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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Prostitusi di Warung 

Warung yang dijadikan tempat prostitusi di kawasan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto berjumlah 8 bangunan warung. Sesuai dengan hasil 

penulis melakukan observasi langsung ke tempat prostitusi di warung dengan 

cara berbaur dengan PSK maupun dengan pemilik warung. Selanjutnya 

penulis melakukan wawancara kepada pemilik warung terlebih dahulu dengan 

memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya dijawab oleh pemilik warung 

atau narasumber sesuai dengan kenyataan sehari-hari yang dilakukannya.  

Dari hasil penulis melakukan observasi praktik prostitusi di warung ini 

merupakan prostitusi yang ilegal. PSK ini mencari pengguna jasa sendiri tanpa 

perantara seperti germo maupun melalui calo-calo. Tanpa adanya pihak yang 

mengawasi, tempat prostitusi ini juga tidak didaftarkan kepada pihak yang 

berwajib.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah 

memperoleh informasi tentang praktik prostitusi di warung di kawasan 

Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan faktor-faktor penyebab 

terjadinya prostitusi. Adapun data tentang praktik prostitusi di warung di 

kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 sebagai berikut: 
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1. Status perkawinan pelaku prostitusi 

Hasil dari penelitian yang didapatkan berkaitkan dengan individu pelaku 

prostitusi, maka diklasifikasikan berdasarkan status perkawinan mereka 

sebagai janda atau belum menikah. 

Tabel 1: Status perkawinan pelaku prostitusi 

No Status Perkawinan Jumlah 

1 Janda  9 

2 Belum menikah 1 

Jumlah total 10 

Sumber data: Hasil wawancara dengan PSK pada Tanggal 5 November – 15 Desember 2016 

di warung, kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 

 

Dari tabel 1 di atas menunjukkan ada 9 orang janda dan 1 orang belum 

kawin. Ini sudah menunjukkan bahwa status perkawinan pelaku prostitusi di 

dominasi oleh kalangan janda yang bisa diartikan bahwa dikarenakan faktor 

perceraian sehingga tidak bisa mencari mata pencaharian sendiri dan mereka 

memilih melakukan pekerjaan sebagai PSK. Namun pekerjaan yang dilakukan 

setiap hari tanpa sepengetahuan orang tua dan anak-anaknya. 

2. Waktu praktik prostitusi 

Bisa dipastikan bahwa praktik prostitusi pada umumnya dilakukan pada 

malam hari untuk menghindari razia yang dilakukan oleh pihak berwenang 

tetapi berbeda halnya dengan praktik prostitusi yang dilakukan di warung 

tidak mengenal waktu bisa juga dikarenakan untuk menuruti para pengguna 

jasanya sehingga melakukan pada waktu siang hari. Penulis akan menjelaskan 

dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 2: Waktu prostitusi 

No Waktu Jumlah 

1 Malam hari 2 

2 Siang hari 8 

Jumlah total 10 

Sumber data: Hasil wawancara dengan PSK pada Tanggal 5 November – 15 Desember 2016 

di warung, kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 

 

Bila dilihat dari tabel 2 di atas menunjukkan kebanyakan PSK 

melakukan perbuatannya yang sering adalah pada siang hari. Apabila 

dilakukan pada malam hari hanya terjadi di warung daerah Randubangu. 

Menurut pengakuan dari mereka yang bekerja sebagai PSK di warung 

lebih baik melakukan pekerjaanya pada siang hari karena punya banyak waktu 

yang lama dengan cara mencari nafkah dan melampiaskan nafsu seksnya. 

Apabila dilakukan pada malam hari maka kebanyakan mengakatan bahwa 

takut keluarga mengetahui dengan pekerjaannya saat ini dan ingin 

memberikan waktu pada malam hari untuk anak-anaknya. 

3. Pekerjaan tambahan 

Seorang PSK apabila dilihat dari status perkawinan merupakan seorang 

janda yang mempunyai anak dan orang tua, pasti kebutuhan hidupnya semakin 

meningkat. PSK ini kadang mencari tambahan pekerjaan, karena baginya 

penghasilannya sebagai PSK belum bisa untuk menutupi kebutuhannya. 

Jumlah PSK jika dilihat berdasarkan pekerjaan tambahannya sebagai berikut: 
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Tabel 3: Jumlah PSK berdasarkan pekerjaan tambahan 

No Pekerjaan PSK di 

warung 

daerah 

Randubangu 

PSK di 

warung 

daerah 

Jatilangkung 

PSK di 

warung 

daerah 

Awang-

awang 

Jumlah 

1 Mempunyai 

pekerjaan 

tambahan 

1 - - 1 

2 Tidak 

mempunyai 

pekerjaan 

tambahan 

1 3 5 9 

Jumlah total 10 

Sumber data: Hasil wawancara dengan PSK pada Tanggal 5 November – 15 Desember 2016 

di warung, kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 

 

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata PSK yang mangkal 

dan melakukan perbuatannya di warung kawasan Mojosari Kabupaten 

Mojokerto tidak mempunyai pekerjaan tambahan. Bagi mereka semua 

pekerjaan menjadi PSK adalah pekerjaan satu-satunya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya bersama dengan keluarganya. 

4. Segi umur pelaku prostitusi 

Bisa dipastikan bahwa pelaku prostitusi bisa diklasifikasikan 

berdasarkan umur antara 20 tahun sampai dengan 35 tahun dan di atas 35 

tahun. 
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Tabel 4: segi umur pelaku prostitusi 

No Umur PSK di 

warung daerah 

Randubangu 

PSK di 

warung 

daerah 

Jatilangkung 

PSK di 

warung 

daerah 

Awang-

Awang 

Jumlah  

1 Antara 20 

sampai 35 

tahun 

1 3 4 8 

2 Di atas 35 

tahun 

1 - 1 2 

Jumlah total 10 

Sumber data: Hasil wawancara dengan PSK pada Tanggal 5 November – 15 Desember 2016 

di warung, kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah yang paling banyak adalah 

PSK yang berumur antara 20 sampai dengan 35 tahun. Sehingga bisa 

dikatakan usia tersebut adalah usia yang masih produktif untuk menjadi PSK 

dan di usia yang masih muda ini mudah untuk mendapatkan pengguna jasa. 

5. Lamanya menjadi pelaku prostitusi 

Hasil wawancara yang didapatkan berdasarkan lamanya menjadi PSK 

bisa diklasifikasikan berdasarkan kurang dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun 

yang lalu dan di atas 3 tahun yang lalu. 

Tabel 5: lamanya menjadi pelaku prostitusi  

No Lama Jumlah 

1 Kurang dari 1 tahun sampai dengan 3 

tahun yang lalu 

6 

2 Di atas 3 tahun yang lalu 4 

Jumlah total  10 

Sumber data: Hasil wawancara dengan PSK pada Tanggal 5 November – 15 Desember 2016 

di warung, kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 
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Dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa lamanya PSK kebanyakan 

kurang dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun yang lalu. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa masalah praktik prostitusi sudah ada sejak jaman dahulu sampai 

sekarang bahkan lebih pesat lagi perkembangan PSK saat ini.  

Penulis akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai praktik 

prostitusi di warung. Terlebih dahulu yang akan dipaparkan yaitu siapa yang 

menjadi pelaku prostitusi. Hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis 

yaitu 15 orang pelaku diantaranya 5 orang yaitu pemilik warung dan 10 orang 

yaitu PSK. Pertama penulis berkomunikasi dengan pelaku yaitu pemilik 

warung yang berada di Kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan 

memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Dari beberapa 

warung yang dijadikan tempat prostitusi hanya  5 orang pemilik warung yang 

tidak keberatan memberikan informasi tentang praktik prostitusi di warung, 

kemudian yang nama warung dan pemilik disamarkan diantaranya yaitu: 

Tabel 6: Tempat praktik prostitusi 

No Nama Warung Alamat Pemilik Kamar 

1 Wedang Kopi  Randubangu Pak Adi 1 

2 Kedai Kopi Jantilangkung Siti 1 

3 Kopi Cubit Jantilangkung Mak Ir 1 

4 Kopi Enak Awang-awang Bu Sum 1 

5 Kopi Lethek Awang-awang Ferdi 1 

Jumlah total 5 

Sumber data: Hasil wawancara dengan pemilik warung pada Tanggal 5 November – 15 

Desember 2016 di warung, kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 
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Tempat praktik prostitusi di kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto ini 

salah satunya di warung. Namun dalam Tabel 6 di atas menunjukkan para 

PSK lebih baik untuk mangkal dan melakukan perbuatannya di warung. 

Karena menurut para PSK dengan cara mangkal dan melakukan perbuatannya 

di warung lebih mudah untuk mendapatkan pengguna jasa. Kemudian penulis 

akan memaparkan hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Praktik prostitusi di daerah Randubangu 

a. Selanjutnya pemilik warung yang bernama Pak Adi
40

 (nama samaran) 

narasumber memiliki warung yang dijadikan sebagai pekerjaan 

sampingan. Jualan yang dijual di warungnya hanya minuman es, kopi, 

rokok dan mie instan. Di warung milik pak Adi ini ada pelayan seksi 

yang kesehariannya bekerja menjadi pelayan pada siang dan malam 

hari. Perempuan yang menjadi pelayan tersebut tidak hanya bekerja 

sebagai pelayan tetapi juga bekerja sebagai PSK di warung. PSK 

melakukan perbuatannya dengan lelaki hidung belang di sebuah kamar 

yang berada di dalam warung tersebut. Dengan adanya hal ini pak Adi 

juga mendukung adanya pekerjaan sampingan untuk pelayan 

perempuan. 

Menurutnya selama ada PSK yang mangkal di warungnya 

pemilik warung ini tidak pernah terjaring razia yang diadakan oleh 

satpol PP dan polisi, hanya saja para PSK yang terjaring satpol PP dan 

                                                           
40

 Hasil wawancara dengan pak Adi, sebagai pemilik warung, di warung, pada Tanggal 19 

November 2016. 
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Dinas Sosial. Apabila para PSK terjaring razia, warung yang dimiliki 

pak Adi ini menjadi sepi pengunjung. 

2. Praktik prostitusi di daerah Jatilangkung 

a. Pemilik warung satu ini berbeda dengan pemilik warung yang bernama 

Mak Ir. Sebut saja namanya Mbak Siti
41

 (nama samaran) yang 

kesehariannya bekerja sebagai pemilik warung yang berada di daerah 

Jantilangkung. Mbak Siti membuka warung sejak tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2016.  

Narasumber menceritakan bahwa di warungnya yang dijual tidak 

hanya kopi tetapi berjualan bakso, rujak, gado-gado, rokok, dan lain-

lain. Pengunjung warungnya kebanyakan dari supir truk dan pegawai 

bank. Warung yang dimiliki narasumber ini memiliki pelayan cewek-

cewek cantik yang memakai pakaian seksi. Tujuan memakai pakaian 

seksi yaitu untuk menarik pengguna jasanya agar tergoda dari postur 

tubuhnya pelayan warung. Pekerjaan pelayan seksi ini juga menggoda 

para lelaki hidung belang yang mengunjungi warung agar tergoda dan 

mau diajak berhubungan seperti pernikahan. Sejak adanya pelayan 

berada di warung semakin banyak juga lelaki hidung belang yang 

menjadi pengguna jasanya para pelayan. 

Mbak Siti juga menyediakan kamar tidur yang ukurannya tidak 

seberapa luas digunakan para pelayan atau bisa disebut PSK  untuk 

melakukan perbuatan pernikahan dengan lelaki hidung belang. 

                                                           
41

 Hasil wawancara dengan Siti, sebagai pemilik warung, di warung, pada Tanggal 5 

November 2016. 
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Narasumber memang sengaja menyediakan kamar untuk para PSK 

melayani lelaki hidung belang. Mbak Siti merasa kasihan apabila 

sumber penghasilan para PSK hanya dari menjadi pelayan warung 

sehingga disini alasan narasumber membolehkan PSK untuk 

melakukan perbuatannya. Untungnya selama 3 tahun ini Mbak Siti 

tidak pernah kena rasia Satpol PP maupun polisi hanya saja yang 

sering terjaring razia yaitu para PSK. 

b. Pemilik warung sebut saja namanya Mak Ir
42

 (nama samaran) yang 

sekarang berumur kira-kira 47 tahun. Narasumber ini sebenarnya 

bertempat tinggal di daerah sekitar Mojosari yang selama ini menekuni 

pekerjaannya yaitu sebagai pemilik warung yang dijadikan tempat 

mangkal para PSK dan menyediakan tempat atau kamar untuk 

melakukan perbuatan persetubuhan antara PSK dengan pengguna jasa 

PSK tersebut.  

Pemilik warung ini menceritakan profesinya secara panjang lebar 

tentang praktik prostitusi. Mak Ir membuka warung untuk dijadikan 

tempat prostitusi mulai tahun 2013 sampai sekarang yang dikarenakan 

faktor ekonomi rendah. Penghasilan warung yang dimiliki Mak Ir ini 

bisa dilihat apabila ada PSK mangkal di warungnya maka penghasilan 

yang didapatkan juga lumayan banyak. Tetapi apabila wanita PSK 

tidak mangkal di warung maka warung tersebut sepi pengunjung dan 

itu pun akhirnya mempengaruhi pendapatan Mak Ir. Menurut 

                                                           
42

 Hasil wawancara dengan Mak Ir, sebagai pemilik warung, di warung, pada Tanggal 12 

November 2016. 
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pengakuannya, penghasilan yang didapatkan dari PSK tersebut tarif 

sewa kamar sekali melayani pengunjung atau pelanggan dibandrol 

harga Rp. 10.000. 

Pengunjung kebanyakan dari supir-supir truk luar kota yang 

datang ke warung untuk mencari para PSK. Bahkan para karyawan 

yang bekerja di pabrik sekitar warung tersebut juga tidak mau kalah 

dengan supir truk yang mencari wanita PSK. Ada beberapa jenis yang 

dijual oleh Mak Ir di warungnya seperti rokok, minuman, jamu, sabun 

dan kondom. Tetapi yang paling laku terjual adalah sabun dan 

kondom. Mak Ir juga menceritakan bahwa biasanya ada anggota satpol 

PP maupun polisi mengrebek warungnya untuk menangkap para PSK 

tersebut. 

3. Praktik prostitusi di daerah Awang-awang 

a. Bu Sum
43

 (nama samaran) adalah pemilik warung yang berada di 

awang-awang yang sekarang berumur sekitar 42 tahun. Sejak 

berdirinya warung tersebut sudah ada PSK yang ikut mangkal di 

warung yang dimiliki bu Sum ini. Menurut pengakuan narasumber 

tersebut bahwa pekerjaan yang dilakukan PSK yaitu dengan cara 

mangkal dan kemudian melakukan perbuatannya di dalam kamar yang 

sudah disediakan bu Sum di dalam warung.  

Dengan adanya PSK yang melakukan perbuatannya di warung, 

narasumber mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh PSK. Baginya 
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 Hasil wawancara dengan Bu Sum, sebagai pemilik warung, di warung, pada Tanggal 

15 Desember 2016. 
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apabila tidak ada PSK yang mangkal di warung maka pendapatan 

semakin menurun dan lebih baik tidak membuka warung atau bisa 

disebut dengan tutup sementara. Menurut pengakuan narasumber, 

penghasilan yang didapatkan dari PSK tersebut tarif sewa kamar sekali 

melayani pengunjung atau pelanggan dibandrol dengan harga Rp. 

10.000. 

Selama membuka warung yang dijadikan tempat praktik 

prostitusi, warung yang dimiliki bu Sum sering kali terkena razia yang 

dilakukan oleh petugas satpol PP, Dinas Sosial maupun gabungan dari 

kepolisian. Tetapi selama adanya razia bu Sum ini tidak pernah terkena 

razia hanya saja PSK yang terkena razia. 

b. Pemilik warung yang bernama Ferdi
44

 (nama samaran) asal Jakarta 

yang sekarang berumur sekitar 30 tahun. Di warung milik narasumber 

ada cewek yang menjadi PSK dengan menumpang mangkal dan 

melakukan perbuatannya di dalam warung.  

Menurutnya apabila ada PSK yang mangkal di warung maka 

penghasilan yang didapatkan meningkat daripada tidak ada PSK yang 

mangkal di warungnya. Bagi Ferdi pekerjaan PSK memberikan untung 

dalam jualannya. Maka dari itu salah satu alasan membuka warung 

yang dijadikan praktik prostitusi. 

Pak Ferdi ini menceritakan selama membuka warung yang 

dijadikan tempat praktik prostitusi tidak pernah ikut terjaring razia 
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 Hasil wawancara dengan pak Ferdi, sebagai pemilik warung, di warung, pada Tanggal 

15 Desember 2016. 
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yang dilakukan pihak satpol PP, Dinas Sosial dan kepolisian hanya 

saja para PSK yang ikut terjaring razia. 

Penulis setelah melakukan komunikasi dengan pemilik warung 

selanjutnya melakukan komunikasi dengan PSK yang berada di warung 

kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Penulis langsung saja memberikan 

pertanyaan kepada para PSK terutama bertanya mengenai faktor apa yang 

melatarbelakangi untuk bekerja sebagai PSK dan modus operandi apa yang 

dilakukan. Dari beberapa PSK di warung hanya ada sepuluh orang yang tidak 

keberatan menjelaskan identitas dirinya dengan nama yang disamarkan 

diantaranya yaitu: 

1. Nama Samaran : Bunga 

Umur   : ± 50 Tahun 

Mulai menjadi PSK : baru 2 tahun 

Pendidikan terakhir :SMP 

Status   :Janda 

Alamat   : Krian 

2. Nama samaran  : Beti 

 Umur   : ± 33 Tahun 

Mulai menjadi PSK : sejak 16 Tahun yang lalu 

Pendidikan terakhir :SMP 

Status   : Belum Menikah 

Alamat   : Mojosari 
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3. Nama samaran  : Cinta 

Umur   : 30 Tahun 

Mulai menjadi PSK : 3 Tahun yang lalu 

Pendidikan terakhir : SMA 

Status   :Janda 

Alamat   : Mojokerto 

4. Nama Samaran : Tina 

Umur   : ±40 Tahun 

Mulai menjadi PSK : 6 Tahun yang lalu 

Pendidikan terakhir : SMP 

Status   : Janda 

Alamat   : Ponorogo 

5. Nama Samaran :Ani 

Umur   : ±35 Tahun 

Mulai menjadi PSK : 4 Tahun yang lalu 

Pendidikan terakhir : SMA 

Status   :Janda 

Alamat   : Pacet 

6. Nama Samaran : Nova 

Umur   : ±30 Tahun 

Mulai menjadi PSK : 3 bulan yang lalu 

Pendidikan terakhir : SMP 
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Status   : Janda 

Alamat   : Mojokerto 

7. Nama Samaran : Yuliana 

Umur   : 33 Tahun 

Mulai menjadi PSK : kurang dari 1 tahun 

Pendidikan Terakhir : SD 

Status   : Janda 

Alamat   : Trowulan 

8. Nama Samaran : Yanti 

Umur   : 40 Tahun 

Mulai menjadi PSK : 5 tahun yang lalu 

Pendidikan Terakhir : SD 

Status   : Janda 

Alamat   : Sidoarjo 

9. Nama Samaran : Windi 

Umur   : 31 Tahun 

Mulai menjadi PSK : Kurang dari 6 bulan  

Pendidikan Terakhir : - 

Status   : Janda 

Alamat   : Jember 

10. Nama Samaran : Aminah 

Umur   : 30 Tahun 

Mulai menjadi PSK : 1 Tahun yang lalu 
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Pendidikan Terakhir :  SMP 

Status   : Janda 

Alamat   : Pasuruan 

Setelah melakukan wawancara kepada narasumber pemilik warung dan 

para PSK, penulis mendapatkan informasi terkait dengan faktor penyebab 

terjadinya prostitusi dan modus operandi yang dilakukan. 

 

B. Faktor-Faktor Terjadinya Praktik Prostitusi di Warung 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik 

prostitusi di warung, diantaranya yaitu faktor ekonomi, kemalasan, sakit hati, 

pendidikan, niat, dan tuntutan keluarga sehingga terdapat banyak PSK yang 

bekerja untuk melacurkan diri. Penulis bisa menjelaskan dalam tabel di bawah 

ini. 

Tabel 7: berdasarkan faktor penyebab terjadinya prostitusi 

No Faktor penyebab Jumlah 

1 Ekonomi  6 

2 Kemalasan  - 

3 Pendidikan 2 

4 Niat lahir batin - 

5 Persaingan - 

6 Sakit hati 1 

7 Tuntutan keluarga 1 

Jumlah total 10 

Sumber data: Hasil wawancara dengan PSK pada Tanggal 5 November – 15 Desember 2016 

di warung, kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 
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Apabila dilihat dari tabel di atas maka bisa disimpulkan bahwa rata-rata 

alasan atau faktor penyebabnya yang pertama dikarenakan oleh faktor 

ekonomi. Maka dari itu salah satu jalan keluar bagi mereka semua adalah 

melakukan pekerjaannya sebagai PSK. Kemudian yang kedua dikarenakan 

faktor pendidikan yang rendah sehingga tidak mempunyai ilmu maupun 

ketrampilan untuk bekerja dimana-mana. Selanjutnya penulis akan uraikan 

berdasarkan hasil dari wawancara secara langsung kepada para PSK sebagai 

berikut: 

1. Faktor ekonomi 

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat 

yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh 

sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan 

faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini 

merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya 

bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya 

sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak 

mengenakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela 

“berjualan diri” agar hidup lebih layak.
45

 

Seperti yang diakui oleh Bunga
46

 (nama samaran) umur ±50 Tahun 

asal Krian. Narasumber menceritakan awal mula sebelum melakukan 

pekerjaan sebagai PSK yaitu bekerja sebagai karyawan pabrik rokok tetapi 
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 Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, Bisnis Prostitusi, Yogyakarta: PINUS Book 

Publisher, Hlm. 80. 
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 Hasil wawancara dengan Bunga, sebagai PSK, di warung, pada Tanggal 12 November 

2016. 
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merasa tidak sebanding antara tenaga yang dikeluarkan dengan upah yang 

diberikan akhirnya mbak Bunga memilih untuk bekerja sebagai PSK di 

warung.  Bagi mbak Bunga pekerjaan sebagai PSK saat ini yang dilakukan 

adalah jalan satu-satunya bagi narasumber untuk mendapatkan uang dan 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.  

Hal serupa dialami oleh mbak Cinta
47

 (nama samaran) umur 30 

Tahun asal Mojokerto. Mbak Cinta mengatakan faktor penyebab menjadi 

PSK karena tidak bisa menghidupi anaknya yang masih kecil dan butuh 

biaya untuk sekolah. Sehingga menjadi PSK adalah cara salah satunya 

narasumber melakukan pekerjaanya. Narasumber menceritakan selama 

menjadi PSK kehidupan sehari-harinya bersama anak-anaknya tidak 

pernah kekurangan bahkan penghasilan yang didapatkan bisa untuk 

berbelanja apa saja yang diinginkan.  

Kemudian narasumber menceritakan awal mula menjadi PSK yaitu 

diajak temannya untuk mencoba melayani para lelaki hidung belang di 

warung-warung dan akhirnya mbak Cinta ketagihan dengan upah yang 

diperolehnya. Dibandingkan dengan upah yang didapatkan pada saat 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga lebih banyak dari penghasilan 

menjadi PSK. 
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Menurut pengakuan dari Nova
48

 (nama samaran) hal yang 

membuatnya untuk melakukan dan memilih bekerja sebagai PSK 

dikarenakan oleh faktor ekonomi, narasumber adalah dari keluarga miskin 

yang harus menanggung semua perekonomian orang tua, adik maupun 

anaknya sendiri. Mantan suaminya tidak mau tau masalah kebutuhan 

anaknya saat ini. Dengan banyaknya ekonomi yang harus di tanggungnya 

maka dari itu menurutnya pekerjaan ini adalah salah satu pekerjaan yang 

bisa menghidupi keluarganya. 

Yuliana
49

 (nama samaran) adalah seorang PSK yang mangkal di 

warung dan melakukan perbuatannya di sebuah kamar di dalam warung 

tersebut. Awal mula menjadi PSK yaitu dikarenakan faktor perceraian 

kemudian tidak bisa menghidupi anak dan orang tuanya sehingga 

narasumber memilih untuk bekerja sebagai PSK. Faktor ekonomi 

merupakan hal utama yang menjadi alasan untuk melakukan pekejaannya 

saat ini. Menurutnya selama menjadi PSK hasil uang yang didapatkan bisa 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

Pengakuan dari Yanti
50

 (nama samaran) yang pekerjaanya sebagai 

PSK. Sebelum bekerja seperti ini narasumber sudah berusaha untuk 

bekerja membuka warung tetapi gagal terus. Dengan keadaan begitu, 

pekerjaannya saat ini yang dilakukan setiap hari. Faktor penyebab 
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melakukan pekerjaan seperti ini sama dengan teman-temannya yang lain 

yaitu dikarenakan faktor ekonomi yang rendah. Pekerjaan ini satu-satunya 

untuk mendapatkan uang cepat yang bisa untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya dan untuk membiayai anak-anaknya sekolah maupun 

kuliah.  

Pengakuan dari Aminah
51

 (nama samaran) sebagai PSK yang 

mangkal dan melakukan perbuatannya di warung kawasan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto. Faktor penyebab menjadi PSK yaitu dikarenakan 

ekonominya yang rendah dan jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang 

dengan cara yang mudah. Adanya pekerjaan yang dilakukan saat ini 

akhirnya ekonomi menjadi naik dan bisa untuk menghidupi kebutuhan 

sehari-harinya bersama dengan anak-anaknya. 

2. Faktor pendidikan 

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke 

lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka 

melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohkan telah menuntun 

mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan 

pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang 

berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.
52
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Seperti yang diakui oleh Beti
53

 (nama samaran) seorang waria yang 

berumur 33 Tahun asal Mojosari. Hal yang dilakukan selama ini 

merupakan pekerjaan sampingan dan pendidikan yang ditempuh selama 

ini hanya sampai dengan SMP sehingga mudah untuk terjerumus 

melakukan pekerjaan ini. Narasumber bekerja seperti ini dimulai sejak 16 

tahun yang lalu hingga sekarang baginya pekerjaan menjadi PSK tidak ada 

paksaan dari pihak manapun dan baginya tidak seperti pekerjaannya yang 

lain seperti disuruh-suruh oleh majikan. Selain bekerja sebagai PSK pada 

malam hari narasumber juga berusaha bekerja di salon kalau pagi sampai 

sore. Upah yang didapatkan juga semakin banyak dengan adanya 

pekerjaan sampingan ini. 

Hal ini sama dengan pengakuan dari Windi
54

 (nama samaran) 

pekerjaan yang dilakukan saat ini sebagai PSK dikarenakan faktor 

pendidikan yang rendah. Menurut pengakuannya dari kecil sampai 

sekarang tidak pernah sekolah. Pekerjaannya ini tidak diketahui oleh orang 

tuanya maupun anak-anaknya. Windi ini juga harus menanggung 

perekonomian orang tua dan anaknya. Sejak sekitar 6 bulan yang lalu 

sampai dengan saat ini pekerjaan sebagai PSK yang dilakukannya.  

3. Faktor sakit hati 

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat 

pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung 
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jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka 

marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk 

mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga 

timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap 

sebagai jalan keluar.
55

 

Seperti yang diakui oleh Tina
56

 (nama samaran) berumur ±40 

Tahun yang berasal dari Ponorogo. Kehidupan sehari-harinya Tina bekerja 

sebagai PSK sejak 6 Tahun yang lalu. Sebelum menjadi PSK di warung, 

Tina ini menjadi PSK di tempat karaoke hanya saja menurut narasumber 

bekerja di tempat karaoke banyak persaingan dengan teman seprofesinya. 

Dengan adanya persaingan antara teman seprofesinya akhirnya Tina diajak 

temannya untuk menjadi PSK dengan cara mangkal di warung. Pekerjaan 

yang dilakukan setiap hari dikarenakan faktor sakit hati gara-gara ditinggal 

suaminya pada saat setelah melahirkan anaknya yang pertama. Kemudian 

muncul rasa sakit hati yang sangat dalam akhirnya Tina merasa frustasi 

dan tidak mempunyai jalan keluar untuk menghidupi anaknya yang 

memerlukan keperluan yang sangat banyak seperti susu, pampers, dll. 

Karena sebelumnya Tina tidak mempunyai ketrampilan untuk bekerja dan 

sebelumnya tidak pernah bekerja, maka dari itu dengan cara menjadi PSK 

baginya salah satu cara mengobati sakit hati yang sangat dalam pada saat 

ditinggal oleh suaminya dan cara satu-satunya untuk mendapatkan uang. 
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4. Tuntutan keluarga 

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang 

tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. 

Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika 

mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, 

membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan 

dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan 

mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak 

ingin anaknya seperti dirinya.
57

 

Mbak Ani
58

 (nama samaran) umur ±35 Tahun berasal dari daerah 

Pacet seorang janda menurut penulis selama melakukan wawancara 

berbeda dengan PSK lainnya. Narasumber ini menjadi PSK dikarenakan 

faktor tuntutan dari keluarga yang harus menafkahi semua keluarganya 

mulai dari orang tua yang tidak bekerja dan orang tua membutuhkan uang 

untuk berobat kemudian harus menghidupi adik-adiknya yang masih 

duduk di bangku sekolah. Bagi mbak Ani yang terpenting tujuan menjadi 

PSK yaitu untuk menghidupi anaknya dan menghidupi dirinya sendiri. 

Sampai sekarang narasumber tidak ingin melakukan pekerjaan lainnya 

karena baginya pekerjaan inilah yang bisa mendapatkan uang banyak dan 

bisa menghidupi semua keluarganya. 
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Apabila kita berbicara mengenai faktor penyebab terjadinya praktik 

prostitusi di warung beragam faktornya mulai dari faktor ekonomi, faktor 

pendidikan sampai dengan faktor dari tuntutan keluarga. Faktor utama 

penyebab terjadinya prostitusi yaitu dari faktor ekonomi yang berjumlah 6 

orang dari hasil pengamatan secara langsung oleh penulis. Maka dari itu 

pemerintah lebih cermat untuk melakukan jalan keluar untuk mengatasi praktik 

prostitusi di warung di kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 

Masyarakat bisa membuktikan dengan upaya-upaya untuk melakukan 

pemberantasan prostitusi. Sejumlah penelitian tentang prostitusi 

mengungkapkan ada sejumlah elemen di masyarakat yang diuntungkan oleh 

praktik prostitusi. Mereka itu diantaranya para calo, germo, petugas keamanan, 

pedagang makanan dan minuman, supir-supir taksi, terutama adalah para 

pengguna atau pelanggan yang notabene adalah laki-laki. Karena itu, semua 

upaya penghapusan prostitusi harus memangkas semua elemen yang 

mengambil keuntungan dari praktik prostitusi, bukan hanya dengan melakukan 

razia terhadap perempuan yang terlibat prostitusi.
59

 

Faktor penyebab terjadinya prostitusi ini bisa dilihat menurut teori 

penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan 

dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial seperti Teori Anomie 

(ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan) yaitu sebuah istilah yang 

diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang 

kacau, tanpa peraturan. Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. 
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Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam 

masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat 

dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, 

keadaan masyarakat tanpa norma ini (normlessnes) inilah yang menimbulkan 

perilaku menyimpang.
60

 

Memang tidak mudah untuk memberantas secara langsung masalah 

prostitusi apalagi berkenaan dengan masalah lemahnya ekonomi seseorang. 

Akhir-akhir ini semakin banyaknya warung yang dijadikan praktik prostitusi 

dikarenakan pihak yang berwenang dalam melakukan tugas dan fungsinya 

tidak berjalan dengan baik banyak pihak yang berwenang hanya 

memperhatikan kepentingan pribadinya seperti memberi tau kepada pemilik 

warung maupun para PSK apabila akan diadakan razia dengan begitu pihak 

berwenang mendapatkan imbalan berupa uang dari PSK tersebut. 

 

C. Modus yang Dilakukan dalam Praktik Prostitusi di Warung 

Praktik prostitusi sekarang bukan hanya di kota-kota besar tetapi saat 

ini merambat sampai di desa-desa. Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus 

operandi yang dilakukan oleh PSK dalam melakukan kegiatannya. Ada yang 

berdiri di pinggiran jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di 

bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati 

lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi. Dari hasil penelitian 

secara langsung yang dilakukan oleh penulis adapun modus operandi yang 
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digunakan dengan cara pemilik warung mendirikan bangunan yang didesain 

cukup unik disertai kamar untuk melayani pengunjung warung maupun 

pelanggan dari PSK. Berkenaan dengan modus yang digunakan dalam praktik 

prostitusi di warung ini, penulis mewawancarai PSK kemudian secara umum 

kronologisnya dipaparkan sebagai berikut: 

Pengakuan dari Bunga
61

 (nama samaran), dari ceritanya menceritakan 

bahwa modus operandi yang digunakan dalam melakukan pekerjaannya hanya 

menggunakan modus mangkal di dalam sebuah warung yang di dalamnya 

terdapat kamar untuk melakukan perbuatannya. Narasumber melakukannya 

dengan cara mangkal setiap malam di warung yang dimiliki oleh Pak Adi. 

Cara mendapatkan pelanggan biasanya dengan cara duduk di depan warung 

dengan memakai pakaian yang terbuka. Apabila ada pengunjung warung yang 

menurutnya sudah berumur tua baru melakukan aksinya dengan cara merayu 

pengunjung agar mau melakukan tawaran yang ditawarkan. Setelah tawaran 

disetujui oleh pengunjung warung, maka langsung saja pengunjung diajak 

masuk ke dalam kamar dan memberikan tarif yang sudah disepakati.  

Pengakuan dari Beti
62

 (nama samaran) selama menjadi PSK modus 

dalam mensukseskan pekerjaannya sama dengan temannya yaitu dengan cara 

merayu pengunjung warung yang menurut narasumber mau diajak untuk 

berhubungan karena Beti ini salah satu narasumber yang merupakan gay atau 

suka lawan jenis. Jarang sekali ada yang mau diajak untuk melakukan 
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perbuatannya apabila ada yang mau, langsung saja mematok harga yang tinggi 

dari patokan harga PSK yang lain. Pengunjung warung atau pelanggan setelah 

sepakat dengan harga yang di patok oleh Beti, maka langsung saja mengajak 

dan melakukan di dalam kamar yang sudah disediakan oleh pemilik warung. 

Terakhir selesai melakukan perbuatannya, pengunjung warung atau pelanggan 

langsung memberikan upah berupa uang kepada PSK. Modus operandi yang 

dilakukan dalam melakukan pekerjaannya yaitu dengan cara mangkal di 

warung. Tidak ada modus operandi lainnya yang dilakukan selama ini kecuali 

di warung. 

Seperti yang diakui oleh Cinta
63

 (nama samaran) umur ±30 Tahun 

diusianya yang masih muda, selama menjadi PSK  untuk melayani lelaki 

hidung belang dengan modus operandi praktik prostitusi di warung seperti 

warung yang memilik kamar khusus untuk melakukan perbuatannya. Modus 

pertama yang dilakukan PSK yaitu dengan cara  seperti berpakaian lebih 

terbuka sehingga mengundang hawa nafsu lelaki hidung belakang kemudian 

menawarkan tarif yang dibandrol, setelah setuju dengan tarif yang di tawarkan 

maka PSK dan pengunjung warung langsung melakukan perbuatannya di 

kamar yang sudah disediakan. Berbeda dengan halnya apabila ada pengunjung 

warung yang sering memesannya maka PSK memberikan nomor hp agar 

mudah untuk melakukan pemesanan di warung. 
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Menurut PSK yang bernama Tina
64

 (nama samaran) selama menjadi 

PSK modus yang digunakan adalah mangkal di dalam warung. Dalam 

menjalankan pekerjaannya dengan cara seperti berpakaian lebih terbuka 

sehingga mengundang hawa nafsu lelaki hidung belang. Selanjutnya 

menawarkan harga yang telah disepakati, setelah sepakat dengan harga yang 

ditawarkan maka PSK mengajak pengunjung warung masuk ke dalam kamar 

yang sudah disediakan oleh pemilik warung. Terakhir setelah melakukan 

perbuatannya maka pengunjung warung atau pelanggan langsung 

menyerahkan upah berupa uang kepada PSK yang telah disepakati 

sebelumnya.  

Selanjutnya menurut PSK yang bernama Ani
65

 (nama samaran) modus 

operandi yang dilakukan yaitu dilakukan dengan mangkal di dalam warung. 

Cara untuk menarik pengunjung warung narasumber melakukan dengan cara 

seperti duduk di depan warung untuk menarik pengunjung agar mau 

berkunjung ke warung. Setelah pengunjung mau menghampiri ke sebuah 

warung yang dijadikan tempat mangkal, maka selanjutnya narasumber 

melakukan aksinya dengan mendekati sambil ngobrol seakan-akan akrab dan 

dengan cara berpakaian lebih terbuka sehingga mengundang hawa nafsu. 

Kemudian PSK menawarkan pekerjaannya dengan mematok harga yang sudah 

ditentukan. Pengunjung dan PSK sepakat dengan tawarannya, langsung saja 
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PSK mengajak ke dalam kamar kemudian pengunjung warung juga memberi 

uang kepada PSK sesuai dengan kesepakatan harga sebelumnya.  

PSK yang mangkal di warungnya bu Sum yang bernama Nova
66

 (nama 

samaran). Menurut pengakuannya modus operandi yang dilakukan hanya di 

dalam warung. Dimana dalam hal untuk menarik pelanggan narasumber tidak 

menggunakan germo hanya dengan cara mangkal dan berpakaian lebih 

terbuka sehingga mengundang hawa nafsu lelaki hidung belang kemudian 

menawarkan tarif yang dibandrol. Apabila pengunjung warung sepakat dengan 

tarif yang ditawarkan, maka langsung saja PSK mengajak ke dalam kamar 

yang telah disediakan pemilik warung untuk melakukan perbuatannya. 

Terakhir setelah melakukan perbuatannya, maka pelanggan tidak lupa untuk 

memberikan upah berupa uang kepasa Nova. 

Yuliana
67

 (nama samaran) seorang PSK yang bekerja dengan cara 

mangkal dan melakukan perbuatannya di dalam warung. Menurutnya selama 

ini dalam melakukan pekerjaannya sebagai PSK tidak ada modus operandi 

lain selain dengan menggunakan modus di dalam warung seperti saat ini. Cara 

untuk menarik pengunjung warung agar mau diajak melakukan perbuatannya 

yaitu dengan cara menawarkan jasanya dan mematok harga yang sudah 

disepakati. Kemudian setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan maka 

langsung saja PSK mengajak ke dalam kamar untuk melakukan perbuatannya 

dan pelanggan atau pengunjung warung memberikan upah berupa uang. 
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Yanti
68

 (nama samaran) narasumber ini melakukan pekerjaannya setiap 

hari dengan menggunakan modus operandi mangkal di sebuah warung. Dalam 

warung tersebut menyediakan kamar untuk melakukan perbuatannya yang 

dilakukan oleh PSK dengan pengunjung warung atau pelanggannya. Cara 

untuk menarik pengunjung warung yaitu dengan cara seperti berpakaian 

terbuka sehingga mengundang hawa nafsu lelaki hidung belang dan 

menawarkan harga yang dipatok olehnya. Setelah sepakat dengan harga yang 

ditawarkan, maka PSK mengajak masuk ke dalam kamar untuk melakukan 

perbuatannya. Terakhir pelanggan tidak lupa dengan upah yang akan 

diberikan kepada PSK. 

Windi
69

 (nama samaran) adalah seseorang yang bekerja sebagai PSK 

sejak sekitar 6 bulanan. Dalam melakukan pekerjaannya narasumber ini 

menggunakan modus operandi di dalam warung yang menyediakan kamar 

untuk digunakan dalam melakukan perbuatannya dengan pengunjung warung 

atau pelanggan. Menurut pengakuannya Windi ini tidak mau apabila ada salah 

satu pelanggannya mengajak untuk melakukan perbuatan di luar warung, 

narasumber hanya melayani di dalam kamar yang sudah tersedia di warung. 

Narasumber ini untuk mendapatkan pelanggan sama dengan PSK yang lain 

tetapi dalam hal memakai pakaian, berbeda dengan PSK yang lainnya yaitu 

dengan menggunakan baju yang lebih terbuka.  
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Seorang PSK yang bernama Aminah
70

 (nama samaran). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan penulis, narasumber hanya menggunakan modus 

operandi mangkal dan melakukan di dalam kamar yang disediakan oleh 

pemilik warung. Karena menurutnya dengan cara mangkal di warung lebih 

mudah untuk mendapatkan pelanggan. Cara yang dilakukannya untuk 

mendapatkan pelanggan yaitu dengan cara menggoda seperti berpakaian 

terbuka sehingga mengundang hawa nafsu lelaki hidung belang dan kemudian 

menawarkan jasanya sebagai PSK. Jika kedua belah pihak sepakat dengan 

harga yang ditawarkan maka PSK langsung mengajak masuk ke dalam kamar. 

Terakhir setelah melakukan perbuatannya, maka pelanggan memberikan upah 

dengan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Boger motif pelaku kejahatan berdasarkan motif pelakunya 

sebagai berikut: 

1. Kejahatan ekonomi (economy crime), contohnya penyelundupan. 

2. kejahatan seksual (sexual crime), contohnya perbuatan zina. 

3. Kejahatan politik (political crime), contohnya pemberontakan. 

4. Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), contohnya 

penganiayaan.
71

 

Seperti hasil yang didapatkan setelah observasi dan wawancara, 

menurut pengamatan secara langsung oleh penulis yaitu menggunakan motif 
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kejahatan seksual (sexual crime). Contohnya perbuatan zina dan modus 

operandi praktik prostitusi di warung dengan cara PSK mangkal di dalam 

warung. Dalam warung tersebut terdapat kamar untuk melayani pengunjung 

warung maupun pelanggan dari PSK. Cara PSK untuk menarik pengunjung 

warung yaitu berbagai macam mulai dari duduk-duduk di depan warung, 

kemudian jika ada pengunjung yang datang ke warung, maka langsung saja 

PSK menggoda seperti berpakaian lebih terbuka sehingga mengundang hawa 

nafsu dan menarik perhatian kepada pengunjung warung. Apabila pengunjung 

tertarik, maka langsung saja PSK menawarkan jasanya sebagai pelacur dan 

menawarkan tarif yang sudah ditentukannya. Setelah pengunjung setuju 

dengan penawaran yang dilakukan oleh PSK, selanjutnya mengajak 

pengunjung masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan oleh pemilik 

warung. Terakhir setelah melakukan perbuatannya, pengunjung atau 

pelanggan tidak lupa untuk memberikan upah berupa uang yang telah 

disepakati sebelumnya.  

Perbuatan yang dilakukan oleh PSK tersebut juga melanggar Pasal 284 

KUHP yang berbunyi:
72

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 

a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), 

padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal 

diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 
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Pasal 284 KUHP ini menggunakan delik aduan absolut yang 

sebagaimana dimaksud bahwa tidak mungkin perbuatan tersebut dipidana jika 

tidak ada yang mengadukan dari pihak yang merasa dirugikan (suami atau istri 

yang merasa dikhianati). 

Dari hasil wawancara yang didapat penulis berpendapat bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh pemilik warung yang selama ini menjadi mata 

pencahariannya sehari-hari merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 296 

KUHP sebagaimana disebutkan bahwa
73

 “ 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.” 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada 

Pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran maupun wanita sebagai 

pelacur. Sedangkan apabila dilihat dari bunyi Pasal 296 KUHP tersebut 

mengatur perbuatan PSK yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-

undang, tetapi yang bisa dikenakan Pasal 296 KUHP adalah seseorang yang 

menyediakan tempat kepada PSK untuk melacurkan diri.  

Dalam pembahasan penulisan hukum ini, narasumber sebagai pemilik 

warung merupakan pelaku prostitusi yang menyediakan tempat atau kamar 

kepada perempuan dan laki-laki untuk melacurkan diri. Maka sanksi atau 

hukuman yang diberikan kepada pemilik warung penyedia kamar untuk 
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digunakan sebagai tempat praktik prostitusi dengan membuatnya sebagai 

pencaharian bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan Pasal 296 KUHP. 

Fenomena praktik prostitusi di warung bisa dilihat apakah seseorang 

yang menjadi PSK tersebut melakukannya dengan paksaan atau tidak dengan 

paksaan, apabila dalam kegiatan praktik prostitusi di warung ini dilakukan 

dengan paksaan, maka pelaku bisa dikenakan sanksi atau hukuman yang 

sesuai dengan Peraturan Daerah setempat. 

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten Mojokerto 

Pasal 4 yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 

menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat.” kemudian Pasal 5 ayat 1 (c) “pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.” 

Selanjutnya wewenang dan kewajiban Polisi Pamong Praja dalam Pasal 7 b 

yaitu “menindak warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”  

Apabila kita melihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mojokerto seharusnya satpol PP harus menindak 

secara tegas terhadap warung yang dijadikan tempat praktik prostitusi 

terselubung sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang satpol PP agar 
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tidak terjadi lagi warung yang disalahgunakan tidak sesuai dengan tujuan 

didirikannya warung tersebut. 

 


