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BAB IV 

POTRET PROSTITUSI DI SEKITAR STASIUN PONCOL-SEMARANG 

4.1 Gambaran Stasiun Poncol 

Kereta api merupakan jenis transportasi darat yang sangat diminati oleh 

masyarakat di Indonesia, khususnya yang berada di pulau Jawa. Kereta api menjadi 

salah satu primadona transportasi darat karena dapat mengangkut barang dan 

penumpang dengan harganya yang murah. Oleh karena itu adanya stasiun menjadi 

bagian terpenting bagi pengguna jasanya baik dalam keberangkatan dan menurunkan 

penumpang, sampai kepada interaksi dan aktivitas dari para penumpang yang 

menunggu jadwal keberangkatannya. 

Stasiun Poncol merupakan salah satu dari dua (2) stasiun yang masih 

beroperasi sampai saat ini di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Stasiun Poncol 

terletak di Jl. Imam Bonjol No. 115, kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang 

Utara, Kota Semarang. Stasiun ini dibangun pada tahun 1914, oleh arsitektur Belanda 

yang bernama Henry Maclaine Pont. Stasiun Poncol awalnya disebut dengan Stasiun 

Semarang-West, karena lokasinya yang berada di bagian barat Kota Semarang.1 

Stasiun Poncol adalah stasiun kedua yang dibangun di Semarang di bawah perusahaan 

SCS (Semarang-Cirebon Stoomtram Maatschappii). 

Pada awal didirikan, Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang berbeda status 

kepemilikan. Stasiun Poncol dibawah perusahaan SCS, sedangkan Stasiun Tawang 

dibawah perusahaan NIS (Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij). Pelayanan 

keduanya juga berbeda, dimana Stasiun Poncol melayani kereta api dari atau menuju 

barat, dan Stasiun Tawang melayani kereta api dari atau menuju selatan.2 Keduanya 

                                                           
1 http://seputarsemarang.com/jalur-kereta-api-pertama-di-indonesia-stasiun-di-semarang/, diakses 4 

Mei 2017. Jalur Kereta Api Pertama Di Indonesia dan Stasiun Di Semarang. 
2Ibid. 

http://seputarsemarang.com/jalur-kereta-api-pertama-di-indonesia-stasiun-di-semarang/
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saat ini dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia. Stasiun Poncol sampai saat ini 

melayani pengguna jasa kereta api untuk kelas ekonomi. 

 

Gambar 4.1 

Letak Geografis Stasiun Poncol, Semarang 

 

Sumber: Google Maps. 

Sebagai salah satu stasiun terbesar di Semarang, Stasiun Poncol melayani 

pengangkutan barang selain mengangkut penumpang.3 Selain itu, Stasiun Poncol 

memiliki fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan penumpang yang sedang menunggu 

keberangkatan atau penumpang transit. Maka dari itu di sekitar Stasiun Poncol 

memiliki tempat penginapan atau hotel-hotel dengan harga terjangkau untuk kelas 

                                                           
3 Stasiun Poncol, Semarang. www.kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbjateng/2016/08/08/stasiun--
poncol-semarang/, diakses Mei 2017. 

http://www.kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbjateng/2016/08/08/stasiun--poncol-semarang/
http://www.kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbjateng/2016/08/08/stasiun--poncol-semarang/
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menengah kebawah lima puluh (50) ribu per malamnya. Selain temapat penginapan, 

di sekitar stasiun juga memiliki toko-toko kelontong  

4.2 Dinamika Prostisusi di Stasiun Poncol, Semarang 

Semarang yang merupakan kota tempat tujuan dan transit bagi para 

penumpang pengguna jasa kereta api, menyebabkan banyak pendatang singgah di kota 

ini. Akhirnya banyak fasilitas yang ditawarkan di sekitaran Stasiun Poncol 

diperutukkan bagi pengguna jasa transportasi kereta api, seperti tempat penginapan, 

supermarket (tempat perbelanjaan), restaurant, dan tempat-tempat hiburan. Dari 

fasilitas-fasilitas ini seperti tempat-tempat penginapan dan hiburan, berbagai 

permasalahan muncul seperti kegiatan prostiusi liar. 

PSK sekitar Stasiun Poncol ataupun ditempat-tempat prostitusi liar lainnya di 

Semarang kebanyakan merupakan PSK ‘buangan’ dari tempat-tempat lokalisasi di 

Semarang dan sekitarnya, misalnya dari Bandungan.4 Yang dimaksudkan dengan 

buangan adalah mereka para PSK yang sudah dirasa tidak menarik lagi dari segi usia 

bahkan fisik (wajah). Para mucikari/germo/orangtua asuh pasti membutuhkan sumber 

daya yang baru agar pelanggan mereka tidak bosan. Rata-rata PSK yang berada di 

lokalisasi yang berusia 16 sampai maksimal 25 tahun. Diatas dari umur 25 tahun, 

biasanya PSK ‘pensiun’ dari kegiatan prostitusi yang dijalaninya di tempat lokalisasi. 

Namun, karena mereka tidak bisa berhenti dari pekerjaan lamanya (di dunia 

prostitusi), seperti tidak memiliki keahlian khusus untuk membuka atau mencari 

pekerjaan, maka mereka tidak memiliki pilihan lain sehingga melanjutkan 

pekerjaanya, seperti tetap menjadi PSK di tempat lain diluar lokalisasi atau menjadi 

mucikari/germo/orangtua asuh.  

                                                           
4 Wawancara dengan Pak Reno, salah satu volunteer dalam pelatihan untuk PSK Lokalisasi Sunan 

Kuning, di rumahnya, pada Sabtu, 15 April 2017. 



22 
 

Di sisi lain, kegiatan prostitusi liar yang terjadi di sekitar Stasiun Poncol, dan 

beberapa tempat lainnya di Semarang diperkirakan juga merupakan perbuatan dari 

pemerintah. Pemerintah Daerah secara langsung maupun tidak langsung menciptakan 

banyaknya persebaran kegiatan prostitusi liar. Pertama, walaupun pemerintah telah 

melakukan berbagai program bersifat bantuan untuk warga dengan ekonomi kurang 

mampu untuk menyokong perekonomian mereka, namun, program-programnya sering 

tidak tepat sasaran. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah 

daerah sendiri seperti korupsi dan penggelembungan membuat warga miskin tidak 

mendapatkan yang seharusnya menjadi hak mereka. Kedua, menurut Istriyadi5 

(Koordinator Lapangan GRIYA ASA-PKBI Jawa Tengah), penggusuran pedagang 

kaki lima atau ciblek6 di kawasan Simpang Lima Kota Semarang, para ciblek ini 

beralih profesi dari pekerjaan sebelumnya yaitu penjual teh poci, kopi, susu, dan lain 

sebagainya dengan pelayanan plus-plusnya menjadi PSK-PSK yang menjajakan 

dirinya di pinggir jalan atau dengan kedok yang sama (pedagang kaki lima) di tempat 

lain. 

Faktor lain yang peneliti dapatkan dari penuturan warga sekitar, maraknya 

razia yang sering dilaksanakan sekitar tahun 2005 di daerah Pasar Johar, membuat 

para PSK mulai mencari tempat baru yang pada akhirnya menyebar di daerah Jalan 

Hassanudin yang dimana memiliki banyak tempat karaoke, billiard, dan café. Saat 

itulah PSK-PSK liar banyak bermunculan di sekitar Kota Semarang. 

Pekerjaan sebagai PSK sangatlah mudah dijalani oleh siapa saja karena 

pekerjaan ini tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian khusus untuk 

                                                           
5 http://www.siagaindonesia.com/80102/prostitusi-gadis-kinjeng-diantar-suami-jual-diri-di-

semarang.html, diakses 4 Mei 2017. Prostitusi Gadis Kinjeng Diantar Suami Jual Diri Di Semarang. 
6 Ciblek merupakan singkatan dari bahasa Semarang yaitu cilik-ciloik betah melek (kecil-kecil suka 

begadang). Fenomena ini muncul dari banyaknya kedai-kedai kecil di sekitar Lapangan Simpang 

Lima yang digunakan oleh PSK untuk menunggu lelaki yang minta untuk ditemani. Sumber: 

http://regional.kompas.com/read/2012/10/31/1013529/Melongok.Prostitusi.Terselubung.di.Kota.Sema

rang, diakses 4 Mei 2017. Melongok Prostitusi Terselubung Di Kota Semarang) 

http://www.siagaindonesia.com/80102/prostitusi-gadis-kinjeng-diantar-suami-jual-diri-di-semarang.html
http://www.siagaindonesia.com/80102/prostitusi-gadis-kinjeng-diantar-suami-jual-diri-di-semarang.html
http://regional.kompas.com/read/2012/10/31/1013529/Melongok.Prostitusi.Terselubung.di.Kota.Semarang
http://regional.kompas.com/read/2012/10/31/1013529/Melongok.Prostitusi.Terselubung.di.Kota.Semarang
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mendapatkan gaji atau imbalan dari setiap orang yang disetubuhinya. Dari semua 

tempat atau jalan prostitusi liar yang ada di Kota Semarang, di sepanjang Jl. Imam 

Bonjol, atau yang berada di sekitaran Stasiun Poncol merupakan kawasan prostitusi 

Liar yang berlokasi strategis untuk pencarian pelanggan dan tempat yang cocok untuk 

mereka (PSK) yang telah pensiun sebagai PSK di tempat lokalisasi, akibat dari 

penggusuran tempat plus-plus, dan atau yang lebih suka bekerja tanpa germo. Dalam 

kegiatan prostitusi liar lainnya, para PSK yang kebanyakan adalah wanita, akan 

menawarkan jasanya kepada lelaki yang lewat dan tidak sungkan menghampiri lelaki 

yang ada di sekitarnya.  

Para PSK di sekitan Poncol dapat kita temukan saat ada yang menawarkan 

dirinya, atau ada juga yang ditemani dan/atau diawasi oleh suami atau pendamping 

lelakinya (Tukiman7). Untuk PSK yang diantar oleh suami atau tukiman, biasanya 

mereka mengantar pasangannya (PSK) dari rumah/kontrakan/tempat kos ke pinggir 

jalan sekitar Stasiun Poncol (Jalan Imam Bonjol). Setelah PSK mendapatkan 

pelanggan, maka sang suami/tukiman akan menunggu di depan hotel atau penginapan 

tempat sang PSK melayani pelanggan. Tujuan dari suami/tukiman ikut dalam kegiatan 

ini adalah untuk mengontrol berapa kali pasangannya di-booking oleh pelanggannya, 

sehingga uang pemasukan bisa sesuai dengan jumlah tamu yang dilayani mereka 

(PSK). 

‘Jadi, kalau saya sudah selesai kerja, saya jemput istri ke tempat biasa 

(sekitar Stasiun Poncol). Itu supaya saya bisa jaga istri saya biar gak di 

apa-apain sama orang-orang yang gak bener, misal yang mabuk atau 

yang kasar.’ (Pak Arif)8 

PSK di sekitaran Stasiun Poncol walaupun bersifat mandiri, namun beberapa 

diantaranya memiliki relasi (jaringan) dengan sesama PSK sekitar dalam mencari 

                                                           
7 Sebutan ini digunakan untuk laki-laki pelindung bagi para atau perseorangan PSK, namun tidak 

terikat oleh perkawinan. Sebutan ini berasal dari singkatan bahasa Jawa yaitu turu=tidur, 

laki=bercinta, mangan=makan. 
8 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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pelanggan. Jaringannya memang tidak seteratur dan seluas PSK yang berada di tempat 

lokalisasi. Beberapa diantaranya terhubung dengan mucikari/germo yang berada di 

daerah Pandanaran. Disini para mucikari akan menghubungi temannya (PSK sekitar 

Poncol) untuk melayani pelanggannya (mucikari). Biasanya jika sang PSK tidak 

mendapatkan pelanggan di sekitar Poncol, maka ia akan datang untuk memenuhi 

tawaran sang mucikari. Sebaliknya, jika sang PSK sedang atau sudah mendapatkan 

pelanggan, maka ia tidak akan datang untuk menemui pelanggan sang mucikari, 

tentunya dengan konfirmasi yang diberitahukan oleh sang PSK sehingga sang 

mucikari bisa mencari teman PSK lainnya. 

Dalam Gambar 4.2, garis warna orange menunjukkan lokasi kegiatan 

prostitusi liar yang terjadi di sekitaran Stasiun Poncol (sepanjang Jalan Imam Bonjol), 

tepatnya mulai dari persimpangan Hotel Olympic sampai di persimpangan dekat Hotel 

New Asia.  
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Gambar 4.2 

Lokasi Prostitusi Sekitar Stasiun Poncol, Semarang 

 

Sumber: Google Maps.  
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4.2.1 Poncol di Malam Hari 

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang menawarkan 

tempat-tempat wisata malam hari bagi para wisatawan yang ingin mencari 

hiburan, seperti bar-bar, café, lounge, diskotik, dan lain sebagainya. Adapun 

tempat hiburan lainnya yang tidak kalah menarik bagi wisatawan atau warga 

sekitar yang ingin ‘berwisata’ untuk mencari kepuasan seks seperti rumah-

rumah bordil atau tempat-tempat prostitusi liar lainnya di Kota Semarang. 

Kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh para PSK dilihat sebagai masalah 

seksual atas pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenis yang tidak terkendali 

(Sofiani, 2016: 2) 

Di sepanjang Jalan Imam Bonjol (atau sekitaran Stasiun Poncol) ini 

misalnya, terdapat berbagai tempat bagi ‘lelaki hidung belang’9 untuk 

berwisata malam mencari kepuasan seksual. Sekilas Jalan Imam Bonjol 

(sekitar Stasiun Poncol) terlihat seperti jalan protokol pada umumnya yang 

banyak dilalui oleh kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki. Namun, diantara 

ramainya kendaraan bermotor yang melintasai jalan tersebut, terdapat kegiatan 

prostitusi terselubung yang kebanyakan dilakukan oleh para PSK wanita. 

Pemandangan seperti ini merupakan hal yang biasa bagi masyarakat setempat.  

Kegiatan prostitusi di sekitar Stasiun Poncol dimulai saat setelah 

matahari terbenam. Kurang lebih 15-20 orang10 PSK wanita setiap malamnya 

bermunculan di sekitar stasiun untuk mulai menjajakan dirinya kepada para 

lelaki yang lewat. Ada yang berdiri menunggu di tepi jalan, ada juga yang 

menggunakan media seperti motor untuk menggoda laki-laki yang berada di 

sekitar mereka. Untuk menarik perhatian calon pelanggan, para PSK ini akan 

                                                           
9 Lelaki Hidung Belang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kiasan bagi laki-laki 

yang gemar mempermainkan perempuan. www.kbbi.kata.web.id/hidung-belang/, diakses Mei 2017.s 
10 Hasil observasi yang dilakukan peneliti selama 2 minggu dari 25 Maret 2017 sampai 8 April 2017 

setiap malamnya, dimulai pukul 21.00 WIB. 

http://www.kbbi.kata.web.id/hidung-belang/
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menggoda laki-laki yang lewat disekitaran mereka, kemudian menawarkan 

tarif dan bentuk pelayanan yang diberikan. Pada umumnya tarif yang dipatok 

para PSK berkisar antara Rp 150.000,- dan sudah termasuk biaya penginapan 

atau hotel yang akan digunakan11. Dari pengamatan yang dilakukan oleh 

penulis, para PSK pada umumnya memulai untuk bekerja pada jam 9 malam 

dan berakhir sekitar jam 3 subuh Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). 

Walaupun tempat lokalisasi di Semarang telah disediakan, yaitu di 

Sunan Kuning yang berada di daerah Argorejo, dan di Gambilangu, prostitusi 

liar masih banyak di Semarang. Untuk lokalisasi Sunan Kuning sendiri, dalam 

Interaksi Sosial Antara Pekerja Seks Komersial Dengan Masyarakat, Subhi 

Aziz S. (2011, 84) menyebutkan bahwa terdapat tata tertib lokalisasi, seperti 

dibawah ini (Tata Tertib Lokalisasi Argorejo Sunan Kuning12): 

 Mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan semua program 

penanggulangan IMS, HIV dan AIDS. 

 Ada aturan yang jelas dan tegas baik bagi internal pengurus sendiri, Bapak 

Ibu asuh, Operator dan anak asuh.  

 Ada sanksi dan penghargaan bagi Bapak/Ibu asuh. 

 Pengadaan kondom. 

 Mendistribusikan kondom ke Bapak/Ibu Asuh. 

 Mencatat kebutuhan kondom. 

 Melaporkan penggunaan dan kebutuhan kondom pada produsen  

kondom lokal. 

                                                           
11 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
12 Tata Tertib ini dibuat ole Pemerintah Kota Semarang yang diwakili oleh Kepala Kelurahan, Kepala 

RT, dan Kepala Koordinator untuk para PSK setempat, yang diperuntukan bagi pengurus lokalisai, 

PSK (anak asuh), dan mucikari/germo/pengasuh. 
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 Kerja sama dengan puskesmas dan klinik yang berkompeten untuk 

memantau hasil IMS anak asuhnya, bila perlu meminta hasilnya. 

Lokalisasi pada dasarnya diatur oleh pemerintah agar praktek-praktek 

prostitusi dapat dengan mudah diawasi oleh pemerintah, dan tidak mengotori 

keindahan kota. Maka dari itu aturan dibuat oleh pemerintah setempat untuk 

mengatur kegiatan prostitusi agar tidak merusak keindahan kota. Selain itu, 

aturan ini dibuat agar tidak menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat 

umum dan tidak mempengaruhi anak-anak dibawah umur dengan adanya 

kegiatan prostitusi di sekitar mereka (Amaliyasari, 2008). Maka dari itu 

lokalisasi memiliki beberapa peraturan untuk menertibkan kegiatan prostitusi 

yang sedang berlangsung. 

Hal tersebut berbeda dengan tempat prostitusi liar, dimana tidak 

memiliki peraturan yang mengikat. Kata liar menurut Abdul Syani (dalam 

Mariyadi, 2013: 3) adalah suatu objek yang bebas dan melakukan apa saja yang 

dikehendakinya tanpa ada ikatan yang mengikat. Seperti sekitar Stasiun Poncol 

merupakan salah satu tempat prostitusi liar dimana penulis tidak mendapatkan 

adanya aturan-aturan yang khusus bagi para PSK, germo atau mucikari, dan 

para pengguna jasa. Dari sumber yang penulis wawancarai, PSK disana lebih 

memilih untuk bekerja di sekitar Stasiun Poncol karena selain tidak ada aturan 

yang mengikat, juga karena alasan telah berkeluarga, jadi memilih tempat yang 

jauh dari tempat tinggalnya karena tidak mau anaknya tumbuh di lingkungan 

pekerjaan ibunya. Disisi lain, alasan lainnya juga karena dirasa akan lebih 

mudah untuk melayani pelanggan dibanding dengan tempat lokalisasi.13 

Karena PSK dapat memilih pelanggannya sendiri, juga untuk pendapatannya 

tidak dibagi kembali dengan mucikari/germo/orangtua asuh lagi. Tidak sepeti 

yang ada di tempat lokalisasi dimana pelanggan-pelanggan harus tetap dilayani 

                                                           
13 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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walaupun sang PSK tidak ingin melayani pelanggan tersebut (karena sudah 

menjadi keharusan untuk melayani atau ada target yang harus didapatkan. Jika 

tidak maka akan dimarahi atau mendapat hukuman dari sang 

mucikari/germo/orangtua asuh seperti pemotongan gaji yang mereka 

dapatkan). 

‘Karena Poncol tempatnya jauh dari rumah, biar anak-anak gak 

tahu. Juga kan kami tinggal di ungaran, jadi kayak gak nyaman 

kalau kerja di sekitar situ juga.’ (Ibu Ratna) 

Selain hal tersebut, di sekitar Stasiun Poncol mulai banyaknya kegiatan 

prostitusi liar yang terjadi karena adanya fasilitas mendukung seperti tempat 

penginapan yang tergolong murah yang banyak di sekitaran stasiun dengan 

kisaran dimulai dari harga kamar per malamnya Rp 50.000,- yang awalnya 

diperuntukan bagi para penumpang yang melakukan perjalanan jauh, yang 

membutuhkan tempat peristirahatan sementara sampai waktu keberangkatan 

selanjutnya. Tempat-tempat penginapan yang murah meriah ini pun dijadikan 

lapak oleh para PSK-PSK liar untuk mencari penghasilan. Keadaan sekitar 

Stasiun Poncol lah yang menjadi satu dari sekian banyak alasan yang menarik 

perhatian para pekerja seksual sehingga menjamurnya kegiatan prostitusi liar 

di kawasan ini.   

Kegiatan prostitusi liar memiliki sifat dari prostitusi dimana para 

PSKnya yang mandiri. Artinya PSK-PSK tersebut bekerja untuk dirinya 

sendiri, tidak diatur atau diikat pada orang tertentu (mucikari atau germo), dan 

tidak memiliki jaringan khusus.14 Mereka (PSK) dapat dengan bebas 

melakukan kegiatan prostitusi kapan pun dan dimana pun mereka inginkan. 

Hal inilah yang juga merupakan alasan banyaknya tempat-tempat prostitusi liar 

                                                           
14 Menjamurnya PSK di Jl. Imam Bonjol Jadi Perhatian Nitizen 

www.m.solopos.com/2016/12/24/prostitusi-semarang-menjamurnya-psk-di-jl-imam-bonjol-jadi-

perhatian-nitizen-779147, diakses Mei 2017. 

http://www.m.solopos.com/2016/12/24/prostitusi-semarang-menjamurnya-psk-di-jl-imam-bonjol-jadi-perhatian-nitizen-779147
http://www.m.solopos.com/2016/12/24/prostitusi-semarang-menjamurnya-psk-di-jl-imam-bonjol-jadi-perhatian-nitizen-779147
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di Kota Semarang, seperti di lokasi pinggiran Polder Tawang, di sekitar kota 

lama (sepanjang jalan searah dari Polder Tawang menuju Polsek Semarang 

Utara), Kali Banjir Kanal Timur (dibawah jembatan Citarum), sepanjang Jalan 

Imam Bonjol (sekitar Stasiun Poncol) sampai ke Jalan Tanjung, Jalan Pemuda, 

serta tempat-tempat bangunan tua juga menjadi sarang prostitusi liar di 

Semarang. 

4.2.2 Perubahan Bentuk Prostitusi Stasiun Poncol 

Pada awalnya, PSK-PSK di sekitar Stasiun Poncol ini menjajakan 

dirinya dengan menunggu di beberapa tempat di pinggir jalan. Namun seiring 

dengan berjalannya waktu, para PSK ini mulai memperbaharui modus operasi 

dari ‘mangkal’ di pinggir jalan menjadi menggunakan kendaraan sepeda motor 

sebagai media untuk membantu mencari para pelanggan. Maka dari itu mereka 

sering disebut sebagai ‘gadis matic’, ‘ojek cinta’, atau ‘gadis kinjeng (gadis 

capung)’. Penambahan modus dari hanya ‘mangkal’ di pinggir jalan menjadi 

menggunakan media motor dilakukan oleh PSK karena atas dasar 

pertimbangan keamanan dan efisiensi pelayanan mereka kepada pelanggan.15 

Dari segi keamanan yang dimaksudkan adalah seperti jika ada operasi dadakan 

oleh pihak berwajib, mereka (PSK) bisa melarikan diri dengan motor. Maka 

dari itu penggunaan sepeda motor oleh para PSK dirasa aman. Selain untuk 

melarikan diri, dengan menggunakan motor membantu PSK untuk melayani 

dengan cepat dan efektif bagi tamu atau pelanggan mereka.  

‘Jadi pernah waktu itu ada razia dadakan, terus banyak teman 

saya yang tertangkap. Nah dari situ banyak yang sekarang pake 

motor biar kalau ada razia dadakan lari, kita bisa kabur duluan. 

Juga sekarang kalau pake motor, kita bisa cepat langsung ke 

hotel’ (Ibu Ratna) 

Selain kedua faktor utama tadi, dengan penggunaan sepeda motor bagi 

para PSK adalah dapat menawarkan kepada pelanggan dengan harga yang 

                                                           
15 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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lebih tinggi dibandingkan dengan PSK yang menjajakan dirinya di pinggir 

jalan.16 Di sisi lain, dengan menggunakan sepeda motor, warga yang tidak 

mengetahui akan menganggap bahwa mereka (PSK) hanyalah gadis atau 

wanita biasa yang lewat berkendara. 

4.2.3 Profil Pelaku Prostitusi di Satasiun Poncol 

Di sekitar Poncol, yang bekerja sebagai PSK tidak hanya dari kalangan 

wanita, namun juga ada dari pria, dan juga yang waria.17 Namun PSK wanita 

masih lebih banyak jumlahnya ketimbang dua jenis PSK lainnya. Mereka 

berusia kebanyakan diatas 25 tahun. Di sisi lain, menurut penuturan warga 

sekitar yang peneliti dapatkan saat melakukan observasi lapangan, maraknya 

razia yang sering dilaksanakan sekitar tahun 2005 di daerah Pasar Johar, 

membuat para PSK mulai mencari tempat baru yang pada akhirnya menyebar 

di daerah Jalan Hassanudin yang dimana memiliki banyak tempat karaoke, 

billiard, dan café. Saat itulah PSK-PSK liar banyak bermunculan di sekitar 

Kota Semarang.  

PSK wanita pada khususnya memilih untuk bekerja dalam dunia 

prostitusi dengan sumber daya yang dimiliki seperti kemolekan tubu, 

kecantikan wajah, yang diimbangi dengan faktor rendahnya pendidikan 

membuat pekerjaan ini sebagai rasionalitas mereka untuk mendapatkan uang 

secara cepat yang bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-

ahi, baik untuk kebutuhan sendiri maupun keluarga (Juwita, 2013).  

4.2.4 Segmentasi Pengguna Jasa Prositusi/PSK di Stasiun Poncol 

Pekerja seks komersial juga ada tingkatannya berdasarkan pengguna 

jasa mereka. PSK kelas bawah biasanya menjajakan diri di pinggir jalan yang 

                                                           
16 Melongok Prostitusi Terselubung Di Kota Semarang. 

http://regional.kompas.com/read/2012/10/31/1013529/Melongok.Prostitusi.Terselubung.di.Kota.Sema

rang, diakses 4 Mei 2017.  
17 Menurut penuturan pedagang dan warga sekitar yang peneliti tanyai di sekitar Stasiun Poncol. 

http://regional.kompas.com/read/2012/10/31/1013529/Melongok.Prostitusi.Terselubung.di.Kota.Semarang
http://regional.kompas.com/read/2012/10/31/1013529/Melongok.Prostitusi.Terselubung.di.Kota.Semarang
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dekat dengan tempat-tempat kumuh atau tidak terurus seperti bangunan-

bangunan tua, stasiun atau pelabuhan. Fisik PSK yang tidak begitu menarik 

(cantik atau seksi). Tarif untuk PSK ini berkisar antara Rp 30.000,-an sekali 

main, di tempat-tempat seperti semak-semak, kebun atau lahan kosong, bawah 

pohon, dan tempat terbuka lainnya (bukan kamar hotel atau penginapan). PSK 

kelas menengah menjajakan diri di pinggir jalan menggunakan media seperti 

kendaraan atau tempat lokalisasi, dengan perawakan yang lebih baik dibanding 

dengan PSK kelas bawah. Tarif bagi para PSK ini berkisar antara Rp 150.000,- 

sampai Rp 300.000,- sekali main di hotel atau peginapan murah. Dan yang 

terakhir adalah PSK kelas atas, dimana terdapat di tempat-tempat lokalisasi 

ternama atau menggunakan teknologi (online), berpenampilan menarik dan 

seksi. Tarif PSK ini diatas Rp 1.000.0000,- sekali main di hotel atau 

penginapan berbintang. 

PSK di sekitaran Stasiun Poncol dapat digolongkan kedalam PSK kelas 

menengah, dimana pelanggan para PSK sekitar Stasiun Poncol berasal dari 

kalagan ekonomi menengah kebawah. Hal ini juga didasarkan atas penuturan 

PSK yang menggunakan sepeda motor untuk menaikkan kelas mereka dalam 

pekerjaannya sebgaai PSK. Dari pelanggannya pun tergolong kedalam 

ekonomi kelas menengah, yang dapat dianalisis dari pengguna jasa transportasi 

untuk Stasiun Poncol untuk kelas ekonomi (salah satu faktor awal mula 

kegiatan prostitusi di Poncol terjadi).  Bagi PSK baru yang masih muda, lebih 

banyak pelanggan yang menggunakan jasanya, dan bisa sampai belasan 

pelanggan yang dilayani semalam. Pengguna jasa PSK sekitar Stasiun Poncol 

paling banyak pelanggan yang datang berusia 30an tahun yang juga ada yang 

telah berkeluarga. Menurut pengakuan salah seorang pelanggan tetap (yang 

sudah berkeluarga), ia tidak lagi fokus kepada kecantikan wajah atau 

penampilan fisik para PSK, namun ia menggunakan jasa dari mereka yang bisa 
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memberikan ‘pelayanan (service)’ yang lebih baik untuk memuaskan 

hasratnya. 

Bagi para lelaki yang sudah mengetahui akan keberadaan praktek 

prostitusi ini, biasanya mereka akan berkendara secara perlahan jika telah 

memasuki kawasan sekitar Stasiun Poncol pada malam hari. Ada juga para 

PSK yang tidak segan untuk menghampiri sambil menawarkan diri kepada 

laki-laki yang lewat di jalan tersebut. Dari pengamatan peneliti di lapangan, 

ada juga PSK yang berboncengan sambil menawarkan diri ke pelanggan, agar 

pelanggan bisa memilih.  

PSK sekitar Stasiun Poncol akan melayani pelanggan paling banyak 

ketika ada momentum-momentum khusus seperti Lebaran, perhelatan politik, 

dan kegiatan pemerintahan lainnya yang dilaksanakan di Kota Semarang. Di 

saat Lebaran merupakan saat dimana banyaknya pelanggan pencari jasa 

pemuas hawa nafsu laki-laki hidung belang. Pasalnya tempat lokalisasi dan 

karaoke plus-plus di tutup untuk sementara, maka dari itu banyak yang beralih 

kepada PSK liar di pinggir jalan. Menurut sumber yang penulis dapatkan di 

lapangan, momentum Lebaran adalah dimana para perantau kembali dan 

disitulah momentum yang baik bagi para PSK untuk mencari ‘mangsa’ yang 

mudik sendirian.18 

Selain Lebaran, menurut Ibu Ratna, momentum perhelatan politik 

seperti Pilkada atau pertemuan partai-partai politik, serta kunjungan kerja 

pegawai pemerintahan ke Kota Semarang. Bayaran untuk mereka (PSK) bisa 

sampai Rp 500.000,- sekali main. Kebanyakan yang memakai jasa PSK liar 

dalam momentum adalah politikus yang berasal dari kelas rendahan seperti 

tigkat kecamatan. Untuk kelas Pilkada, para PSK bisa mendapakan bayaran 

motor matic dari pelanggannya.  

                                                           
18 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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Berdasarkan pengakuan PSK yang penulis wawancarai, mereka tidak 

memilih-milih pelanggannya. Karena itu mereka akan mengalami kesulitan 

ketika mereka melayani pelanggan yang mabuk. Karena pelanggan yang 

mabuk sering membuat kekacauan seperti mendapat bayaran yang tidak sesuai 

sampai pada perlakuan kekerasan.   

4.3 Perempuan PSK Bersuami 

Kemudahan untuk bekerja sebagai PSK seakan menjadi jalan satu-satunya 

untuk para perempuan khususnya dalam mencari uang dengan mudah. Bermodalkan 

tubuh dan kemahiran dalam pelayanan seks, membuat mereka tergiur akan pekerjaan 

ini. Pekerjaan seseorang sebagai PSK bukan hanya pekerjaan yang dipilih atas dasar 

kesenjangan. Tidak banyak diantara PSK yang memilih untuk bekerja dalam dunia 

prostitusi dengan penuh kesadaran serta tujuan yang rasional (jika dilihat dari sudut 

pandang moralitas). Mereka yang memilih pekerjaannya dalam dunia prostitusi 

dilakukan atas dasakan hidup yang semakin hari semakin sulit, terlebih dalam hal 

ekonomi (Sofiani, 2016).  

PSK di sekitar Stasiun Poncol tidak hanya mereka yang belum berkeluarga, 

tapi juga di antaranya ada yang telah berkeluarga. Terdapat tiga PSK yang telah 

berkeluarga yang peneliti temui di lapangan. Namun, dua diantaranya sudah ditinggal 

suami selingkuh. Ada juga PSK yang ditemani teman lelakinya, mereka memang 

tinggal di satu rumah, namun belum terikat dalam sebuah pernikahan. Hanya satu PSK 

yang masih bertahan dengan pernikahannya, dan tak jarang suami ikut serta dalam 

pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya sebagai PSK pada malam hari. Alasannya 

bekerja sebagai PSK untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. 

‘Ya, saya sudah pernah berusaha, tapi memang pekerjaan ini yang bisa 

saya kerjakan supaya bisa dapat uang untuk biaya hidup dan biaya 

sekolah anak-anak saya.’  (Ibu Ratna)19 

                                                           
19 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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Pernyataan Ibu Ratna diatas dapat dipahami akibat dari pengalamannya 

yang pernah bekerja sebagai pemandu karaoke di Bandungan, yang 

membuatnya tidak asing lagi dengan dunia prostitusi. Juga dapat dimengerti 

dengan penuturan Ibu Ratna mengenai susahnya mencari pekerjaan dengan 

upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih hanya dengan 

lulusan SMP.  

 


