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BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1.  Monografi  Kecamatan  Bandungan

Bandungan merupakan salah satu Kecamatan dari 19 Kecamatan di 

Kabupaten Semarang. Kecamatan Bandungan merupakan Kecamatan baru di 

Kabupaten semarang. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000 

Lembar 1408-541 Sumowono, 1408-523 Grabag dan 1408-542 Ungaran, 

Kecamatan Bandungan dalam koordinat UTM terletak antara 425275 – 435093 

mT dan 9197640 – 9205676 mU. Posisi ini menyebabkan Kecamatan 

Bandungan berada pada wilayah iklim tropis. Relief daerah Kecamatan 

Bandungan berada pada ketinggian lebih dari 400 meter dari permukaan laut 

berdampak pada suhu udara di wilayah ini relatif sejuk. (Data Strategis 

Kecamatan Bandungan 2015) 

Kecamatan Bandungan memiliki luas wilayah 48,23 Km2. Kecamatan 

yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2007 ini terbagi menjadi 9 desa dan 1 

kelurahan. Desa dan kelurahan di Kecamatan Bandungan adalah Desa Mlilir, 

Desa Duren, Desa Jetis, Desa Sidomukti, Desa Kenteng, Desa Candi, Desa 

Banyukuning, Desa Jimbaran, Desa Pakopen dan Kelurahan Bandungan. Wilayah 

terluas berdasarkan data statistik dari BPS Kabupaten Semarang adalah Desa 

Candi sedangkan desa dengan luas wilayah tersempit adalah Desa Jimbaran.  

Secara Geografis Bandungan terletak di bawa kaki gunung Ungaran. 

Untuk menuju ke Kecamatan Bandungan terdapat 2 jalur utama yaitu dari arah 

ungaran dan Ambarawa. Kecamatan Bandugan di pandang sangat strategis karena 

di lalui oleh jalur alternatif yang menghubungkan Semarang – Temanggung dan 

jalur alternatif Ambarawa-Kendal oleh karena tempatnya yang strategis  

Kecamatan Bandungan menjadidi aset utama pariwisata di Jawa Tengah.
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Letak geografis Kecamatan Bandungan berada di bawah kaki gunung 

Ungaran kurang lebih 15 Km sebelah Barat Daya kota Ungaran. Sedangkan dari 

sebelah Ambarawa dapat di tempuh dengan jarak yang relatif dekat berkisar 5 Km 

ke arah Selatan melalui jalur jalan Provinsi yang merupakan jalur utama kota. 

Secara administrasi Kecamatan Bandungan berbatasan dengan 4 kecamatan yang 

termasuk dalam wilayah Kabupaten Semarang dan 1 kecamatan yang berada di 

Kabupaten Kendal. Daerah –daerah tersebut antara lain :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Suwono.

2. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bergas dan Kecamatan 

Bawen.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambarawa.

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kendal.

 Bandungan terletak di sebelah selatan kota Semarang  yang dapat 

ditempuh dari arah Semarang berkisar 23 km, dari Ungaran 12 km, dan dari 

Ambarawa berkisar 7 km. Untuk menuju ke Kecamatan Bandungan dapat di 

tempuh melalui jalur transportasi darat.



35

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kecamatan Bandungan

Sunber : Data Strategis Kecamatan Bandugan 2015

Dengan kondisi alam di kecamatan  bandungan berupa pegunungan 

dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah di semua penjuru jalan 

menuju kesana. Bandungan dijadikan sebagai salah satu andalan wisata alam di 

Kab. Semarang dengan obyek wisata pegunungan yang terdapat di Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang. Obyek wisata ini dapat ditempuh dengan 

kendaraan selama 1 jam di sebelah selatan Semarang atau sekitar 20 menit dari 

Ungaran, atau sekitar 15 menit dari Ambarawa melalui jalur pegunungan. 

Bandungan memiliki udara yang sejuk dan segar sehingga banyak sekali 

terdapat hotel dan motel. Karena kondisi alamnya yang nyaman itulah maka 

Bandungan sangat cocok untuk dijadikan tempat peristirahatan, melepaskan 

penatnya kesibukan dan untuk sarana hiburan yang lain.
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Adapun obyek wisatanya yang terkenal yaitu Candi Gedongsongo. Di 

Bandungan terdapat banyak objek wisata yang menarik seperti di daerah 

Sidomukti, di sana terdapat arena outbond yang menantang dan 

pemandangannya indah. Komplek perumahan Hollywood juga ada letaknya di 

daerah Susan Spa.yang menyajikan wisata alam, hiburan, kuliner dan  didukung 

potensi wisata disekitarnya yaitu candi gedong songo dan mata air umbul 

sidomukti. 

4.2.  Sekilas tentang Kelurahan / Desa Bandungan

Kelurahan/Desa Bandugan merupakan salah satu desa dari 10 

Desa/Kelurahan di Kecamatan Bandungan. Kelurahan Bandungan berada pada 

lereng gunung Ungaran dengan ketinggian 110, 3693 mdpl dan memiliki luas 

wilayah mencapai 4,34 km (9, 01%) dari luas wilayah di Kecamatan Bandugan. 

Kelurahan /Desa Bandungan berbatasan langsung  dengan Desa Duren sebelah 

Utara, Desa Pasekan sebelah Selatan, Desa Kenteng sebelah Barat dan Desa Jetis 

di sebelah Timur. Desa\kelurana Bandugan terdiri atas 41 RT dan 7 RW atara 

lain Bandugan, Gamasan, Pendem, Junggul, Gintungan, Piyoto, dan Kelurahan 

Bandungan.

Gambar 4.2.

Peta Wilayah Kelurahan Bandungan

   Sumber : Kelurahan Bandungan
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Bandungan adalah sebuah Desa di Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus menjadi ibu kota kecamatan. 

Bandungan terletak di sebelah selatan kota semarang dapat ditempuh dari arah 

Semarang, Temanggung, Boja, Ambarawa. Letak wilayah yang strategis ini, di 

Kelurahan  Bandungan banyak dijumpai Hotel dan Motel dihampir diseluruh 

wilayah  kelurahan Bandungan tidak lupa juga wisata Karaoke yang menjadi 

andalan di kawasan ini.  

   4.3.  Gambaran Umum Karaoke Pesona.

Pesona Karaoke merupakan salah satu tempat karaoke yang berada di 

Desa/ Kelurahan  Bandungan. Tempat karaoke ini  berdiri sejak tahun 2000 dan 

memiliki 4 cabang karaoke yang semuanya berada di wilayah Bandungan. 

Dalam hal lokasi Pesona Karaoke sendiri menjalin kontrak sewa lahan kepada  

Karaoke Van Java selama 20 tahun. Sebagaimana disampaikan  Bapak George 

selaku kepala Manager di Peson karaoke.

“pertengahan tahun 2000an. Pada awalnya Pesona 
karaoke Cuma 1 saja ya yang di jln widosari itu milik 
bapak Agus, kemudian ditambah lagi jadi 4 sekarang, 
tapi Pesona 2 Pemiliknya bedah mas, itu milik 
kerabatnya pak Agus, kalau Pesona 3 dan 4 juga atas 
nama Bapak Agus, tetapi untuk pembangunanya 
modalnya dari kerabat yang lain, jadi Pesona 3 dan 4 
milik beberapa orang walaupun tetap atas nama Bapak 
Agus”

Bapak George juga menambahkan Karaoke Pesona sendiri terdiri atas 4 

cabang karaoke yang semuanya berada di wilayah Bandungan yaitu :

1. Karaoke Pesona 1  

Pesona 1 pada dasarnya memiliki 2 saham yang mana sahan A dimiliki 

oleh Agus Widodo dan saham B di miliki oleh Setyowati. Karaoke Pesona  

merupakan karaoke pertama yang dimiliki oleh Pesona dengan Room 

berjumlah 16 Room, yang terbagi atas  A : 8 room dan B : 8 room. Di 

pesona 1 sendiri dalam struktur kerjanya terdiri atas 2 PTL, 2 kasir, 2 



38

cleaning service, dan 2 weatres. Untuk layanan PK sendiri Pesona 1 

menyediakan 20 PK untuk menemani para pelanggan. 

2. Karaoke Pesona 2

Karaoke Pesona 2 yang berlamat di  JL. Kaliyamat Junggul RT 06/04 

Kelurahan Bandungan milik Ibu Setyowati ini merupakan tempak karaoke 

yang terbilang kecil dan relatif murah di sesuaikan dengan fasilitas yang di 

tawarkan di tempat ini yang mana  di karaoke pesona 2 ini terdapat 7 

Room (kamar) yang di sediakan di tempat ini dengan 2 orang PTL, 2 

orang kasir dan 2 wetris untuk PK (Pemandu karaoke) sendiri pesona 2 

biasanya mengambil dari cabang Pesona yang lain melalui para PTL 

(Petugas lapangan).

3. Karaoke Pesona 3 dan 4

Karaoke pesona ini merupakan tempat karaoke terbesar yang di miliki oleh 

Pesona. Tempat karaoke 3dan 4 ini berada dalam satu Tempat dikarenakan 

pesona 3 dan 4 di miliki oleh dua owner (pemilik). Di Pesona ini di 

fasilitasi 30 Room yang terbagi atas 16 room  untuk Pesona 3 dan 14 room 

untuk Pesona 4 dan juga sebagai kantor pusat manegerial Pesona itu 

sendiri. di Pesona ini dalam hal menarik Pelanggan juga menyediakan Bar 

dan Live musik yang di adakan setiap setiap hari jumat.  Dalam 

menjalankan bisnis karaoke ini Pesona 3 dan 4 menawarkan fasilitas 

Berkaraoke dan Tempat yang terbilang mewah di Bandungan. Dalam 

proses kerjanya Pesona ini terdiri atas 7 orang kasir,  2 oreang di Bar, 

memiliki 5 OB (office boy), 5 orang waitres, 5 orang PTL dan 3 orang di 

parkitan.

      Jam kerja di pesona karaoke  sendiri adalah 12 jam yaitu dari jam 8 

pagi hingga jam 8 pagi, yang terdiri atas 2 sift yaitu sift 1, dari jam 08.00 pagi  

20.00 dan dilanjutkan dengan sift 2 mulai pukl 20.00 hingga 08.00 pagi. Di 

pesona sendiri terdapat 2 orang Maneger yang mengontrol kerja di Pesona. Di 

pesona Karaoke banyak menu yang di tawarkan pada pelanggan saat berkaraoke 
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seperti  makanan ringan dan  berbagai macam minuman. Di Pesona jam efektive 

yang rame dengan pengunjung mulai pkul 22.00 – 04. 00.1

  4.4. Gambaran Struktur Organisi Pesona Karaoke. 

Karaoke Pesona merupakan salah satu tempat karaoke yang menawarkan 

jasa Pemandu Karaoke dan juga merupakan salah satu tempat karaoke terbesar di 

Bandugan, dengan memiliki beberapa  cabang yang semuanya berada di wilayah 

Bandungan. Dalam menjalankan bisnis karaoke ini karaoke Pesona mengunakan 

struktur manegerial yang terdiri atas: pertama Manager, yang berfungsi untuk 

mengontrol dan mengawasi kinerja  tempat karaoke, kedua kasir, yang berfungsi 

untuk  registrasi room karaoke, pembayaran room dan Pemandu karaoke (PK) 

yang di pesan dan juga menyediakan makanan dan minuman bila ada pesanan dari 

Pelanggan, keempat cleaning service, yang berfungsi untuk membersikan tempat 

karaoke bila habis di pergunakan, Kelima PTL, merupakan truktur kerja yang 

berfungsi untuk menawarkan, menjemput dan mengatar Pemandu Karaoke bila 

ada pesanan dari pelanggan dan tugas lainya adalah menawarkan room kepada 

pelanggan yang datang berkaraoke. PTL sendiri merupakan struktur baru yang di 

tambahakan pada struktur manegerial guna menjalin hubugan kerja dengan 

Pemandu Karaoke (PK).

  4.5.  Gambaran Umum Pemandu Karaoke di Bandungan.

Di Bandugan terdapat banyak tempat karaoke dan semuanya bertema 

karaoke dewasa yang di peruntukan untuk orang dewasa dengan menyediakan 

fasilitas pemandu karaoke guna menemani para pelanggan saat berkaraoke. Peran 

pemanadu karaoke di Bandungan Ambarawa ini sangat fundamental dalam 

menarik konsumen untuk datang berkaraoke dan juga untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat sertempat. Oleh karena itu rata-rata tempat karaoke di 

Bandugan memperkerjakan  para pemandu karaoke. 

1 Sebagaimana disampaikan George,  Maneger di Pesona Karaoke. wawancara pada taggal 07 
jenuari 2017.
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 Para pekerja Pemandu karaoke di Bandungan semuanya berasal dari luar 

Bandugaan  karena masyarakat setempat tidak memperbolehkan warganya untuk 

bekerja sebagai Pemandu karaoke. sebagaimana penuturan ibu antik :

“warga di sini (Bandugan) tidak ada yang 
jadi PK, PK di sini semuanya dari luar. yo 
kalau warga sini jadi PK nanti malah 
bermasalah dengan lingkungan. Mungkin ada 
juga warga sini yang jadi PK, tp ya ngak di 
bandugan mungkin di tempat lain 2”

 Ibu Antik juga menambahkan banyaknya tenaga kerja wanita pemandu 

karaoke ini di anggap masyarakat sanggat membantu dalam hal meningkatkan 

prekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat meningkat karena daya tarik  

pemandu karaoke ini sehinnga banyaknya orang yang berdatangan di Bandungan. 

Sebagaimana Penuturanya :

“lah banyak PK disini kan banyak pelanggan 
juga yang datang jadi masyarakat bisa jualan 
dan buka usaha karaoke atau penginapan. 
masyarakat ya ngak apa-apa PK mau kerja di 
sini yang penting sopan sama warga saja. ”

 Di Bandungan sendiri dan kecamatan Ambarawa terdapat kurang lebih 

700 orang tenaga kerja Perempuan yang datang mencari kerja di Bandungan. Para 

pekerja ini berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa dan kebanyakan merupakan  

alumni dari gang Dolly Surabaya yang telah di tutup3.

Peryataan diatas di perkuat dengan data yang diperoleh Peneliti dari kantor 

Kecamatan Bandugan, bahwa di bandugan menurut data kependudukan 

Kecamatan Bandugan tahun 2016 terdapat 740 tenaga kerja yang berprofesi 

sebagai Pemandu Karaoke di Bandungan. Namun jumlah ini bisa lebih banyak 

2 Sebagaimana di  jelaskan Ibu Atik, salah satu warga  yang memiliki warung  di sekitar tempat 
karaoke Bandugan Ambarawa, wawancara tanggal 14 oktober 2016.

3 Lihat “700 PSK Bandugan siap melayani untuk melampiaskan napsu Syahwat” dalam     
http://www.kompasiana.com/bamset2014/700-psk-di-bandungan-siap-melayani-melampiaskan-
nafsu-syahwat-1_54f9257fa33311b6078b46d7. Diunduh tanggal 17 Oktober 2016.

http://www.kompasiana.com/bamset2014/700-psk-di-bandungan-siap-melayani-melampiaskan-nafsu-syahwat-1_54f9257fa33311b6078b46d7
http://www.kompasiana.com/bamset2014/700-psk-di-bandungan-siap-melayani-melampiaskan-nafsu-syahwat-1_54f9257fa33311b6078b46d7
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lagi karena banyaknya PK yang kelaur masuk di Bandugan dan belum terdata. 

Sebagaiamna Penuturan Bapak Adiarso selaku Lurah di Keluarahan Bandugan :

“jumlah PK di sini banyak sekali mas bahkan 
bisa lebih banyak  dari data yang sudah di 
kumpulkan. PK disini bebas keluar masuk 
tanpa melapor jadi banyak yang susah didata 
dan mereka (PK) juga sering pindah-pindah 
kos dan tempat kerja jadi kami susah 
mendatanya4 ” 

 

4 Bapak Adiarso , selaku  Lurah Bandungan, Wawancara pada taggal 11 januari 2017.


