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Transkip Wawancara Keluarga Stasiun Poncol 

Nama          : Arif (nama samaran) 

Alamat          : Ungaran, Kabupaten Semarang 

Tempat, tanggal lahir: Ungaran, 17 Oktober 1981 

Usia         : 36 tahun 

Pendidikan       : SMP 

Agama         : Islam  

 

Nama    :  Ratna (nama samaran) 

Alamat   : Ungaran, Kabupaten Semarang 

Tempat, tanggal lahir: 08 Juni 1983 

Usia   : 34 tahun 

Pendidikan  : SMP 

Agama  : Islam  

 

Hari/tanggal  : Jumat, 14 April 2017 

Pukul      : Pukul 17.30 WIB  

Tempat        : Rumah Pak Arif dan Bu Ratna 

 

 Bagaimana anda bertemu? 

Jawab : 

Suami : Saya ketemu dengan istri tahun 2000 di Bandungan. Kebetulan saya 

orang sana, bapak sama ibu petani sayur di sawahnya orang. Ya karena saya 

cuman sampe SMP, jadi saya waktu itu kerja seadanya di sana (Bandungan)  

Istri : Saya ketemu suami di Bandungan, waktu saya kerja jadi PK. saya 

sebenarnya bukan orang sana mas. Saya orang Purwodadi. Saya ke Bandungan 

karna diajak teman saya kerja disana. Awalnya jadi yang bantu-bantu jaga 
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warung. Maklum lah mas saya cuman tamatan SMP. Bapak sama Ibu kerjanya 

buruh lepas, saya 5 bersaudara. 

 Sudah berapa lama bekerja seperti ini?  

Jawab :   

Istri  : Sudah dari kurang lebih 2 tahun belakangan ini mas.   

 Mengapa memilih pekerjaan ini? 

Jawab :  

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

saya lakukan supaya bisa dapat uang untuk biaya hidup dan biaya 

sekolah anak-anak saya. 

 Sebelum mengeluti pekerjaan ini, apakah pernah mencoba pekerjaan 

lain?  

Jawab :  

Istri  : Pernah mas, dulunya sebelum menikah, saya sempat juga jadi 

Pemandu Karaoke (PK) di Bandungan, sudah hampir 3 tahun lah 

bekerja disana dan ketemu dengan suami disana. Setelah bertemu 

suami yang dulunya juga sering datang ke Bandungan jadi supir antar 

jemput teman-teman, kami pacaran dan kita akhirnya merasa cocok dan 

saling menerima. Jadi kami memutuskan untuk menikah dan 

membangun keluarga. 

Setelah menikah kami berhenti dari pekerjaan itu dan membuat usaha 

soto yang kami rintis dari hasil bekerja selama bekerja di Bandungan. 

Warung kami tuh cuman bertahan sampai kurang lebih 3 tahun, karena 

persaingan kiri kanan yang ketat jadi kami menyerah dan menutup 

usaha warung soto kami. 

Usaha kami tidak putus sampai disitu, karena sudah dikaruniai anak 

kami harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada 

teman yang menawarkan untuk bekerja di sebuah grosir penyuplai 
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barang dagangan dan perlengkapan rumah tangga di pasar Bandarjo 

Ungaran. 

Suami : Saya bekerja sebagai sebagai sopir barang dagangan warung-warung 

kecil yang tersebar di sekitar Ungaran dan Semarang, kalau istri saya 

sebagai karyawan toko tempat saya bekerja. Kurang lebih 10 tahun 

pekerjaan ini kami lakukan dan hampir setiap hari mulai dari pagi jam 

08.00-16.00 sore istri saya baru bisa pulang kerumah, kalau saya bisa 

sampe jam 20.00 malam kalau lembur dan bongkar barang. kecuali hari 

minggu kami libur bekerja. 

Setelah bekerja selama 10 tahun, ada pergantian pengurus toko yang 

dialihkan ke anak yang punya toko tersebut. Awalnya karena saya 

dilihat kerjanya bagus, ayah dari pemilik toko tersebut ingin 

mengangkat saya sebagai mandor gudang untuk distribusi barang. 

Tetapi anaknya kurang setuju dengan saya. Setelah dilimpahkan untuk 

toko tersebut dilanjutkan anaknya perlahan saya merasa kurang 

nyaman bekerja sama dengan pemilik toko yang baru. Saya dan istri 

lalu memutuskan untuk berhenti bekerja.    

Karena kebutuhan keluarga semakin susah dan dengan kami hanya 

tamatan SMP jadi kami susah untuk mendapat pekerjaan. Saya dan istri 

berembuk untuk menjalani pekerjaan kayak yang sekarang ini, anak-

anak sudah duduk di SMP dan SMA jadi kami sedikit bangga karna 

kami yang hanya sampai SMP bisa menyekolahkan mereka hingga 

nanti lulus SMA. Kalau ada rejeki kami rencana mau menyekolahkan 

sampai duduk diperkuliahan agar nantinya tidak susah seperti kami. 

Begini cara kami untuk tetap bisa hidup dan bertanggung jawab kepada 

anak-anak biar kedepan mereka tidak seperti kami, karena mereka juga 

layak hidup seperti teman-temanya yang lain yang bisa menikmati 

pendidikan biarpun pekerjaan kami orang tuanya yang tidak biasanya. 
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Kami selalu mengajarkan dan berharap mereka harus lebih baik dari 

kami.  

 Mengapa mengunakan motor untuk menunggu pelanggan?  

Jawab :  

Istri : Karena pernah kejadian waktu sering razia dan banyak teman-teman 

yang tertangkap satpol PP saat mangkal. Jadi mereka tuh cuman berdiri 

di pinggir jalan sekitaran Stasiun Poncol. Nah karena itu, jadi teman-

teman pake motor kalau bekerja sekarang. Mulai saat itu hampir semua 

teman-teman pake motor kalau kerja dan biasanya kita duduk diatas 

motor sambil liat-liat situasi dan pengendara yang lewat. Jadi kalau ada 

razia, kami bisa melarikan diri pake motor ke tempat yang aman.   

 Bagaimana cara mendapat pelanggan? 

Jawab : Ya kita harus ramah, apalagi kalau sudah sepakat dengan harga, ya 

pelayanan harus maksimal supaya besok-besok bisa booking lagi. 

Sudah ada beberapa orang yang menjadi pelanggan tetap saya.  

 Munurut anda apa itu pernikahan? 

Jawab :  

Suami : Menurut saya ya mas, pernikahan itu ritual yang harus kita lakukan 

untuk mendapat persetujuan dari masyarakat dan supaya dapat 

keturunan.  

Istri : Perikahan itu syarat yang harus dilakukan agar dapat pengakuan dari 

masyarakat supaya bisa hidup bersama dengan masyarakat, biar gak 

dicerita-ceritain tetangga gitu mas. 

 Bagaimana persepsi anda tentang istri? 

Jawab :  

Suami : Saya melihat istri saya adalah wanita pekerja keras, bisa menerima 

saya apa adanya dan menghargai suami serta anak-anaknya. Terus 
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kalau ada masalah, istri saya biasanya rembukan supaya dapat jalan 

keluarnya. 

 Bagaimana persepsi anda dengan istri yang bekerja sebagai PSK? 

Jawab : 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. 

 Adakah aturan aturan tertentu yang diberlakukan untuk PSK sekitar 

Stasiun Poncol? 

Jawab : Tidak ada aturan tuh mas, yang tulis ato lisan yang harus dipatuhi, 

hanya saja kalai pas bulan Ramadan, kita harus hati-hati mas, karena 

pasti akan sering ada razianya. Bagusnya kalau pas lagi begitu, tidak 

usah mangkal. Lebih baik cari aman sementara. Nanti kalau ada 

pelanggan yang menghubungi ya saya terima tetapi harus cari tempat 

atau hotel yang aman.  

 Selama bekerja di Stasiun Poncol apakah pernah terjaring razia? 

Jawab : Sejauh ini belum pernah mas, jangan sampai lah. Karena biasanya 

malam setelah sampai disana pasti sudah ada informasi yang kita tau 

dari teman-teman yang ada di sekitaran Stasiun Poncol. Informannya 

banyak mas, dari teman-teman PSK, ada juga dari preman-preman sana 

atau pedagang terus sama pemilik tempat-tempat karaoke pinggir jalan. 

 Apakah setiap hari berangkat kerja ke daerah Stasiun Poncol? 
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Jawab : Tidak setiap hari, kalau lagi kurang sehat atau sedang mens ya saya 

tidak berangkat, dari pada nanti tambah sakit, terus jadinya pelayanan 

gak maksimal. Jadi ya mending istrahat dulu. 

 Apa anda cmburu dengan istri anda jika ia sedang bekerja? 

Jawab : 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.  

 Apakah anak-anak anda megatahui pekerjaan anda? 

Jawab :  

Suami : 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. 

Istri : Mereka gak tau mas. Ya saya kan kalo siang di rumah, kalo malam 

mereka tau kalo saya kerja sama bapak di restoran di Semarang. 

 Kenapa anda menyembunyikannya dari anak-anak anda? 

Jawab : 

Isrti  : 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.  

 


