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BAB V 

PERSEPSI DAN INTERAKSI SUAMI DAN ISTRI YANG BEKERJA 

SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI SEKITAR STASIUN 

PONCOL-SEMARANG 

5.1 Profil Keluarga PSK1 

5.1.1 Bandungan: Saksi Bisu Cinta Arif dan Ratna 

Pak Arif (bukan nama asli) dan Ibu Ratna (bukan nama asli) merupakan 

pasangan suami-istri yang bertempat tinggal di Desa Klepu, Kecamatan 

Pringapus, Kabupaten Semarang. Pak Arif kini berusia 36 (tiga puluh enam) 

tahun dan sang istri, Ibu Ratna berusia 34 (tiga puluh empat) tahun. Dari 

pernikahan Pak Arif dan Ibu Ratna, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

saat ini duduk di bangku sekolah yaitu Santi (bukan nama asli) (SMA) dan 

Imal (bukan nama asli) (SMP). 

Pak Arif merupakan anak ke-2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara, tinggal 

di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Pak Arif 

berasal dari keluarga secara ekonomi yang kurang mampu, dimana orang 

tuanya hanya bekerja sebagai petani sayuran di tanah bukan milik pribadi. 

Sedangkan Ibu Ratna merupakan anak ke-3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara, 

tinggal di Desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Karena 

orang tuanya merupakan buruh lepas, maka mereka tidak mampu membiayai 

pendidikan anak-anaknya. Ibu Ratna yang tidak bisa melanjutkan pendidikan 

lebih lanjut berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun Bu Ratna kesulitan 

untuk mencari pekerjaan karena baru tamat SMP. Disaat yang bersamaan, Ibu 

Ratna diajak oleh temannya bekerja di Bandungan untuk bantu jualan di 

warung miliknya, sampai pada akhirnya Ibu Ratna bekerja sebagai Pemandu 

                                                           
1 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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Kareoke (PK) di salah satu tempat karaoke yang ada di Bandungan. Pada tahun 

2000 Pak Arif dan Ibu Ratna pun bertemu.  

Pak Arif yang masih belum memiliki pekerjaan tetap saat itu sering 

mengunjungi kawasan tersebut (kawasan karaoke di Bandungan). Selain hanya 

sekedar berkunjung, Pak Arif juga sempat berpacaran dengan salah seorang 

PK sebelum bertemu dengan Ibu Ratna. Pak Arif pun juga sempat menjadi 

tukang ojek untuk antar-jemput para PK sebelum dan selesai mereka bekerja 

dengan imbalan uang ataupun rokok, serta mendapatkan pinjaman motor agar 

bisa mengantar-jemput para PK tersebut. Setelah putus dari PK yang 

sebelumnya, Pak Arif kemudian bertemu dengan Ibu Ratna.  

5.1.2 Ungaran: Arif dan Ratna Membina Rumah Tangga 

Bertemunya Pak Arif dan Ibu Ratna area tempat karaoke Bandungan, 

membuat keduanya saling jatuh cinta. Dan setelah mereka merasa saling cocok 

dan menerima keadaaan satu dengan yang lain, akhirnya Pak Arif dan Ibu 

Ratna memutuskan untuk menikah di tahun 2001. Orang tua dari Pak Arif dan 

Ibu Ratna menerima satu dengan yang lain karena orang tua masing-masing 

telah memberikan kebebasan untuk memili pasangan hidup, asalkan bahagia. 

Setelah menikah, dengan uang yang telah mereka kumpulan dalam kurun 

waktu tertentu pada saat itu, akhirnya mereka berdua, terlebih Ibu Ratna, 

memutuskan untuk menarik diri dari pekerjaannya sebagai Pemandu Karaoke. 

Setelah dikaruniai dua orang anak, Pak Arif dan Bu Ratna harus bekerja 

lebih keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan untuk keluarga kecilnya. Mereka mendirikan sebuah warung makan soto 

di Ungaran. Selama 3 (tiga) tahun Pak Arif dan Ibu Ratna membuka warung 

soto. Namun, akibat persaingan yang semakin hari semakin sulit, akhirnnya 

usaha warung soto Pak Arif dan Ibu Ratna pun ditutup. 
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Setelah usaha warung makan soto ditutup, Pak Arif dan Ibu Ratna 

bekerja di sebuah toko grosir di pasar Bandarjo, Ungaran. Ibu Ratna bekerja 

sebagai pegawai toko grosir, dan Pak Arif bekerja menjadi supir penyuplai 

barang dagangan dari toko tersebut ke warung-warung kecil di desa-desa 

sekitar Ungaran. Pekerjaan ini mereka lakukan selama kurang-lebih 10 

(sepuluh) tahun sampai akhirnya mereka berhenti dari pekerjaan tersebut 

karena mendapat masalah dengan pemilik toko yang baru, serta gaji yang 

didapatkan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang 

semakin hari semakin meningkat.2 Karena Pak Arif dan Ibu Ranta hanya 

menyelesaikan pendidikan jenjang SMP, maka mereka merasa sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan akibat dari keterampilan yang terbatas. 

Saat ini Pak Arif bekerja sebagai cleaning service di salah satu Hotel 

di Semarang dengan penghasilan sebulannya kurang lebih Rp 1.400.000,-. 

Sang istri, Ibu Ratna bekerja sebagai ibu rumah tangga, yang mengurus 

keperluan rumah tangganya.  

5.1.3 Di Poncol Ratna “Berladang” Demi Menopang Kelanjutan Hidup 

Rumah Tangga 

Pekerjaan Pak Arif sebagai cleaning service dirasa belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya, pada akhirnya Ibu Ratna memutuskan 

untuk bekerja, untuk membantu sang suami dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Namun, pekerjaan yang Ibu Ratna lakukan terbilang tidak bisa, 

karena pekerjaan yang dijalaninya pada waktu malam hari, dan bentuk 

pekerjaannya dalam bidang prostitusi, yaitu sebagai Pekerja Seks Komersial 

(PSK). Ibu Ratna melakukan pekerjaannya di sekitar Stasiun Poncol, Kota 

Semarang.  

                                                           
2 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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Sebelum memutuskan untuk kembali lagi ke dunia prostitusi, Ibu Ratna 

dan Pak Arif ‘berembuk’ mengenai pekerjaan yang akan dilakukannya sebagai 

PSK. Hasilnya Pak Arif mengijinkan istrinya untuk bekerja. Dari informasi 

jawaban yang diberikan kepada penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

adanya sebuah legitimasi dari suami terhadap istrinya dalam rembukan 

tersebut, dimana Pak Arif memberikan ijin kepada istrinya untuk bekerja 

sebagai PSK. Atas dasar legitimasi tersebut, ditambah lagi dengan adanya 

tuntutan hidup rumah tangga, maka membuat Ibu Ratna memutuskan untuk 

bekerja sebagai PSK. Di satu sisi, dalam penjelasan Homans mengenai 

Preposisi Persetujuan-Agresi, mengenai penyelesaian masalah melalui 

rembukan yang dinyatakan oleh Pak Arif, kedua belah pihak merasakan dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan adanya ekspektasi dan kesepakatan yang 

disetujui oleh keduanya, sehingga dirasa mendapatkan sebuah penghargaan 

yang sama yang lebih bernilai untuk satu dengan yang lain. 

Saat Ibu Ratna melakukan pekerjaannya, Pak Arif ikut berpartisipasi, 

dengan mengantar dan menjaga istrinya selama melakukan pekerjaannya. Tak 

jarang Pak Arif ikut membantu istrinya untuk mencari pelanggan ketika 

dianggap sedang sepi pelanggan.  Dengan pekerjaan tersebut, Ibu Ratna yang 

memasang tariff Rp 150.000,- sekali main, mendapatkan penghasilan sekitar 

Rp 150.000,- sampai Rp 300.000,- per malamnya, jika lagi sepi pelanggan. 

5.2 Persepsi Suami dan Istri Tentang Perkawinan 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Irsadi (dalam Rera Aqmalia: 2004) adalah 

menyatukan jiwa, pikiran, perasaan, dan jasmani kepada pasangan. Selain itu 

pernikahan merupakan perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan 



40 
 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan 

kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang 

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman. Dengan kata lain perkawinan adalah antara 

seorang pria dan wanita yang sepakat dan saling menerima satu dengan yang lain 

untuk tujuan hidup sebagai satu keluarga. Saat pria dan wanita mengikatkan diri dalam 

pernikahan, maka mereka pun mengharapkan kebahagiaan dan kesejahteraan terjadi 

dalam pernikahannya.  

Keluarga sering dipandang sebagai institusi pertama dan terkecil dalam 

masyarakat. Sebuah keluarga inti pada umumnya terdiri atas orang tua yang terdiri 

dari suami (ayah) dan istri (ibu), kemudian anak. Dalam keseharian, hubungan 

keluarga bersifat dinamis satu dengan yang lainnya.  Orang tua dan anak memiliki 

peran yang berbeda. Seorang suami dan istri (orang tua) memiliki perannya masing-

masing dalam keluarga. Orang tua dan anak melakukan tugasnya masing-masing 

sebagai satu kesatuan, untuk itu jika salah satu unsur tidak dapat melakukan dengan 

baik peranannya maka kehidupan keluarga itu akan terganggu dalam jangka waktu 

tertentu. Keberlangsungan hidup suatu keluarga juga dipengaruhi oleh keadaan nilai 

dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Soemanto, 2014).  

5.2.1 Janji Perkawinan Ternoda?: Menakar Persepsi Arif Tentang Ratna 

Sebagai PSK 

Pekerjaan sebagai PSK memang masih dipandang sebagai pekerjaan 

yang tidak mulia dari segi moral maupun agama, terlebih pekerjaan ini sangat 

tidak lazim dilakukan ketika PSK tersebut telah berkeluarga. Dari wawancara 

penulis, pandangan perkawinan bagi Pak Arif adalah ritual yang harus 

dijalankan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat dan memperoleh 

keturunan atau keberlanjutan generasi.  
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“Menurut saya ya mas, pernikahan itu ritual yang harus kita 

lakukan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat dan 

supaya dapat keturunan.” 

Sedangkan pandangan Pak Arif terhadap istrinya adalah sebagai wanita 

yang pekerja keras dapat membantu pemenuhan dalam kehidupan keluarga. 

Pekerja keras disini adalah Ibu Ratna siap melakukan apa saja yang diperlukan 

untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, termasuk 

bekerja sebagai PSK. Selain itu juga yang bisa menerimanya (suami) apa 

apadanya serta dapat menghargai suami dan anak-anaknya. Jika ada 

permasalahan yang dihadapi oleh istri dari itu masalah dalam keluarga atau 

lainnya, maka penyelesaian masalahnya adalah dengan rembukan dengan sang 

suami. 

”Saya melihat istri saya adalah wanita pekerja keras, bisa 

menerima saya apa adanya dan menghargai suami serta anak-

anaknya. Terus kalau ada masalah, istri saya biasanya rembukan 

supaya dapat jalan keluarnya.” (Pak Arif)3 

Dari pemahaman Pak Arif tentang pengertiannya mengenai 

perkawinan dan pandangan terhadap istrinya, menunjukkan benar adanya 

pendekatan norma, nilai, atau peran sosial yang berkembang dari masyarakat 

sekitar, seperti yang dikatakan oleh Soemanto (2014) dengan melangsungkan 

pernikahan, maka dengan sendirinya mereka akan menambah nilai 

kemanusiaan dan dengan pernikahan tersebut sebagai alat yang bisa digunakan 

untuk pengendalian sosial untuk warga sekitar mereka tinggal. Dari bentuk 

tindakan yang dilakukan dengan menggunakan tipe-tipe tindakan rasional 

untuk menjelaskan mengenai keluarga dalam Sosiologi Keluarga menurut 

Weber (Soemanto, 2014), terkhususnya dalam tipe tindakan murni, pernikahan 

dilakukan dan dijalankan sebagai ritual serta untuk mendapatkan pengakuan 

dari masyarakat. Pengertian pernikahan Pak Arif dan Ibu Ratna hanya sebatas 

                                                           
3 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat mengenai 

legalitas mereka dalam berkeluarga. 

Mengenai pandangan Pak Arif mengenai pekerjaan istrinya sebagai 

PSK, dengan menggunakan Preposisi Nilai oleh Homans, Pak Arif sendiri 

merasa tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena latar 

belakang pendidikan yang hanya tamatan SMP dengan itu pekerjaan istrinya 

sebagai PSK dirasa lebih bernilai karena menghasilkan uang dan hal ini 

merupakan cara cepat mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Pekerja keras yang diutarakan oleh Pak Arif dari sang istri adalah bersedia 

untuk melakukan pekerjaan (sebagai PSK) untuk membantunya dalam 

pemenuhan ekonomi keluarga sehari-hari. 

Meskipun sang suami mengetahui sang istri tidur dengan lelaki lain, 

bahkan bergantian, namun sang suami tidak bisa mempermasalahkan secara 

terus menerus dalam pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya. Bahkan ada 

dimana sang suami ikut menjajakan sang istri ke pelanggan-pelanggannya. Pak 

Arif mengetakan, beliau mengaku akan cemburu atau marah kepada pelanggan 

ketika masih dalam proses transaksi, si pelanggan sudah meraba-raba istrinya 

(PSK). Menurutnya, ia tidak masalah jika istrinya ditiduri oleh laki-laki lain, 

namun tidak di depan matanya. Dengan kata lain, Pak Arif membiarkan raga 

istrinya disetubuhi oleh orang lain, namun yang terpenting adalah hatinya 

masih dimiliki oleh sang suami. Pak Arif dan Ibu Ratna juga berkomitmen 

dengan pekerjaan Ibu Ratna yang adalah PSK, sehingga akan lebih mudah dan 

maksimal dalam hasil yang akan didapatkan nantinya. Penerimaan Pak Arif 

mengenai pekerjaan istri sebagai PSK yang ‘menduakan’ Pak Arif, diamana 

melakukan kegiatan seksual dengan orang lain secara tidak langsung dijadikan 

alasan Pak Arif kepada Ibu Ratna agar tetap terus melakukan pekerjaannya 
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karena pekerjaan Pak Arif sendiri masih belum memenuhi kebuuthan sehari-

hari keluarganya.  

“Ya mau gimana lagi mas, sudah harus seperti itu. Kadang 

cemburu saya kalau ada pelanggan yang masih belum deal 

sudah grepe-grepe istri saya. Saya marah kalau yang begituan. 

Gak apa lah mas kalau istri saya tidur dengan pelanggan-

pelanggannya, asal jangan di depan saya aja.Yang penting dari 

istri saya hatinya mas, hatinya masih buat saya, raga mah udah 

gak begitu penting lagi mas.” (Pak Arif)4 

“Ya saya menerima istri saya apa adanya, biar dia bekerja 

sebagai PSK, dia punya semangat juang yang tinggi untuk ikut 

membantu saya membiayai keluarga, juga punya tekat yang 

besar untuk menyekolahkan anak-anak ke jenjang sarjana 

supaya gak merasakan sakit dan susahnya bekerja serabutan 

seperti kami. Biarlah sakit mencari nafkah hingga bekerja 

seperti ini kami lakukan, tapi kami punya harapan besar dengan 

pendidikan anak-anak kami kedepan pasti bisa mendapat 

pekerjaan yang lebih layak dari pada yang kami kerjakan saat 

ini.”  

Dari jawaban yang diberikan Pak Arif, mengenai hatinya masih miik 

Pak Arif dan beliau menerima istri apa adanya, peneliti menilai hal tersebut 

merupakan strategi Pak Arif (sebagai suami, yang memiliki kuasa yang lebih 

besar dalam keluarga) untuk menciptakan legitimasi yang seolah-olah 

merasionalkan kondisi ekonomi atau kemiskinan agar istri dapat ikut 

membantunya memberi nafkah keluarga dengan cara bertransaksi melalui 

pekerjan sebagai PSK. 

Jika dilihat menggunakan Preposisi Homans, adanya stimulus dan 

rasionalitas dalam transaksi keduanya, dimana sebelumnya Pak Arif maupun 

Ibu Ratna sendiri bekerja dibidang yang sama pada waktu mereka berdua 

bekerja di Bandungan sebagai pengantar pemandu karaoke (Pak Arif) dan 

sebagai pemandu karaoke (Ibu Ratna). Walaupun pekerjaan tersbeut sempat 

                                                           
4 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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ditinggalkan oleh mereka, namun dengan alasan ekonomi, dimana masih 

belum bisa mencukupi keburtuhan keluarga, dan pendidikan anak-anak, 

menstimulus Pak Arif untuk mengijinkan istrinya bekerja sebagai PSK. 

Pertimbangan rasional oleh Pak Arif sendiri karena adanya hasil atau nilai yang 

lebih besar yang mereka dapatkan. 

5.2.2 Janji Perkawinan Ternoda?: Menakar Persepsi Ratna Tentang 

Profesinya dan Tentang Arif  

Dalam sebuah keluarga, istri merupakan pendamping suami dalam 

suatu ikatan pernikahan, dimana juga sebagai ibu dari keturunan yang 

dihasilkan dalam pernikahan tersebut. Peran istri sangat penting dalam sebuah 

ketahanan keluarga. Menurut Mardiya5, tanpa dukungan seorang istri dalam 

keluarga, seorang suami tidak akan bisa menciptakan keluarga yang sejahtera. 

Ibu Ratna memiliki pandangan tersendiri mengenai perkawinan, 

dimana perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar mendapat 

status dalam masyarakat untuk dapat hidup bersama dengan masyarakat.  

“Perikahan itu syarat yang harus dilakukan agar dapat 

pengakuan dari masyarakat supaya bisa hidup bersama dengan 

masyarakat, biar gak dicerita-ceritain tetangga gitu mas.” (ibu 

Ratna) 

Sama dengan pandangan Pak Arif tentang perkawinan, Ibu Ratna juga 

membenarkan adanya pengaruh norma, nilai, status atau peran sosial dalam 

masyarakat yang membuat Ibu Ratna berpandangan demikian mengenai 

perkawinan. Dalam tipe tindakan rasional yang dikategorikan oleh Weber 

dalam Soemanto (Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga), 

tindakan ibu ratna ini masuk kedalam tipe tindakan setengah murni dimana 

                                                           
5 Mardiya, Drs. Peran Wanita Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga. Kasubid Advokasi Konseling 
dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo.pdf 
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tindakan pelaku ditempuh dengan cara tidak sepenuhnya baik untuk mencapai 

tujuan, sehingga pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga hanya 

dijadikan sebagai cara untuk mengelabui masyarakat agar tidak mendapat 

penolakan dari lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. 

Menurut Bu Ratna mengenai pandangannya terhadap Pak Arif sebagai 

kepala rumah tangga, Pak Arif merupakan suami yang bertanggung jawab 

mengenai keluarganya. Pak Arif tetap berusaha bekerja walaupun hanya 

bekerja sebagai cleaning service dengan gaji yang masih belum cukup untuk 

keluarga, untuk memenuhi kehidupan keluaganya, juga bertanggung jawab 

kepada istrinya yang bekerja sebagai PSK dengan menemaninya ketika bekerja 

setiap malamnya. Selain itu, Ibu Ratna memandang Pak Arif sebagai suami 

yang pengertian, dimana Pak Arif mengijinkan istrinya bekerja sebagai PSK 

dan tidak meninggalkannya seperti teman-teman PSK Bu Ratna yang lain yang 

telah berkeluarga dengan meninggalkan mereka begitu saja. 

Dalam penelitian yang dilakukan El Farida Christina (dalam Rafelita 

N. Sari) tentang dilematika peran ganda ibu-ibu yang berprofesi sebagai PSK 

menyebutkan bahwa adanya tekanan dari sisi ekonomi dan psikis yang 

mendorong mereka terjun kedalam dunia prostitusi. Disebutkan dalam 

penelitiannya lebih lanjut, adanya permasalahan sosial dalam keluarga (antara 

suami dan istri) yang merusak ikatan perkawinan menjadikan seseorang (istri) 

terdorong untuk bekerja sebagai PSK. Namun sebaliknya, yang peneliti 

dapatkan di lapangan kali ini, sang suami mengijinkan istrinya untuk bekerja 

sebagai PSK. Jadi, tekanan dari permasalahan sosial dalam keluarga dalam 

penelitian ini tidak terjadi. Pandangan Bu Ratna terkait dengan pekerjaannya 

sebagai PSK, juga bersamaan dengan perannya sebagai Ibu Rumah Tangga 

diakui oleh Bu Ratna tidak mudah. Ia harus mengurus pekerjaan rumah di pagi 

sampai sore, dan pada malam hari harus bekerja memuaskan nafsu seksual 
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pelanggannya. Ibu Ratna mengatakan bahwa terkadang Bu Ratna tidak 

mendapatkan istirahat yang cukup, sehingga untuk melakukan pekerjaan 

rumah, dirasa sangat berat dan melelahkan. 

Preposisi Stimulus dan Rasionalitas terjadi dalam pilihan Ibu Ratna 

bekerja sebagai PSK, pandangannya terhadap suaminya mengenai peranannya 

sebagai kepala keluarga, dan pandangannya dengan mengijinkan Ibu Ratna 

bekerja sebagai PSK. Preposisi Stimulus menurut Homans, ‘jika seorang 

nelayan yang melemparkanjalanya ke kolam yang gelap dan telah menangkap 

ikan, menjadi lebih cenderung untuk encari ikan lagi di kolam-kolam yang 

gelap’ (Ritzer, 2012: 720). Sedangkan Preposisi Rasionalitas dimana 

seseorang cenderung akan lebih memilih tindakan-tindakan alternative yang 

lebih memiliki nilai dibandingkan kemungkinan (Ritzer, 2013: 723). Dalam 

hal ini, alternative yang dirasa lebih bernilai menurut Ibu Ratna dan Pak Arif 

adalah dengan bekerja sebagai PSK, karena dengan melakukan pekerjaan 

tersebut, mereka langsung mendapatkan uang, dibandingkan dengan bekerja 

sebagai penjaga toko dan lain sebagainya. Disisi lain, permasalahan ekonomi 

yang dihadapi keluarganya, ditambah lagi dengan pendidikan Ibu Ratna yang 

hanya sampai jenjang pendidikan menengah, menghambatnya untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih untuk menghidupi keluarga, sehingga Ibu 

Ratna terpaksa untuk bekerja kembali sebagai PSK. Disisi lain akibat dari 

pekerjaan sebelumnya sebagai pemandu karaoke, membuat Ibu Ratna lebih 

mudah untuk kembali di dunia prostitusi. Semua hal tersebut akhirnya 

menstimulus Ibu Ratna dan lebih memilih pekerjaan ini untuk memutuskan 

bekerja sebagai PSK karena lebih memiliki nilai yaitu uang, walaupun hal 

tersebut mungkin juga melawan hati nuraninya, namun semuanya dikerjakan 

untuk menopang ekonomi keluarga.  
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5.3 Kehidupan Rumah Tangga: Hubungan Arif, Ratna, dan Anak-Anak 

 Interaksi Sosial merupakan proses dimana individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya (Soekanto, 2006). Interaksi sosial inilah yang memunculkan aktivitas 

sosial dalam masyarakat. Dalam buku yang sama, Soekanto mengatakan bahwa 

interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena interaksi 

memungkinkan adanya kehidupan bersama-sama. 

Soekanto (2005) lebih lanjut menyebutkan terdapat beberapa bentuk interaksi 

sosial yang terjadi, yaitu kerja sama (corporation), persaingan (competition), dan 

pertentangan (conflict). Kerja sama ialah dimana suatu usaha untuk mencapai sebuah 

tujuan tertentu yang dilakukan bersama. Persaingan ialah dimana individu-individu 

atau kelompok-kelompok, atau individu-kelompok bersaing untuk mencapai 

keuntungan dalam kehidupan sehari-hari dengan menarik perhatian publik, namun 

tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Pertentangan adalah suatu proses sosial 

dimana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuannya dengan 

menantang pihak tertentu (lawan) dengan cara ancaman atau kekerasan. Pertentangan 

yang terjadi biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, budaya, dan lain 

sebagainya antara individu atau kelompok. 

Interaksi antara suami istri telah lama terjalin sehingga interaksi tersebut 

membuat mereja saling ketergantungan dan dari ketergantungan tersebut membuat 

mereka untuk bekerja sama agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik. 

Mereka yang bekerja di bidang prostitusi memang sering mendapat pandangan negatif 

dari keluarga atau masyarakat yang mengetahuinya. Namun, akibat dari 

ketergantungan, maka narasumber penulis yaitu Pak Arif yang istrinya merupakan 

PSK menerima pekerjan yang dilakukan oleh istrinya. Menurut Pak Arif, dengan 

pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya dapat membantu kehidupan keluarganya, dari 

kebutuhan pokok sampai dengan pendidikan anak-anaknya. Walaupun Pak Arif 
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bekerja sebagai cleaning service di sebuah Hotel di Semarang, namun gajinya masih 

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Arif pun juga bekerja 

serabutan untuk mendapat uang tambahan, namun lagi-lagi hal itu belum cukup. 

Akhirnya Ibu Ratna pun membantu Pak Arif mencari uang tambahan, walau itu Ibu 

Ratna harus bekerja sebagai seorang PSK. Pak Arif dan istrinya bekerja sama dengan 

memiliki satu tujuan serta mendapatkan reward berupa uang, yang didapatkan oleh 

Ibu Ratna sebagai tambahan kebutuhan keluarga, membuat Pak Arif tidak 

mempermasalahkan pekerjaan istrinya. 

Konflik yang terjadi berasal dari Pak Arif (suami) dengan pelanggan Ibu Ratna. 

Pak Arif akan marah jika pelanggan melakukan tindakan semana-mena terhadap 

istrinya, seperti memegang-megang tubuh Ibu Ratna saat belum mencapai 

kesepakatan harga (masih dalam waktu transaksi) atau pelanggan yang mabuk. 

Sedangkan dalam interaksi suami-istri antara Pak Arif dan Ibu Ratna, tidak ada konflik 

yang berarti diantara keduanya dalam pekerjaan sang istri sebagai PSK, karena Pak 

Arif mengetahui dan mengijinkan akan terjadinya hal tersebut. Bahkan, Pak Arif ikut 

serta dalam pekerjaan istrinya, mengantar dan menjaga selama istrinya bekerja, serta 

mencarikan pelanggan untuk istrinya.  

5.3.1 Interaksi Orang Tua dengan Anak-Anak 

 Dengan hasil wawancara penulis, Pak Arif dan Ibu Ratna 

menyembunyikan pekerjaan keduanya dalam bidang prostitusi dari kedua 

anaknya. Mereka mengatakan kepada anak-anaknya bahwa pada malam hari, 

keduanya pekerja lepas di sebuah restaurant di Semarang.  

“Anak saya taunya saya siang kerja di Hotel di Semarang jadi 

cleaning service, terus malamnya kerja di restoran di Semarang 

juga sama istri saya. Mereka gak tau kalau malamnya itu ibunya 

kerja jadi PSK terus bapaknya nganter.” (Pak Arif) 
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“Mereka gak tau mas. Ya saya kan kalo siang di rumah, kalo 

malam mereka tau kalo saya kerja sama bapak di restoran di 

Semarang.” (Ibu Ratna)6 

 

Dikatakan lebih lanjut oleh Pak Arif jika pekerjaan yang dilakukan oleh 

Bu Ratna di ketahui anak-anak mereka, maka akan dijelaskan terkait alasan 

mereka mengapa memilih untuk bekerja sebagai PSK dan akan mengajarkan 

kepada mereka lebih lebih terbuka terkait dengan pengalaman-pengalaman 

buruk yang dialami oleh keduanya, agar anak-anaknya terhindar dari 

permasalahan yang sama dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak 

dibandingkan orang tuanya. 

Interaksi yang dilakukan oleh Pak Arif dan Ibu Ratna kepada kedua 

anaknya dilakukan seperti biasa, antara orang tua dan anaknya, dimana Pak 

Arif dan Ibu Ratna mengajarkan hal-hal yang baik kepada kedua anaknya, 

dengan harapan sang anak bisa menjalani hidup lebih baik dari kedua orang 

tuanya. Ibu Ratna sering mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang baik, 

seperti menasihati anak-anaknya untuk giat belajar,serta hal-hal yang 

berangkat dari pengalaman yang tidak baik dari Ibu Ratna dan Pak Arif alami, 

sehingga anak-anak mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. 

 “Ya saya gak mau anak-anak ikut jejak saya sebagai PSK. Saya 

maunya mereka kerja lebih baik dari saya dan suami lah. 

Makanya saya sering ajarkan ke merka yang baik-baik dari 

pengalaman saya dan bapak rasakan. Saya juga sering ingatkan 

ke mereka belajar yang baik di sekolah supaya sampai sarjana 

mereka. Gak kayak kita ini. Soalnya sarjana kan biasanya 

kerjanya lebih bagus dan gampang nyarinya daripada cuman 

lulusan kayak kita ini.”  (Ibu Ratna) 

Hal ini dapat dimengerti dengan menggunakan Preposisi Nilai, karena 

dengan memilih pekerjaan sbagai PSK, maka hasil dari pekerjaan tersebut akan 

                                                           
6 Wawancara dengan Pak Arif dan Ibu Ratna di kediamannya, pada hari Jumat, 14 April 2017. 
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membantu untuk membiayi hidup sehari-hari, terlebih untuk biaya pendidikan 

anak-anak Pak Arif dan Ibu Ratna. Keduanya berkorban untuk anak-anaknya 

(altruistik) demi masa depan kedua anaknya yang lebih baik dari orang tuanya. 

5.4 Ritual dan Syarat Sebagai Basis Rumah Tangga: Sebuah Refleksi Penelitian  

Keluarga merupakan kelompok sosial dalam masyarakat dimana di dalamnya 

terikat dalam perkawinan, hubungan darah atau adopsi dan tinggal dibawah satu atap 

(rumah), dengan memiliki interaksi dan peranannya masing-masing (Soemanto, 

2014). Dilihat dari pengertian mengenai perkawinan oleh Pak Arif dan Ibu Ratna, 

keduanya membenarkan perkawinan sebagai ritual dan persyaratan dalam masyarakat. 

Dari segi norma, negara, dan juga agama, perkawinan memiliki syarat dan ritual yang 

dijalankan oleh seorang pria dan seorang wanita dewasa. 

Seorang wanita, terlebih yang sudah berkelarga, jika dia memilih untuk bekerja 

sebagai PSK, pasti telah memikirkan resiko yang akan dihadapi. Walaupun resiko 

yang dihadapi sangat besar, Ibu Ratna tetap menjalankan pekerjaanya sebagai PSK 

karena berbagai faktor yang melatarbelakangi sehingga menjadi seorang PSK menjadi 

pilihan rasional bagi dirinya, dan juga Pak Arif yang merestui pekerjaan tersebut. 

Perempuan yang akhirnya memilih bekerja sebagai PSK merupakan salah satu indikasi 

ketidaksejateraan yang terjadi dalam keluarganya. Ibu Ratna terpaksa bekerja sebagai 

PSK membenarkan akan tidak adanya ketidaksejahteraan dalam pernikahannya 

dengan Pak Arif. Sumber ketidaksejahteraan hidup keluarga mereka datang dari 

keterbatasan ekonomi, terlebih untuk memenuhi kebutuhan keduanya serta anak-anak 

mereka. 

Dalam berbagai penelitian mengenai latar belakang seseorang masuk dalam 

dunia prostitusi, terdapat alasan utama yaitu masalah ekonomi. Karena hal inilah 

membuat kita kesulitan untuk menutup dan menghentikan kegiatan prostitusi yang 

terjadi. Selain masalah ekonomi, ada faktor lain yang ditemukan kenapa seseorang 
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memilih bekerja sebagai PSK, yaitu adanya motif balas dendam, ditipu/menjadi 

korban perdaganan manusia, diperkosa, ditinggal suami, berselingkuh, dan lain 

sebagainya (Sari, 2015). Selain alasan-alasan tersebut, dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan adanya faktor lain seperti pendidikan dan latar belakang (sejarah) pernah 

bekerja di dunia prostitusi membuat seseorang akan susah untuk keluar dari dunia 

tersbebut. Dalam hal pendidikan, Ibu Ratna terpaksa memilih bekerja sebagai PSK 

karena kesulitann untuk bersaing dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi 

darinya dalam mencari pekerjaan. Dalam hal latar belakang (sejarah) Ibu Ranta juga 

pernah menadi Pemandu Karaoke sehingga perekerjaan bidang prostitusi akan lebih 

mudah untuk dikerjakan lagi. 

Berkaitan dengan konsep keluarga yang menjadi salah satu konsep yang 

digunakan untuk melihat bagaimana kehidupan keluarga yang ideal pada umumnya, 

keluarga Pak Arif dengan Bu Ratna sedikit berbeda dari konsep yang berkembang 

pada umumnya, karena mereka berdua memutuskan untuk terjun ke prostitusi 

(mengijinkan istrinya menjadi PSK) dan dalam hal ini keluarga mereka masih tetap 

bertahan walaupun jauh dari kata sejahtera (faktor ekonomi) namun yang menjadi 

menarik dimana Pak Arif bisa bertahan untuk menebus janji suci pernikahan sebagai 

kepala keluarga dan tidak meninggalkan istrinya dan anak-anaknya untuk menjalani 

kehidupan yang penuh perjuangan. 

Dari penjelasan yang peneliti dapat melalui wawancara dengan Pak Arif dan 

Ibu Ratna, adanya legitimasi dalam keluarga mereka sehingga memunculkan adanya 

transaksi dan pertukaran keduanya terkait dengan pekerjaan Bu Ratna sebagai PSK, 

dan keikutsertaan Pak Arif dalam pekerjaan istrinya. Pernikahan yang dijalankan oleh 

Pak Arif dan Ibu Ratna membuat satu pengakuan oleh masyarakat. Dari pernikahan 

tersebut juga menghasilkan adanya struktur dimana suami menjadi kepala keluarga 

yang juga memiliki kekuasaan dalam keluarganya. Permasalahan ekonomi yang 

terjadi memungkinkan Pak Arif untuk membenarkan atau melegitimasi akan 
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tindakannya beserta istri untuk bekerja di bidang prostitusi. Adanya faktor lain yang 

pada akhirnya membenarkan tindakan mereka, walaupun bekerja sebagai PSK, 

terlebih yang sudah berkeluarga merupakan sebuah perilaku yang menyimpang. 

Pekerjaan sebagai PSK merupakan pilihan alternative dari pilihan-pilihan yang ada 

dengan nilai bekerja sebagai PSK lebih tinggi dibidang lebih cepat mendapatkan uang 

dan dengan nominal yang tidak sedikit, dibandingkan dengan pilihan pekerjaan 

lainnya. 

Walaupun perilaku yang dilakukan oleh Pak Arif dan Ibu Ratna terbilang 

bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, bahkan dikatakan 

bahwa keduanya melakukan perilaku yang menyimpang, namun bagi mereka 

pekerjaan seperti ini merupakan pilihan yang rasional karena dengan keterbatasan 

pendidikan (izasah atau gelar) yang saat ini menjadi nilai tukar yang biasa kita 

gunakan untuk sebagai persyaratan administrasi untuk mencari pekerjaan dengan gaji 

yang lebih tinggi, seperti melamar pekerjaan di perusahaan ataupun instansi tidak 

dimiliki oleh sepasang suami-istri tersebut yang hanya tamat SMP. Dari keterbatasan 

tersebut mereka masih punya pilihan lain untuk bisa tetap hidup sebagai keluarga dan 

bagi mereka untuk tetap bertahan hidup dengan cara berkorban hati dan rasa malunya 

untuk bisa mempertukarkan komoditas (tubuhnya) sebagai pemuas nafsu birahi para 

pria hidung belang untuk mendapatkan uang untuk keberlanjutan hidupnya. Dan hal 

ini dirasa lebih logis daripada harus mencuri dan menipu orang lain untuk menghidupi 

keluarga tercintanya. 


