
 

 

 

 

Angel 1 Kos-Kosan Sebagai Fasilitas Sex bebas. 

Narasumber 1 Tukang Bersih-Bersih Kos , Bapak Jailani 

Tempat : jl. Jemursari , wonocolo 

 

1. Apakah kos ini kos untuk umum.alasannya ? 

2. Peraturan apa saja yang terdapat pada kosan ini? 

3. Menurut bapak bagaimana pergaulan mengenai anak kos di sini? 

4. Bagaimana reaksi bapak, melihat kos ini di jadikan sek bebas? 

5. Apa yang menjadikan kos ini digunakan sek bebas? 

 

Jawab 

1. Karena kita sesuaikan ja dengan lingkungan sekitar sini, strategis dan dekat dengan 

kampus dan pusat perbelanjaan juga kantor swasta yang mempekerjakan pegawai dari luar 

kota. Jadi disini ada mahasiswa, karyawan kantor, spg dsb. 

2. Yang penting tetap menjaga kebersihan lingkungan dan jam batas bertamu tidak melebihi 

jam 12 mlm. 

3. Pergaulan anak kos sini sama dengan pergaulan anak kos pada umumnya , karena jauh dari 

orang tua mungkin yang menjadikan mereka bebas kemana-mana sesuka hati mereka, 

yang penting mereka tertip dan sopan. 

4. Mengenai kos ini dijadikan sek bebas , saya kurang tahu ya, karena saya juga tidak 

bergabung pada lingkungan ini. Kalau masalah intim seperti saya serahkan pada keamanan 

setempat dalam menjaga keamanan lingkungan kos-kosan. 

5. Mungkin karena kos ini merupakan kos umum, jadi mereka cenderung tidak memikirkan 

efek -efek yang timbul dari masyarakat.  

Narasumber 1 : Mahasiswa IAIN Sunan Ampel (cowok) 

1. Apakah anda sering main ke kost temen anda? 

Jawab: ya,,, 

2. Apakah ada batasan waktu saat anda main ke  kost teman anda? 
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Jawab: ada juga yang dibatasi biasanya itu dikasi waktu sampai jam 9 malam jika 

main kekost temen dan ada juga yang tidak di batasi atau bebas 

3. Pernahkah di tempat kost anda digunakan sebagai tempat sex bebas? 

Jawab: tidak pernah dan jangan sampai itu terjadi 

4. Bagaimana anda menyikapi tentang pergaulan bebas yang sedang marak terjadi di 

kalangan mahasiswa? 

Jawab: kalau saya pribadi si tidak ingin ya melakukan hal yang semacam itu karena 

selain dilarang oleh agama semua itu juga akan merugikan diri kita sendiri dan orang 

lain. 

Narasumber 2 : Mahasiswa UNESA (cewek) 

1. Apakah anda sering main ke kost temen anda? 

Jawab: ya kadang kalau gak ada tugas 

2. Apakah ada batasan waktu saat anda main ke  kost teman anda? 

Jawab: ada yakni jam 9 malam namun ada juga kost lain yang tidak ada batasan 

waktunya. 

3. Pernahkah di tempat kost anda digunakan sebagai tempat sex bebas? 

Jawab: pernah se dulu tapi sebelum saya kost disini di beritahu oleh ibu kost disini 

yang pernah melakukan pergaulan bebas di kost ini nah sejak saat itu di sini di beri 

batasan waktu untuk para tamu yang maen ke sini cowok khususnya padahal 

sebelumnya tidak ada 

4. Bagaimana anda menyikapi tentang pergaulan bebas yang sedang marak terjadi di 

kalangan mahasiswa? 

Jawab: kalau saya se tidak ingin terjerumus dalam pergaulan yang semacam itu 

sebab itu juga akan merugikan diri kita sendiri pada akhirnya. 

Narasumber 2 Ketua RT 

1. Apa yang bapak lakukan untuk mencegah sex bebas di dalam kost?  

2. Apakah bapak melibatkan aparat keamanan untuk mencegah sex bebas di dalam kost  ? 

3. Ada pengamanan tersendiri atau tidak untuk menangani sex bebas tersebut? 

4. Apakah bapak melibatkan warga sekitar untuk mencegah sex bebas? 

5. Apakah bapak juga memberikan bimbingan kepada semua pemilik kost agar mengawasi 

kost-kost annya? 



Jawaban 

1. Menggerakkan warga untuk menyelidiki setiap kegiatan mahasiswa yang sekiranya 

mencurigakan di lingkungan kost.  

2. Iya, Cuma mereka saya harapkan agar tidak terlalu kelihatan bahwa mereka sedang 

mengawasi lingkungan kost. 

3. Tidak, saya hanya menganjurkan kepada pemilik kost agar membuat pamflet di lingkungan 

kost dan mengawasi setiap kegiatan mahasiswa. 

4. Semua yang ada di sekitar kost saya libatkan semua termasuk warga sekitar. 

5. Iya, kita menyarankan mereka untuk benar-benar mengawasi kost-kost annya. 

Angel 2 Mencegah Sex Bebas di Kost Mahasiswa 

Nara Sumber 1 : Mahasiswa IAIN Sunan Ampel 

Nama   : Rice Novita 

Jurusan  : sosiologi 

Wawancara: 

1. Bagaimana lingkungan kos-kosan anda? 

Enak  dan nyaman saja. 

2. Apakah ada pemberlakuan jam malam? 

Ada, yaitu gerbang atau pager kozt akan di tutup sekitar jam 10 malam 

3. Apakah kos-kosan anda, gabungan dari laki-laki juga? 

Tidak, kozt saya kusus anak perempuan. Bahaya mbak kalau di gabung 

4. Bagaimana peraturan kos anda, apabila ada tamu laki-laki yang datang? 

Kita biasanya nemuin di ruang tamu, kebetulan ada tempat khusus untuk nerima tamu. 

Tetapi kalo yang datang bapak kita sendiri, dipersilahkan masuk kedalam kamar 

5. Menurut anda, apakah kos-kosan mahasiswa rawan dengan sex bebas? 

Ya, sangat rawan tetapi gitu tergantung individunya sendiri bisa menjaga diri tidak. 

6. Pernahkah anda melihat sex bebas di kos? 

Sejauh ini belum pernah, tetapi saya sering dengar dari teman-teman. Ada.yang 

melakukan hal itu. 

7. Menurut anda bagaiman mencegah sex bebas di kos-kosan, terutama mahasiswa? 

Ya, diberlakukan jam malam di tiap kos. Jangan sampai tamu laki-laki masuk 

kedalam kamar. Karena itu bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. 



Dan tetap beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar terhindar dari 

pikiran-pikiran kotor. 

Narasumber  :  Mahasiswa UBHARA 

Nama   : indah 

Jurusan  : managemen 

Wawancara: 

1. Bagaimana lingkungan kos-kosan anda? 

Ramai , tetapi nyaman aja.  

2. Apakah ada pemberlakuan jam malam? 

Tidak ada, kalau pulang malam terserah kita. Karena kebetulan kos-kosan saya tidak 

gabung satu rumah dengan ibu kos.yang penting bayar kost. 

3. Apakah kos-kosan anda gabungan dari laki-laki juga? 

Tidak, khusus perempuan ajah. Ada yang udah kerja dan mahasiswa. 

4. Bagaimana peraturan kos anda, apabila ada tamu laki-laki yang datang? 

Karena tempat saya gak ada ruang tamunya jadi boleh dimasukan kamara. Tetapi 

pintu kamar harus di buka biar gak ada prasangka yang jelek. Itu memang sudah ada 

persetujuan dari pemilik kos. 

5. Menurut anda, apakah  kos-kosan rawan dengan sex bebas? 

Rawan sekali, apalagi tempat saya yang bebas, tidak ada jam malam. 

6. Pernahkah anda pernah melihat sex bebas di kost? 

Liat belum pernah, tetapi ssaya sering melihat teman laki-laki saya menginap di kos 

pacarnya. Dan beberapa teen saya yang hamil di luar nikah. 

7. Bagaimana tindakan pemilik kos? 

Kebetulan tidak ada yang jaga, kos-kosannya jadi bebas untuk melakukan hal itu dan 

hal itu menjadi hal biasa aja. Lagian kita gak mau ikut campur urusan orang. 

8. Menurut anda, bagaimana mencegah sex bebas di kos-kosan, terutama mahasiswa? 

Pemilik kos harus sering control atau datang ke kos-kosan. Lingkungan sekitarnya 

juga harus kerjasama, jadi ngadakan ronda gitu biar gak ada kesempatan buat si 

pelaku. Masalahnya, kasian juga apabila ada yang hamil di luar nikah, akhrnya tingkat 

presentase untuk menggugurkan janin juga naik. Tapi gitu juga tergantung 

individunya sendiri.  

  



 

Narasumber 3 : Warga (Darmini) 

1. Apakah ibu peduli dengan semua kegiatan mahasiswa yang kost di dekat tempat tinggal 

anda? 

2. Jika anda sebagai pemilik kost, apa yang anda lakukan untuk keamanan kost? 

3. Apa yang anda lakukan untuk mencegah sex bebas? 

4. Apakah anda punya cara tersendiri untuk ikut menjaga kegiatan mahasiswa agar tidak terjdi 

sex bebas di kost-kost an? 

5. Apa yang anda lakukan jika memergoki mahasiswa yang sedang melakukan sex bebas di 

lingkungan sekitar? 

Jawaban: 

1. Sangat peduli, karena demi keamanan kampung. 

2. Membuaat pamlet di sekitar kost, dan selalu mengawasi setiap kegiatan anak kost 

3. Memasang surat ketertipan di depan kost. 

4. Tidak, saya hanya mengawasi seperti biasa yang di lakukan oleh pemilik kost lainnya. 

5. Saya akan menegur, dan menyelesaikan secara kekeluargaan. 

Narasumber 4 : Pemilik Kost 

1. Apakah anda memperbolehkan siapa saja yang maen ke tempat kost meskipun itu 

lawan jenis? 

Jawab: kalau sama2 perempuannya ya boleh maen tapi kalau laki2 ya boleh tapi ada 

batasan waktunya sampai jam 9 malam dan itu pun tidak boleh masuk ke kamarnya 

hanya di teras saja 

2. Dalam bertamu apakah boleh dia menginap di kost anda? 

Jawab: tidak boleh 

3. Apakah ada anak kost anda yang nakal? 

Jawab: tidak mereka semua yang kost disini anaknya terkenal sopan semua 

4. Jika ada salah satu dari mereka yang nakal bagaimana anda menyikapinya? 

Jawab: ya langsung kita tegur dan kita kasi peringatan mereka jika masih di ulangi 

lagi kita akan memberikan sanksi yang begitu berat dan di tempat kost saya ini jika 

kedapatan anak kost saya yang baru pulang di atas jam 9 malam maka saya akan 

menegurnya dan memberinya sanksi jika dia melanggar lagi. 



5. Apa sanksi yang akan anda berikan kepada anak kost anda tersebut? 

Jawab: ya saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkannya dari tempat kost 

saya. 

ANGEL 3 : DAMPAK SEX BEBAS DI KOST2AN 

Narasumber 1 : Pemilik Kost 

1. tanya : apakah anda membebaskan siapa saja tamu anak kost meskipun dari lawan 

jenis? 

Jawab : iya.. asalkan sebelum jam 9 malam. 

2. Tanya : Apakah tamu tersebut diijinkan menginap di kost? 

Jawab : tidak, selama saya tahu tidak akan saya ijinkan. 

3. tanya : pernahkah anda mendapati anak kost yg nakal? 

jawab : pernah, mereka ramai2 datang ke kost sampai malam. 

4. tanya : bagaimana sikap anda terhadap mereka? 

jawab : keesokan harinya langsung saya tegor anaknya.. agar jgn diulangi lagi. 

Sebenarnya alasan itu juga saya jadikan kost ini kost keluarga saja. Karena kalau 

mahasiswa yang single itu kebanyakan nakal. Saya gak mau ambil resiko. Untuk yang 

kost mahasiswa, saya taruh dirumah saja. Biar gampang. 

5. tanya : apakah anda mengetahui dampak dr perilaku pergaulan bebas yang ada di 

kost anda? 

jawab : ya.. kalau sampai ketahuan mereka ngapa-ngapain kan bahaya.. bisa2 

didobrak sama warga.. saya kan yang malu. Dikirain gak pake aturan dan ngebolehin 

mereka kaya gitu. 

6. tanya : bagaimana stigma masyarakat tentang kost anda jika diketahui bahwa anak 

kost anda melakukan sex bebas? 

Jawab : ya, saya diomongin sama mereka. Tapi untungnya ada yang bilang ke saya, 

jadi saya bisa bersikap tegas. bisa2 nanti kost2an saya gak laku, karena dianggap 

bebas. Saya juga malu kalau sampai diomongin lagi sama warga. 

 

Narasumber 2 : Mahasiswa UNTAG (cowok) 

1. tanya : apakah kost anda bebas menerima tamu dr lawan jenis? 



Jawab : ya bebas c.. tapi gak boleh nginep.. paling maximal jam 9 malam.. itu c 

aturan dari bu kost. 

2. Tanya : apakah anda dan teman2 kost anda mengikuti aturan itu? 

Jawab : kalau aku sih yang penting gak nginep.. biasanya temenku pulang lewat dari 

jam9. Sekitar jam 10an gitu laah.. kalau teman2 yang lain gak tahu.. sejauh ini c 

aman2 saja. 

3. Tanya : apakah anda tidak mendapatkan teguran dari pemilik kost? 

Jawab : gak pernah.. yang penting kn tidak nginap.. tapi biasanya kalau ditegur itu 

masalah temen2 rame kalo kesini.. jadi anak bu kost keganggu 

4. tanya : apakah anda sering menerima tamu dari lawan jenis? 

Jawab : sering sekali.. teman2ku banyak ke kost untuk kerja kelompok biasanya.. 

cewekku juga biasa dateng. 

5. tanya : bagaimana cara anda membentengi diri agar anda tidak terjerumus free sex? 

Jawab : caranya? Ya kita harus jaga iman saja, dan memilih teman yang baik. Memilih 

kost yang baik juga perlu diperhatiin. Jadi harus kost yang punya aturan jam malam. 

6. Tanya : bagaimana jika seandainya anda terjerumus dalam free sex? 

Jawab : waduh, jgn sampai laah.. bisa bahaya ntar. 

7. Tanya : apakah anda sudah mengetahui dampak dari free sex ? 

Jawab : pastinya.. free sex bisa buat hancur jiwa kita. Kita akan kecanduan terus 

untuk melakukan free sex. Juga bisa nularin virus kan kalo free sex? Aids ma HIV. 

Belom lagi nama baik kita dan keluarga akan tercemar kalau sampai ketahuan. 

8. Tanya : kalau ketahuan, jika tidak ketahuan apakah anda mau melakukan free sex? 

Jawab : gak laah.. takut kena penyakit.. takut dosa juga.. hehe..  

 

Narasumber 3 : Mahasiswa IAIN (cewek) 

1. Tanya : apakah anda mengetahui apa saja dampak free sex? 

Jawab : tahu, bisa kena HIV Aids, bisa hamil juga kan untuk cewek. 

2. Tanya : bagaimana cara anda agar tidak terjerumus dalam free sex? 



Jawab : jaga iman, dan pilih teman2 yang baik. Juga jangan sering2 pergi ke kost 

pacar. Karena bisa tergoda nanti.. kita gak ada niat, tapi kalau udah ada syetan yang 

ngebisikin gimana? Yang penting jaga diri aja. 

3. Tanya : tahukah anda bahwa banyak terjadi free sex di kost2an? 

Jawab : tentunya.. makanya cari kost2an yang aman dan gak bebas. Itu kaya’ kost2an 

cowok yg disana tuuh bebas.. 

4. Tanya : bagaimana anda tahu? 

Jawab : ya, saya perhatikan.. ada cewek yang masuk kost sana, tapi gak keluar2.. 

disana kan emang bebas, yang punya kost tidak jaga. Rumahnya jauh. 

5. Tanya : bagaimana sikap tetangga sekitar kost tentang itu? 

Jawab : kayaknya sudah biasa deeh.. gak ada yang komentar.. mungkin dari dulunya 

memang udah kaya’ gitu.  

6. Tanya : apakah anda mempunyai teman yang terjerumus dalam free sex? 

Jawab : punya.. mereka kebanyakan hamil, dan sering lakuin aborsi. Dan uniknya 

lagi, ada yang gak bisa diaborsi, maksudnya aborsinya gagal, jadi mereka terpaksa 

hamil. 

7. Tanya : bagaimana sikap anda terhadap mereka? 

Jawab : aku sih biasa aja ma mereka, kasian juga sih.. mereka malu, keluarganya pun 

malu..  itu dijadikan pelajaran aja buat kita. Jangan sampai terjerumus dalam free 

sex. Karena kalau udah masuk, sulit buat ninggalinnya.. 

PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN MAHASISWA 

Akibat dari sex bebas banyak para pelajar yang telah terjerumus ke dalam jalan yang 

salah hal ini di sebabkan karena pergaulan yang terlalu bebas dikalangan mahasiswa 

baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya 

mahasiswa yang melakukan sex bebas, banyak para mahasiswa yang mestinya masih 

menuntut ilmunya agar bertambah pengetahuannya justru malah terjerumus 

kedalam lubang hitam yakni sex bebas. 

Banyaknya tempat dan longgarnya pengawasan di kos mahasiswa juga memicu 

terjadinya sex bebas dikalangan mahasiswa. Terutama di kos yang sepi dan pemilik 

jarang mengawasi gerak gerik setiap anak kosnya sehingga mereka tidak tahu akan 

apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. 

Banyak warga yang mengeluh atas kejadian ini karena mereka menilai mahasiswa 

adalah generasi penerus bangsa dan membawa nama negeri ini untuk menjadi lebih 



baik, namun sekarang kebanyakan yang terjadi adalah sebaliknya. Hal semacam ini 

sangat disayangkan bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang terjerumus kedalam 

lubang hitam. 

Seorang mahasiswa yang seharunya menjadi para intelektual yang menjadi 

kebanggaan negara malah menjadi contoh buruk bagi semua pelajar, selain itu yang 

dapat mereka dapat hanyalah penyesalan di akhir-akhir. Penyesalan memang selalu 

datang di akhir namun apa artinya penyesalan jika semua sudah terjadi. 

Selain dari diri sendiri dan warga sekitar yang perlu menjadi pengontrol para 

mahasiswa ini adalah tidak lain orang tua mereka sendiri yang seharusnya sering 

komunikasi dengan anak-anak mereka khususnya yang mempunyai anak perempuan 

yang sedang menuntut ilmu jauh dari pantauan keduanya. 

Menangkal Perilaku Sex bebas Mahasiswa 

 

Perilaku negative berupa pergaulan sex bebas,yang terjadi dikalangan mahasiswa 

tidaklah mungkin dapat ditangkal (dihilangkan) sepenuhnya, sebab manusia selalu memiliki 

kecendurungan untuk melanggar norma-norma yang ada, terdapat rasa keingintahuan yang 

besar dimiliki manusia, rasa tersebut akan selalu menuntun agar mencoba hal-hal yang baru 

yang belum diketahui/dirasakannya. Namun bukan berarti perilaku tersebut tidak dapat 

dijegah ataupun diminimalisir, dari pengamatan penulis, periliku tersebut muncul sebagai 

akibat dari lemahnya sistim kontrol masyarakat, masyarakat lebih premisif dan  cenderung 

pada sikap egosentris. 

Ketika masyarakat mampu meningkatkan control sosial mereka, maka akan secara 

otomatis prilaku-prilaku tersebut akan berkurang (menurun frekuensi kejadiannya), sebab 

saat masyarakat sekitar kos tidak egois (hanya mencari keuntungan financial semata), mau 

memberi peringgatan kepada mahasiswa yang ada indikasi berbuat mesum, selain itu 

dengan memisahkan kos-kosan putra dan putri, akan sangat berpengaruh dalam 

menanggulangi prilaku sex tersebut, dan juga pemberlakuan jam malam akan membatasi 

pergaulan sex bebas. Sebab dari data-data temuan kami, hal-hal tersebut di atas menjadi 

factor dominan yang menyebabkan terjadinya prilaku sex bebas dikalangan mahasiswa. 

Masyarakat semestinya membangun (menghidupkan) kembali budaya guyup, sebab 

dengan saling menjaga dan mengingatkan serta saling tolong-menolong tentu prilaku sex 

bebas tidak akan berkembang, karena perlu diingat, prilaku sex bebas tersebut bukan 



merupakan budaya dari nenek moyang kita, prilaku tersebut adalah budaya asing yang 

berkembang di masyarakat perkotaan dewasa ini.  

Dampak Sex Bebas Di Kost-Kostan 

Kesenangan sesaat mendatangkan penyesalan yang berarti, itulah yang terjadi pada mereka 

yang terjerumus dalam dunia free sex. Mereka tidak mampu meninggalkannya bahkan 

selalu kecanduan untuk melakukannya. Namun jika sudah terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan oleh mereka, penyelasan pun akan datang menghantui mereka. Mereka 

berlomba-lomba menutupi aib mereka dengan berbagai cara, dan mereka menambah 

kesalahan mereka. 

Dampak free sex pasti akan terasa oleh pelakunya sendiri, banyak hal negatif yang dapat 

terjadi kepada mereka, seperti hamil diluar nikah sehingga membuat mereka melakukan 

aborsi, terjangkit virus HIV/Aids dan penyakit kelamin lainnya, tidak ketinggalan cemooh 

dari masyarakat jika diketahui bahwa mereka telah melakukan free sex. Namun, jika mereka 

tidak merasakan dampak yang berarti dari perbuatan free sex itu, maka mereka akan terus 

dan terus melakukannya. 

Keluarga atau orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak mereka melakukan free sex dan 

tidak mampu mencegahnya karena sudah terlanjur terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka 

hanya pasrah dan menelan rasa malu yang amat besar. Mereka menjadi pusat perhatian 

dan bahan pembicaraan masyarakat sekitar mereka. Dampaknya adalah ketika mereka tidak 

tahan dengan perlakuan masyarakat terhadap mereka, mereka akan menutup diri, bahkan 

tega mengusir anak mereka. 

Terjadinya free sex di kost-kostan juga terkait dengan pengawasan pemilik kost yang 

longgar. Kurangnya kedekatan antara pemilik kost dan anak kost membuat free sex terjadi, 

tidak ada rasa kepedulian diantara keduanya. Namun terdapat pula pemilik kost yang benar-

benar menjaga keamanan kostnya, sehingga mereka tetap memantau anak kost dengan 

bantuan tetangga sekitar. Mereka tidak mau kecolongan, karena dampak free sex pun akan 

mempengaruhi citra tempat kost mereka, dan yang paling parah adalah ketika pemilik kost 

diprotes oleh warga karena dianggap membiarkan free sex terjadi di tempat kost mereka. 

Warga pun tidak segan untuk mendobrak langsung ke kamar kost yang diketahui sebagai 

tempat free sex. 

Perhatian dari keluarga dan pemilik kost sangatlah diperlukan agar anak terhindar dari 

kegiatan free sex. Memperketat penjagaan dan peraturan kost menjadi alternatif, tidak lupa 

pula untuk selalu berkomunikasi dengan anak kost. Keluarga juga harus selalu memantau 

kegiatan anak mereka, jangan memberi kebebasan penuh pada anak untuk melakukan hal 

yang negatif, memberikan pendidikan keimanan yang cukup akan membentengi anak 

mereka  dari kegiatan free sex. 


