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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia masalah pelacuran sudah ada sebelum Indonesia 

terbentuk menjadi sebuah negara. Pada zaman Hindia Belanda, praktik 

pelacuran di jalanan, terutama bagi mereka yang berada di kota-kota besar.
1
 

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan 

manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan 

cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa 

mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara 

berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi 

masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, 

dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut 

berkembangnya pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.
2
 

Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan 

yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa 

memiliki status hubungan pernikahan. Peristiwa ini sudah dikenal sejak 

ratusan tahun sebelum masehi, dan senantiasa menjadi urusan sosial atau 

menjadi urusan hukum dan tradisi. Sebenarnya masalah prostitusi ini 

merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks. Oleh sebab itu 

kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan menyeluruh 

dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat 
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dan lainnya. Sekalipun demikian, prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di 

negara manapun. Hal ini kembali lagi kepada pemahaman agama yang 

kurang dari masyarakat.
3
 

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap 

kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan 

salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu 

sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan 

memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak 

orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan 

pembayaran.
4
 

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak 

dahulu kala dibicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di 

dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan 

penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah 

kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau caci maki terhadap diri 

pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-

mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi 

adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti 

pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tampa 

                                                           
3
 Ronny Soemitro, 1985, Study Hukum Dalam Masyarakat, Bandung: Alumni, Hlm. 

36, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan 

Prostitusi di Kota Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 2. 
4
 Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 200-201, dalam 
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Media Elektronik, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 1-2. 
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memperhatikan kaitan dangan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang 

mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.
5
 

Bahwa secara umum terdapat lima alasan yang paling mempengaruhi 

dalam menuntun seorang perempuan menjadi seorang Pekerja Seks 

Komersial diantaranya adalah materialisme, modeling, dukungan orangtua, 

lingkungan yang permisif, dan faktor ekonomi. Mereka yang hidupnya 

berorientasi pada materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang 

dikumpulkan dan kepemilikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. 

Banyaknya Pekerja Seks Komersial yang berhasil mengumpulkan banyak 

materi atau kekayaan akan menjadi model pada orang lain sehingga dapat 

dengan mudah ditiru. Di sisi lain, seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial 

karena adanya dukungan orangtua atau suami yang menggunakan anak 

perempuan atau istri mereka sebagai sarana untuk mencapai aspirasi mereka 

akan materi. Jika sebuah lingkungan yang permisif memiliki kontrol yang 

lemah dalam komunitasnya maka pelacuran akan berkembang di dalam 

komunitas tersebut. Selain karena alasan di atas, terdapat juga orang yang 

memilih menjadi Pekerja Seks Komersial karena faktor ekonomi yang 

memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup.
6
 

Apabila dilihat dari perspektif islam prostitusi itu mengacu pada 

perbuatan zina dan hal tersebut sangat dilarang oleh agama Islam. Dalam Al-

                                                           
5
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Qur’an dalil yang melarang perbuatan zina dapat dilihat pada surat (An-

Nur:4) yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka 

itulah orang-orang yang fasik.” 

“Yang sudah menikah dilempari batu 100 kali, alias mati, tidak halal 

darah bagi seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan 

aku adalah rasulnya, kecuali disebabkan oleh tiga hal: orang yang sudah 

menikah berzina, membunuh orang, meninggalkan agamanya serta 

memisahkan diri dari jamaah.”
7
 

Kemudian dalam QS. Al-Israa : 32 yang artinya
8
 “Dan janganlah 

kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan 

jalan yang buruk.” 

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu 

masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, 

sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu 

bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal 

banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi 

bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku 

dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. 

                                                           
7
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Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah 

tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan 

lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali 

tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan 

benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran 

bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari 

penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.
9
 

Praktik prostitusi sekarang menjadi lebih pesat lagi seiring dengan 

perkembangan zaman dan permasalahan prostitusi sampai saat ini menjadi 

masalah yang belum terselesaikan. Seperti penutupan lokalisasi Dolly yang 

berada di Surabaya dan penutupan lokalisasi di kawasan Yayasan Balong 

Cangkring (BC) Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota 

Mojokerto bukan memperkecil jalan keluar permasalahan melainkan semakin 

berkeliaran para Pekerja Seks Komersial yang mangkal di berbagai tempat. 

Semakin berkembangnya teknologi prostitusi lebih canggih lagi bisa 

memanfaatkan dengan  cara memesan menggunakan media online. Biasanya 

menggunakan Blackberry Messenger, Facebook, Twitter, dll. Mereka 

memilih dengan menggunakan media online karena lebih mudah 

menggunakannya. Sekarang disetiap-setiap kota banyak praktik prostitusi 

terselubung. Ada beberapa tempat yang dijadikan prostitusi kebanyakan 

                                                           
9
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berkedok tempat SPA, kafe, salon, panti pijat, tempat karaoke hingga 

warung.  

Akhir-akhir ini di kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto banyak 

praktik prostitusi di warung. Apabila melihat secara kenyataannya bisa dilihat 

dari sumber berita yang dikutip dari koran. Berdasarkan sumber berita yang 

didapatkan oleh penulis terkait dengan praktik prostitusi di warung sebagai 

berikut: 

Razia PSK mendekati bulan Ramadan dilakukan Dinas Sosial 

(Dinsos) Kabupaten Mojokerto. Perburuan di warung-warung itu 

mendapat 14 PSK. Perburuan petugas Dinsos Kabupaten Mojokerto itu 

dilakukan siang hingga sore hari. Perburuan petugas Dinsos Kabupaten 

Mojokerto itu dilakukan di delapan titik, mulai dari Kecamatan 

Mojosari hingga Kecamatan Pacet. 

Para petugas mencari keberadaan PSK di warung-warung yang 

selama ini dijadikan tempat prostitusi terselubung. Petugas Dinsos 

yang dibantu anggota Denpom harus masuk ke dalam warung dan 

menginterogasi perempuan di sana. 

Di Desa Mojosari Kecamatan Mojosari, ada tiga PSK yang 

dibawa ke mobil petugas, namun sebelum dibawa mereka sempat adu 

mulut dan berdalih hanya makan di sana. Ketika dibawa ke mobil, ada 

PSK yang tak mau digiring dan sempat berpegangan di pohon. Namun 

ketika petugas merayu PSK bahwa dia akan didata di kantor Dinsos 

Kabupaten Mojokerto dia mau ikut. 

Lalu di Dusun Putat Desa Mojorejo Kecamatan Jetis, petugas 

menelusuri beberapa perempuan yang diduga nyambi sebagaiPSK di 

warung makan. Petugas akhirnya mendapatkan satu PSK yang saat itu 

menggendong anaknya yang baru berusia empat bulan. Di dalam 

mobil, PSK bernama Siti Aminah itu mengaku bahwa dia memang tak 

punya keterampilan apa-apa selain mengasuh anak. Dia juga sudah 

lama tak mendapat nafkah lahir dari suaminya, karena ditinggal pergi. 

"Saya juga punya tanggungan tiga anak, termasuk anak saya yang 

masih kecil ini," urainya.
10

 

 

 Apabila dilihat dari sumber berita seperti penulis kutip di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi yang terjadi saat ini sudah 
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 Sudharma Adi, berburu di warung makan razia dapat 14 psk, http://surabaya. 

tribunnews.com/, diakses tanggal 15 September 2016. 
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melanggar hukum dan akan berdampak negatif bagi warga sekitar tempat 

prostitusi. Keberadaan dari praktik prostitusi ini bisa juga meresahkan warga 

sekitar tempat praktik prostitusi. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan di 

atas bahwa perbuatannya sudah melanggar Pasal 296 KUHP karena pemilik 

warung telah menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan persetubuhan 

dan dari bunyi Pasal 296 KUHP yaitu:
11

 “ Barang siapa dengan sengaja 

menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan 

orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 

denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” 

Disini menurut Pasal 296 KUHP terkhususkan kepada pelaku warung 

karena sudah membuat orang-orang ketagihan untuk mengunjungi warung 

yang didalamnya ada wanita pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Apabila 

dilihat dari segi kesehatan bahwa bahaya penyakit kelamin ataupun penyakit 

yang tidak bisa diobati yaitu HIV/AIDS yang disebabkan oleh seks bebas 

yang dilakukan. Akibat dari adanya perbuatan prostitusi terselubung ini 

banyak Pekerja Seks Komersial yang terjangkit penyakit HIV/AIDS.  

Untuk itu perlunya dilakukan tinjauan lagi mengenai praktik 

prostitusi di warung, agar nantinya bisa menemukan solusi, cara 

menanggulangi prostitusi tersebut. Selanjutnya masyarakat sekitar merasa 

tertib dan tentram. Bagi Pekerja Seks Komersial dapat mendapatkan 

pekerjaan yang layak dan halal untuk kepentingan diri sendiri tanpa adanya 
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 R. Soesilo, 1995,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia, Hlm. 217. 
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efek negatif bagi masyarakat sekitar dikemudian hari dan memulai hidup 

yang sehat. 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian. Dan selanjutnya akan dijadikan suatu karya ilmiah dalam bentuk 

penulisan hukum dengan judul:  “Fenomena Praktik Prostitusi di Warung 

(Studi di Kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di 

warung ? 

2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan dalam praktik prostitusi di 

warung ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tugas 

akhir ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik 

prostitusi di warung. 

2. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan dalam praktik 

prostitusi di warung. 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Secara Teoritis: 

Hasil dari penelitian yang didapatkan ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pembaca, referensi yang sejenis untuk 

kedepannya dan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya termasuk 

hukum pidana.  

2. Secara Praktis: 

a. Bagi Penulis: 

1) Hasil dari penelitian yang didapatkan ini diharapkan akan 

menambah wawasan penulis terutama pada mahasiswa fakultas 

hukum dan kepada masyarakat Indonesia khususnya terkait dengan 

praktik prostitusi di warung.  

2) Hasil dari penelitian yang didapatkan akan memberikan gambaran 

lengkap terkait dengan pengaturan dan sanksi tindak pidana 

prostitusi di dalam Pasal 296 KUHP. 

b. Bagi Masyarakat: 

Hasil dari penelitian yang didapatkan ini diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi masyarakat secara luas terkait dengan terjadinya praktik 

prostitusi di warung yang telah melanggar hukum di Indonesia saat ini. 

c. Bagi Pemerintah: 

Hasil dari penelitian yang didapatkan ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga dan pihak terkait untuk 
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menindak warung yang digunakan sebagai praktik prostitusi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan dan memberikan penanganan tentang masalah praktik 

prostitusi di warung.  

 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum 

ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum 

sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.
12

 Dalam penulisan hukum ini 

penulis melakukan penelitian mengenai fenomena praktik prostitusi di 

warung yang selama ini sudah melanggar hukum di Indonesia. 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis akan mengambil lokasi penelitian di beberapa warung yang berada 

di Kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan salah satu obyek dari 

penelitian ini yaitu fenomena praktik prostitusi. Dengan melakukan 

penelitian ini maka penulis dapat memperoleh data yang akurat dari 

pemilik warung dan Pekerja Seks Komersial sehingga dapat memperoleh 

hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer adalah jenis data dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang 
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 Pedoman Penulisan Hukum, 2016, Fakultas Hukum UMM, Hlm. 16. 
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utama atau pertama.
13

 Dalam pengumpulan jenis data primer ini bisa 

dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan 

wawancara kepada beberapa Pekerja Seks Komersial dan pemilik 

warung di Kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto.  

b. Data Sekunder adalah dokumen berupa data valid yang bisa diperoleh 

dari literatur buku-buku sebagai penunjang dalam penulisan penelitian 

hukum yang diteliti, bentuk skripsi dari hasil penelitian orang lain, 

jurnal ilmiah maupun perundang-undangan yang berlaku. 

c. Data Tersier adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku 

yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary, dan lain-lain.
14

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu teknik ini dilakukan dengan cara meneliti atau 

mengamati secara langsung terhadap obyek permasalahan yang sedang 

diteliti untuk mengetahui secara nyata para pelaku prostitusi dan 

tempat dijadikannya praktik prostitusi.  

b. Wawancara dan in-depth interview yaitu salah satu teknik untuk 

mendapatkan data untuk menggali informasi secara mendalam, bebas, 

terbuka dan fokus kepada penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka kepada beberapa Pekerja Seks 

Komersial dan pemilik warung di kawasan Mojosari Kabupaten 

Mojokerto dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan dan untuk 
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 Ibid 
14

 Ibid, Hlm. 17. 
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mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penulisan hukum 

ini. 

c. Studi Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan bahan yang dilakukan 

oleh penulis berupa catatan kasus yang terjadi di lokasi penelitian 

seperti foto, gambar untuk mempermudah dalam memberi informasi 

pada saat penulisan penelitian. 

d. Studi Internet yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian 

data yang valid dari internet seperti berita maupun jurnal untuk 

memudahkan dalam penulisan sebagai tambahan informasi. 

5. Metode Analisa Data 

Penelitian ini penulis menggunakan Teknik Analisa Data secara 

Deskriptif Kualitatif. Dimana mengangkat fenomena yang terjadi di 

masyarakat melalui penggalian kasus-kasus konkrit dan keadaan hukum 

dilapangan yang terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran, makna dan 

cara pandang yang baik masyarakat, ahli hukum ataupun dalam hal ini 

penulis sendiri terkait gejala yang menjadi objek penelitian sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan.
15

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini terdiri dari 4 (empat) uraian bab secara berurutan agar 

mempermudah dalam pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini 

diuraikan sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini menguraikan secara jelas yaitu latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang 

tersusun sistematis dan memberikan gambaran singkat mengenai penulisan 

hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini menguraikan secara jelas dan lebih dalam mengenai tinjauan 

umum yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

yaitu pengertian prostitusi atau pelacuran, faktor-faktor terjadinya prostitusi 

dan pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi. Tinjauan umum ini bisa 

didapat dari studi kepustakaan dan studi internet untuk memudahkan dalam 

mengerjakan penulisan hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab III ini menguraikan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam 

rumusan masalah yaitu meliputi gambaran umum prostitusi di warung, faktor-

faktor terjadinya praktik prostitusi di warung dan modus yang dilakukan 

dalam praktik prostitusi di warung.  

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab IV ini disimpulan seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian serta memberikan saran kepada 

pemerintah daerah dan pemilik warung yang membangun dari permasalahan 

yang diangkat dan diteliti. 

 


