

(ABG Labil) dewasa ini. Sebutan ini  ditujukan bagi remaja yang labil. 

Mereka mengikuti arus perkembangan zaman dan sangat rentan terhadap 

pengaruh lingkungan luar. 

Dalam perkembangan jaman yang sangat pesat, kecanggihan 

teknologi berperan besar dalam pegetahuan remaja saat ini. Trend yang 

berkembang saat ini adalah remaja berbondong-bondong mengikuti gaya 

hidup kebarat-baratan, seperti banyak yang tergiyur iklan televisi, meniru 

gaya hidup selebriti yang glamour, dan lain-lain. Apa saja akan mereka 

lakukan agar disebut anak gaul (tidak dibilang ketinggalan zaman). 

 

2.4. Hal-hal yang Mendorong Anak Muda Pergi Ke Tempat Hiburan 

Secara umum ada tiga alasan yang membuat anak muda pergi ke 

tempat hiburan : 

1. Alasan Gengsi 

Perkembangan yang bisa dianggap menonjol dalam pergeseran 

gaya hidup yang melanda kalangan remaja Indonesia adalah gaya hidup 

mereka yang secara umum cenderung dipengaruhi oleh gaya Barat, 

khususnya dari Amerika Serikat. Saat ini gaya hidup yang berasal dari 

budaya Barat umumnya dianggap memiliki nilai lebih oleh sebagian dari 

masyarakat Indonesia. Golongan masyarakat yang memiliki gaya hidup 

yang “kebarat-baratan” menganggap bahwa mereka adalah berasal dari 

kalangan yang lebih baik dari golongan masyarakat yang masih 

memegang gaya hidup dan budaya Timur. 
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2. Ajakan Teman 

Pertemanan merupakan salah satu faktor pendukung mengapa 

seseorang melakukan suatu kegiatan. Banyak orang yang ikut 

melakukan suatu kegiatan di karenakan temannya melakukan kegiatan 

tersebut. Begitu juga halnya dengan beberapa pecari hiburan yang 

melakukan ngibing/menari di iringi sinden dan musik jaipong. Teman 

merupakan salah satu faktor utama mengapa seorang melakukan 

kegiatan ini. Beberapa penikmat hiburan ini mengatakan bahwa ia 

melakukan ini karena semua temannya melakukan hal yang serupa. 

 

3. Kejenuhan dan Hiburan 

Setiap manusia pasti akan merasakan kejenuhan dalam hidupnya 

dan akan membutuhkan hiburan guna menghilangkan kejenuhan 

tersebut. Hal ini juga terjadi pada penikmat hiburan malam yang biasa 

melakukan kegiatan tersebut. Salah satu alasan yang sering 

dikemukakan pencari hiburan tentang mengapa mereka melakukan itu 

adalah untuk menghilangkan stress dan menyelesaikan permasalahan. 

Para penikmat hiburan malam umumnya beralasan bahwa mereka 

melakukan ini dikarenakan memerlukan hiburan setelah melakukan 

berbagai aktivitas sehari penuh.  

 

2.5. Dampak Positif dan Negatif pada Penari Malam Jaipong 

Dari uraian- uraian yang telah penulis jabarkan di atas,  dapat 

ditemukan beberapa hal  yang negatif dari dunia malam (penari jaipong), 

yaitu : 

1. Membuat seseorang masuk kedalam gaya Hedonisme 

Sebuah gaya hidup dimana penganutnya berfikir kalau hidup 

adalah untuk bersenang-senang. Secara sadar atau tidak, kegiatan penari 

malam akan menjerumuskan penikmatnya ke gaya hidup satu ini, 

Karena kegiatan ini dilakukan hanya untuk bersenang-senang, foya-foya 

dan hidup penuh keglamoran. 
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2. Menjerumuskan seseorang untuk berbuat dosa 

Kegiatan ini bisa menjerumuskan kita kedalam dosa, karena 

disana, melakukan kegiatan yang kadang tidak diperbolehkan oleh 

Agama, diantaranya menghambur-hamburkan uang, berjoged dengan 

semaunya dengan mengusili para penari jaipong bahkan para penari 

jaipong yang menampilkan gerakan-gerakan yang mengundang nafsu 

para kaum lelaki. Hal yang paling berbahaya adalah mereka akan 

melupakan Tuhan. 

3. Kegiatan ini hanya menghambur-hamburkan uang orang tua 

Tentu saja untuk bisa menikmati hiburan ini, seseorang 

memerlukan ongkos yang lumayan besar. Khususnya para remaja, 

mereka akan menggunakan uang pemberian dari orang tua mereka. Jika 

kita melihat di luar sana, jangankan untuk pergi ke diskotik, untuk 

makan saja, mereka harus banting tulang. Orang tua kita juga demikian, 

sangat tidak bijaksana jika kita menghambur-hamburkan uang orang tua 

kita untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. 

4. Kegiatan ini bisa mencoreng nama baik keluarga 

Biasanya, mereka yang baru pulang dari hiburan jaipongan pasti 

akan pulang pada waktu pagi hari kerumah dengan keadaan teler 

(mabuk) akibat pengaruh alkohol. Sadar atau tidak, ini bisa mencoreng 

nama baik keluarga mereka. Bila tetangga mereka melihat kelakuan 

mereka, pasti mereka bakal dicap sebagai orang yang katakanlah, 

berperilaku buruk. dan otomatis akan mencoreng dan membuat malu 

keluarga mereka. 

5. Kegiatan ini merusak masa depan Anak Muda 

Generasi muda harusnya menjadi asset berharga negeri ini 

sebagai penerus bangsa yang membanggakan. Akan tetapi, pengaruh 

budaya barat dan gaya hidup metropolis  membuat tak sedikit kaum 

muda terjerumus ke dalam hingar-bingar dunia malam yang begitu 

menghanyutkan. Mereka lupa waktu dan lupa tujuan. Masa produktif 

untuk belajar, berkreasi, dan mengeksplorasi bakat minat mereka seakan 
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sirna tergantikan oleh kegiatan malam yang begitu tak bermanfaat. 

Kuliah terbengkalai, hidup tidak teratur dan kacau, dan mereka menjadi 

malas menuntut ilmu sebagai jalur menuju masa depan mereka 

dikarenakan berbagai faktor seperti biaya hidup menipis, kondisi 

kesehatan menurun, dan rasa kelelahan yang membuat mereka malas 

untuk mengikuti perkuliahan di kampus. 

6. Kegiatan ini  membuat  penyimpangan norma-norma masyarakat 

Banyak kasus-kasus penyimpangan terhadap norma-norma yang 

seringkali dilakukan oleh para peminat hiburan tersebut seperti free sex, 

mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan,hingga tindakan kriminal 

seperti pencurian yang dilakukan para pelakunya agar senantiasa bisa 

menikmati hiburan tersebut. 

Sebenarnya hiburan atau gaya hidup sejenis ini bisa menjadi 

alternatif pelepas kejenuhan bagi para mahasiswa tanpa harus 

berdampak negatif pada diri kita sendiri jika kita bisa mengikutinya 

secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. 

 

Adapun manfaat baik yang bisa kita dapatkan selain sebagai sarana 

hiburan semata. 

1. Referensi Pengamatan Sosial 

Yakni pengalaman yang kita rasakan ketika masuk ke bar atau 

diskotik bisa kita jadikan referensi pengamatan sosial kita secara 

langsung yang nantinya bisa kita kemukakan dalam berbagai jenis  

karya penulisan atau tugas-tugas essay bagi para mahasiswa yang 

mengambil prodi jurusan sosial. 

2. Menambah teman dan jaringan 

Adapun mahasiswa yang mengakui bahwa dengan mengikuti 

gaya hidup semacam ini mereka bisa menambah teman dan jaringan. 
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3. Sebagai sumber penghasilan 

Bahkan kenyataannya banyak juga sebagian dari mahasiswa yang 

menggantungkan hidup dari tempat-tempat hiburan malam dengan 

bekerja secara part time sebagai pemain alat music cabutan, dancer, 

musisi / band. 

 

Jadi, alternatif hiburan dunia malam yang seringkali mendapat 

respon negatif di kalangan masyarakat ternyata juga memiliki manfaat 

positif selain sebagai media untuk melepas rasa kejenuhan. Bagi para 

mahasiswa, alternatif hiburan dan tempat-tempat hiburan seperti ini bisa 

memberi dampak negatif dan juga dampak positif. Semua itu tergantung 

pada diri kita masing-masing. Jika kita mampu memanfaatkannya secara 

bijak dan bertanggung jawab, maka banyak manfaat yang dapat kita ambil 

sebagai referensi pengamatan hingga sebagai tempat untuk melakukan kerja 

part time selain sebagai sarana hiburan. Namun, jika kita tidak bisa 

mengontrol gaya hidup tersebut, maka kita bisa terjerumus kepada hal-hal 

yang bisa merugikan kita sendiri seperti biaya hidup terkuras / pemborosan, 

kondisi tubuh kurang fit sehingga menimbulkan rasa malas, melakukan 

tindak penyimpangan / kriminal seperti mencuri, memakai narkoba, free 

sex, bahkan kegiatan akademik / aktivitas perkuliahan di kampus menjadi 

terganggu. Maka, pilihlah sarana hiburan yang sesuai dan sekiranya kita bisa 

bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. 

 

2.6. Upaya dan Tindakan Mengatasi Pengaruh Negative  Dunia Malam 

Meskipun dunia malam tidak seutuhnya hanya berdampak positif 

tapi dalam kenyataannya banyak sekali penikmatnya yang terjerumus ke hal 

negatif. Untuk itu diperlukan upaya dan tindakan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Tidak hanya anak muda itu sendiri, Peran orang tua dan 

masyarakat juga ikut andil dalam masalah ini. 
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1. Peran orang tua 

Pertama, harus ada kemauan dari orangtua untuk membenahi 

kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif 

dan nyaman. Kondisi yang tidak harmonis di keluarga akan 

menyebabkan anak mencari tempat hiburan malam untuk 

menghilangkan kegalauan hatinya. Orangtua sebaiknya memiliki 

kesantunan perkataan dan perbuatan. Santun dalam perkataan adalah 

senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik saja, lembut, merendahkan 

suaranya. Sedangkan santun dalam perbuatan seperti suka menolong 

orang lain dan memberikan contoh yang baik. Kedua, perhatian serta 

tanggung jawab sebagai orangtua mutlak diperlukan. Orangtua harus tau 

apa saja yang dilakukan anaknya di luar dan bagaimana cara mengatasi 

persoalan anaknya yang notabene sudah bukan anak-anak lagi. 

2. Peran masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perkembangan social 

remaja. Untuk itu lingkungan masyarakat yang kondusif sangat 

dibutuhkan untuk mengendalikan maraknya kriminalitas dan hal-hal 

menyimpang yang dilakukan remaja. Keberadaan karang taruna di rasa 

tepat untuk mengkoordinir remaja dalam berorganisasi dan melakukan 

hal yang positif. 

3. Peran pemerintah 

Pemerintah merupakan tonggak penerapan kebijakan. Kenapa 

para remaja dengan mudahnya keluar masuk diskotik, club, tempat 

karaoke, hiburan rakyat dan sejenisnya, sepertinya perlu dipikirkan 

ulang. Pembatasan umur untuk masuk tempat hiburan dan kurang 

ketatnya peraturan di tempat hiburan tersebut membuat remaja gampang 

berlalu lalang. Razia aparat kepolisian pun serasa tidak pernah membuat 

mereka kapok. Ada baiknya pemerintah mengkaji ulang akan masalah 

ini, agar anak muda generasi bangsa bisa menjadi penerus bangsa yang 

berkompeten. 
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4. Penetapan zonasi 

Dalam Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian merupakan bagian dari 

proses penyelenggaraan penataan ruang yang berupaya untuk 

mewujudkan tertib tata ruang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka 

memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan 

rencana tata ruang yang berlaku. 

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan seringkali 

kawasan yang seharusnya menjadi kawasan pengembangan 

disalahgunakan oleh masyarakat setempat.Oleh karenanya zonasi 

kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi berkurang dan 

akhirnya ditetapkanlah Penambahan Zonasi Pengembangan Kawasan. 

Zonasi tempat hiburan malam sudah mendesak dan dirasakan 

perlu untuk segera direalisasikan. Zonasi tempat hiburan malam perlu 

tapi harus disepakati bersama. Zonasi tempat hiburan malam dapat 

dengan mudah mengawasi dan mengontrol dampak negatif yang 

ditimbulkan dari penyelenggaraan tempat-tempat hiburan malam seperti 

diskotik, cafe, bar, klab malam, karaoke, musik hidup dan griya 

pijat.Yang jelas dampak negatifnya tidak menular kemana-mana.  

Dengan zonasi, diharapkan pengunjung yang datang benar-benar 

berkualitas dan dapat dicegah sedini mungkin terjadinya konflik sosial 

dan tindak kriminalitas. Sementara pengurus Asosiasi Pengusaha 

Hiburan Indonesia Adrian M, mendukung penuh zonasi tempat hiburan 

malam yang diwacanakan Dinas Pariwisata DKI Jakarta. ”Mungkin 

kedengarannya zonasi sangat sensitif, tapi tidak ada salahnya untuk 

dipelajari positif dan negatifnya,” terang Adrian. Zonasi tempat hiburan 

malam, ungkap Adrian, mungkin salah satu solusi untuk mengatasi 

dampak negatif yang ditimbulkan dari bertebarannya tempat-tempat 

hiburan malam dihampir seluruh pelosok dan bahkan sudah masuk ke 

wilayah pemukiman. 
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5. Peran anak muda sendiri 

Anak muda adalah kunci utama dari semua dampak yang ada. 

Semua berasal dari diri sendiri. Apabila mereka mampu mengendalikan 

diri untuk tidak terjerumus ke hal negative mereka tak akan kehilangan 

masa depan cerahnya. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

3.1 Kesimpulan 

Globalisasi, modernisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan 

bertumbuh pesatnya industry hiburan di Kota Tangerang. Banyaknya 

pendatang dari berbagai penjuru kota menyebabkan budaya yang dibawa 

menjadi mudah membaur di kota ini. Dunia malam adalah salah satu gaya 

hidup yang berkiblat pada budaya barat. 

Dari inilah muncul  Dunia Malam yang digandrungi orang-orang 

pencari kesenangan yang tak terkecuali para anak muda di Kota Tangerang. 

Anak muda merupakan suspek yang mudah terkena perubahan/ trend karena 

mereka bersifat conformity dan labil. 

Berbagai dampak timbul akibat gaya hidup glamour ini, meski ada 

sekelumit sisi positif, tapi sisi negatif lebih mendominasi. Diperlukan peran 

seluruh pihak untuk menangani dan mengatasi dampak negative yang timbul 

dari dunia malam ini. Pemerintah, Lapisan masyarakat, keluarga, dan anak 

muda itu sendiri secara signifikan harus kooperatif menciptakan situasi dan 

kondisi yang kondusif sehingga generasi muda bangsa ini bisa membanggakan 

Negara. 

 

3.2 Saran 

Sebaiknya jika ingin menyusun makalah tentang Dunia malam (Penari 

Jaipong) dan pengaruhnya, ada baiknya melakukan observasi agar lebih jelas 

dan terperinci mengenai keadaan sebenarnya. 

Dalam makalah ini penulis hanya melakukan wawancara dan studi 

pustaka dikarenakan terbatasnya waktu penyusunan makalah ini. Untik itu, 

kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki 

isi makalah ini. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

http://www.republika.co.id/ 

http://www.duniaq-duniamu.com/ 

http://www.osserem.me 

http://werdhapura.penataanruang.net 

http://klikkeren.blogspot.com/2012/04/dampak-dari-kehidupan-dunia-malam-

news.html 

http://wwhttp://bebibluu.blogspot.com/2011/06/pengaruh-dunia-malam-terhadap-

anda-dan.htmlw.anneahira.com 
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http://wwhttp:/bebibluu.blogspot.com/2011/06/pengaruh-dunia-malam-terhadap-anda-dan.htmlw.anneahira.com
http://wwhttp:/bebibluu.blogspot.com/2011/06/pengaruh-dunia-malam-terhadap-anda-dan.htmlw.anneahira.com
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 (Kegiatan Observasi) 

Kegiatan Observasi yang dilakukan di tempat kediaman Bapak Baning Group di 

Kp. Cibogo Rt. 04/05 Desa Cibogo – Kalapa Dua – Tangerang. 
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Lampiran 2 (Kegitan Perekaman Wawancara) 

Kegiatan Observasi yang dilakukan kelompok 1 meliputi sesi wawancara terhadap 

Sinden dan di dokumentasikan kedalam bentuk video (terlampir) 

 

QUESIONER CHARACTER BUILDING (PENARI MALAM) 

( BSI ) BINA SARANA INFORMATIKA  

 

NAMA OBJEK OBSERVASI  : PENARI MALAM (JAIPONG) 

NAMA PENARI    : NENG ADE DKK 

ALAMAT OBSERVASI    : KP. CIBOGO RT. 04/05 KELAPA DUA  

  KARAWACI TANGERANG  

KELOMPOK OBSERVASI :  

1. SURYANTONO  

2. IRMANSYAH  

3. JOHANES PAULUS 

4. AGNES PATRICIA. S 

5. MUHAMAD NOVAL  

6. RAHMAN JAYA 

7. GONI 

 

1. SIAPA YANG MENAWARI ANDA UNTUK MENJADI PENARI 

JAIPONG? 

2. ADAKAH DARI KELUARGA ANDA YANG MENGIKUTI PEKERJAAN 

ANDA SEKARANG? 

3. KAPAN ANDA MEMULAI PEKERJAAN INI ? 

4. APAKAH ANDA BANGGA DENGAN PEKERJAAN ANDA SEKARANG 

? 

5. APAKAH INI PEKERJAAN TETAP ANDA ? 
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6. ANDA BELAJAR SENI TARI JAIPONG INI DARI SIAPA ?  

7. DALAM SEBULAN BERAPA KALI ANDA PENTAS ? 

8. PEMENTASAN YANG PALING JAUH ANDA LAKUKAN DI DAERAH 

MANA ? 

9. MERASA JENUHKAN ANDA DENGAN PEKERJAAN INI ? 

10. SEMPATKAH ANDA BERPIKIR BAHWA ANDA INGIN MEMILIKI 

PEKERJAAN LAIN SELAIN PEKERJAAN INI ? 

11. APAKAH ANDA SUDAH BERKELUARGA ? DAN MEMILIKI BERAPA 

ANAK? 

12. KENAPA ANDA BISA MELAKUKAN PEKERJAAN INI ? 

13. MERASA MALU/TIDAK KAH KELUARGA ANDA DENGAN 

PEKERJAAN ANDA SEKARANG ? 

14. BAGAIMANA PENDAPAT ORANG TUA ANDA DENGAN PEKERJAAN 

ANDA SEKARANG? 

15. BAGAIMANA SIKAP TETANGGA ANDA TERHADAP PEKERJAAN 

ANDA SEKARANG ? 

16. HAL APA YANG PALING BERKESAN PADA PEKERJAAN ANDA 

SEKARANG? 

17. PERNAHKAH ANDA DIPERLAKUKAN TIDAK SENONOH OLEH 

PENGUNUNG ANDA SENDIRI? 

18. PERNAHKAN ANDA MERASA SAINGAN DENGAN PARA PENARI 

LAINNYA? 

19. BERAPA BAYARAN / GAJI YANG ANDA DAPATKAN JIKA SEKALI 

PENTAS ? 

20. BERAPA SAWERAN TERBESAR YANG PERNAH ANDA DAPATKAN 

DARI PARA PENGIBING (PENONTON YANG JOGET)? 

21. PERNAHKAH ANDA DI TEGUR OLEH PIMPINAN ANDA DENGAN 

KINERJA KERJA ANDA SELAMA MENGIKUTI PEKERJAAN INI ?  

22. (PERTANYAAN PRIVASI) PERNAHKAN ANDA DI AJAK 

BERKENCAN SEUSAI MELAKUKAN PEMENTASAN INI ?  
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MAKALAH 

“ PENARI MALAM” 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Character Building  

 

 

 

Disusun oleh : 

 

Johanes Paulus. D. R ( 12122401 ) 

Agnes Patricia. S ( 12124933 ) 

Goni Anfiq Malaka ( 12126269 ) 

Irmansyah   ( 12122876 )   

Muhamad Noval ( 12123596 )  

Rahman Jaya  ( 12126023 )  

Suryantono  ( 12124970 )  

 

Kelompok : 1 (Satu) 

 

 

BINA SARANA INFORMATIKA 

TANGERANG – BANTEN 

TAHUN 2013 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah 

melimpahkan hidayah dan karunia-Nya sehingga laporan hasil observasi 

pelaksanaan pembelajaran ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai 

tugas kelompok mata kuliah Character Building dari hasil kegiatan observasi di 

Kp. Cibogo Rt. 04/05 Desa Cibogo Kelapa Dua – Tangerang - Banten. 

Namun, penulis menyadari laporan ini tidak dapat tersusun dan 

terselesaikan dengan baik tanpa  bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dosen Character Building  selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatalan 

laporan observasi ini. 

2. Bapak Baning selaku tuan rumah dan Pimpinan Group Jaipong Baning 

Group untuk observasi. 

3. Teman- teman yang banyak memberikan masukkan dan informasi, juga 

kepada semua pihak yang tidak dapat  disebutkan satu per satu. 

Saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan 

laporan observasi ini karena penulis menyadari bahwa laporan observasi ini masih 

banyak kekurangan. Semoga laporan observasi ini memberi manfaat bagi 

pembacanya. 

 

Tangerang, Mei 2013 

Penulis 

i 
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