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Abstract 

Prostitution is social phenomena everlastingly present and develops luminance round a 

wheel the days of the existence of prostitution never finished be peeled.  Nevertheless, the world 

prostitution at least can reveal a lot about the dark side of human life, not only related to the 

relation of genitals and they who engage in them, but also the party in a surreptitious manner 

enjoy and take benefits of the existence of prostitution. Economic needs must remain fiiled to 

continue living. Worked into commercial sex workers, becomes the choice of them. In a society 

commercial sex workers dipanadang not, either because of violating good manners the manners 

and social norm. There are groups who hated them, but not a bit that is adored her as landgrabber 

sex pemenuh estrous cycle a moment. Even comodities sexuality creating jobs with an offer of 

profits and the fulfillment of the need for widely. 

Keywords: social networks,  The role and the functions of a fancywoman. 

 

Abstrak 

Prostitusi adalah fenomena sosial yang senantiasa hadir dan berkembang disetiap bulat 

roda zaman keberadaan prostitusi tidak pernah berakhir dikupas. Meski begitu, dunia prostitusi 

setidaknya dapat mengungkap banyak tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya terkait 

dengan hubungan kelamin dan mereka yang terlibat di dalamnya, tapi juga partai secara 

sembunyi-sembunyi menikmati dan mengambil manfaat dari keberadaan prostitusi. Kebutuhan 

ekonomi harus tetap dipenuhi untuk melanjutkan hidup. Bekerja ke pekerja seks komersial, 

menjadi pilihan dari mereka. Dalam masyarakat pekerja seks komersial dipanadang tidak, baik 

karena melanggar etika yang sopan santun dan norma sosial. Ada kelompok yang membenci 

mereka, namun tidak sedikit yang memujanya sebagai penjajah seks pemenuh siklus estrus 

sesaat. Bahkan komoditi sexuaiity menciptakan lapangan pekerjaan dengan tawaran untung dan 

pemenuhan kebutuhan banyak. 

Kata kunci: jaringan sosial, peran dan fungsi mucikari. 
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Pendahuluan   

Prostitusi merupakan tempat orang yang menjual dirinya sebagai pelacur, juga menjadi 

fenomena  sosial yang senantiasa hadir dan  berkembang di setiap putaran roda zaman (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1999 dalam Koentjoro, 2004: 26).  Keberadaan prostitusi tidak pernah 

selesai  dikupas, apalagi dihapuskan.  Walaupun  demikian, dunia pelacuran setidaknya bisa 

mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan  manusia, tidak hanya  menyangkut 

hubungan kelamin dan  mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi  juga pihak yang secara 

sembunyi- sembunyi ikut  menikmati dan  mengambil  keuntungan dari keberadaan pelacuran. 

Indonesia sendiri, Negara yang  memiliki landasan dasar pancasila sebagai dasar Negara,  

masih ada keberadaan prostitusi sejak  masa ke  masa yang  dimulai dari  masa kerajaan - 

kerajaan di  Jawa,  masa penjajahan Belanda,  masa  penjajahan Jepang, dan setelah  

kemerdekaan. Dalam masa kekuasaan raja  bahwa yang ada di atas tanah Jawa, di  bumi dan 

seluruh kehidupannya, termasuk  air, rumput, daun dan segala sesuatu  adalah milik raja. Tugas 

raja pada  saat itu  adalah  menetapkan hukum dan  menegakkan keadilan, dan semua orang  

harus  mematuhinya tanpa terkecuali. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini juga tercermin dari 

banyaknya selir yang di milikinya. Beberapa  selir tersebut adalah putri dari bangsawan yang 

diserahkan pada  raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagaian lagi adalah persembahan dari kerajaan 

lain,  dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan  masyarakat kelas bawah yang  dijual atau 

diserahkan oleh keluarganya  dengan  maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan 

dengan keluarga istana. 

Prostitusi sesudah Indonesia  merdeka, sebagai akibat dari peperangan yang berlangsung 

lama, dan juga  demoralisasi yang dibawa, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang sukar, 

dan peraturan yang tidak  menentu, pelacuran merajalela di hampir setiap Ibu Kota Provinsi dan 

bahkan terdapat dibeberapa Kota Kecamatan beberapa kompleks pelacuran yang besar, 

menampung ratusan WTS baik yang diatur oleh pemerintah daerah,  maupun yang setengah 

resmi liar dapat kita jumpai dibeberapa kota di Indonesia. Melihat dari aktivitasnya prostitusi 

(pelacuran) di Indonesia dapat dibagi dua:  

  

a. Prostitusi yang terdaftar, pelakunya diawasi oleh bagian vice control dari kepolisian yang 

dibantu dan bekerjasama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya 

mereka dilokalisir dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periode harus 

memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta 

pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keadaan umum.  

 

b. Prostitusi yang tidak terdaftar, termasuk dalam kelompok ini adalah  mereka yang  

melakukan prostitusi secara gelap - gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun 

dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir termpatnyapun tidak terorganisir bisa 

disetiap tempat baik mencari pelanggan sendiri maupun melalui calo - calo dan 

panggilan.  
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Prostitusi sendiri  tidak lepas dari kebutuhan ekonomi tidak bisa  menunggu, kebutuhan  

makan, perumahan dan kebutuhan lainnya harus dipenuhi. Bukan berarti dengan keterbatasan 

lapangan pekerjaan bagi perempuan akan menghentikan kebutuhan  mereka sebagai salah satu 

pilar ekonomi keluarga. Salah satu pilihan  mudah bagi pekerjaan perempuan dengan 

keterampilan dan pendidikan rendah dengan harapan mendapat kehidupan yang layak dengan  

menjalani profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).  

Seks sendiri  menjadi sebuah komoditi  yang dipertentangkan dalam masyarakat, ada 

kelompok  masyarakat yang  menggambarkannya sebagai hak hidup yang seharusnya dinikmati 

dengan tidak mempertentangkan bagaimana menggunakan kepentingan seksualitas bukan untuk 

kepentingan umum dengan cara  memperjual belikan hal tersebut. Perdebatan panjang dalam 

memahami seks dari berbagai sudut pandang yang membedakan cara pandang kelompok 

masyarakat, apalagi  mengangkut komersialisasi seks sebagai sebuah fenomena  sosial yang ada 

ditengah kita seperti sekarang  ini. Seks bukan merupakan sesuatu yang tabu ketika ditempatkan 

pada tempat yang sebenarnya, sesuai aturan agama, adat istiadat dan nilai sosial yang menjadi 

tradisi masyarakat.  

Ketika seks diperjual belikan layaknya komoditi seperti barang dan jasa di pasaran, 

terjadi penyimpangan dan persinggungan antara berbagai cara pandang masyarakat dan biasanya 

yang menjadi sorotan tajam  masyarakat adalah kegiatan komersialisasi seks perempuan. Hingga 

sebutan bagi  mereka dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Melalui upaya  

memperjual belikan tubuh,  melalui penjajaan dan jaminan kepuasan seksual yang  mereka 

tawarkan. Tujuannya  mendapatkan uang dengan mudah dengan alasan yang berupaya 

membenarkan tindakan mereka tersebut.  

Dalam hal ini Ketika seks diperjual belikan, tidak lepas  dari sebuah jaringan yang selalu  

mengkoordinir para   Pekerja Seks Komersial (PSK). Sebuah realita sosial yang ada dalam 

kelompok masyarakat dan  menjadi adegan seru melalui upaya pengakuan dan pencarian 

identitas diri sebagai profesi komersialisasi, sebagai pekerjaan yang ditekuni PSK. Ada 

kelompok  masyarakat yang  membenci  mereka, tetapi tidak sedikit yang  memujanya sebagai 

penjaja seksualitas pemenuh birahi sesaat. Bahkan komoditi seksualitas  menciptakanlapangan 

pekerjaan dengan tawaran keuntungan dan pemenuhan kebutuhan hidup secara luas. Terutama 

bagi para pebisnis dan penekun dunia hiburan dan mereka yang  menggantungkan diri dari segi 

pendapatan di dalamnya. Unsur manusia, dengan perasaan dan naluri kemanusian,  menjadi 

pertentangan batin tersendiri bagi PSK, wanita baik - baik dalam kategorisasi  masyarakat tentu 

tidak akan mampu menjalankan dan memainkan peran hidup sebagai PSK yang mencoba 

mengabaikan perasaan diri.   

Seperti yang ada dalam penelitian ini adalah Sanggrahan Tretes yang secara khusus, 

memang sejak dahulu difungsikan sebagai tujuan wisata. Maka tidak asing lagi di bidang 

pariwisata. Tretes  memiliki aset pariwisata yang bisa diunggulkan, didorong oleh tempatnya 

yang strategis, memungkinkan berkembangnya pusat perdagangan. Di sektor pariwisata sendiri 

memiliki tempat-tempat yang masih alami, tidak jauh dari keindahan alam yang mempesona 

Tretes pun bersinggungan dengan dunia prostitusi. Banyaknya villa - villa dan juga hotel 

berkelas ataupun sekelas  melati,  merupakan sebuah gambaran kehidupan  malam dengan 

berbagai kesenangan di dalamnya. Salah satunya diramaikan dengan berdirinya ke empat 
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lokalisasi yang ada sampai sekarang. Pajangan wanita - wanita cantik dari berbagai umur 

menjadi daya pikat tersendiri bagi daerah tersebut.  

Tretes sama seperti di tempat lain, tak sekedar tempat wahana wisata. Lebih dari itu, 

dunia seks  di kota kecil  berhawa dingin itu adalah sebuah bisnis, ada aktivitas jual beli di kota 

kecil ini. Ketenaran Tretes dengan udara yang sejuk dan  masih alami, sangat  menarik 

wisatawan.   

Tempat - tempat lokalisasi yang di Tretes  diantaranya adalah  Watu Adem, Sanggrahan, 

gang Sono, gang Bakso. Di lokalisasi inilah para wanita tersebut bekerja dengan modal tubuh 

saja. Dari ke empat lokalisasi di Tretes itu hanya sekilas bagaimana kita dapat  menggambarkan 

Tretes sebagai tempat wahana wisata di lereng gunung  Welirang yang di dukung oleh dinginnya 

udara di Tretes. Di samping lokalisasi yang ada tersebut, terdapat juga berbagai bentuk kegiatan 

prostitusi terselubung di beberapa kawasan jalan di  Kota Kecil tersebut, seperti di seputaran 

Jalan Pasar Pandaan, Dengan melakukan transaksi seks baik perorangan maupun dengan bantuan 

mucikari sebagai penghubung  mereka dengan para pelanggan, dan biasanya ditangani oleh 

beberapa orang saja yang menjadi penghubung. Mereka biasa para gadis panggilan yang tidak  

menetap di 4 lokalisasi yang ada di  Tretes, kebanyakan mereka siang juga sebagai karyawan di 

salah satu industri yang ada di pandaan. Akan tetapi fokus penelitian ini, sejak awal sudah 

dibatasi pada aktivitas  PSK di lokalisasi Sanggrahan Tretes. 

Ketenaran Sanggrahan sebagai salah satu tempat pelampiasan syahwat terang saja  

menarik  migrasi para wanita yang membutuhkan uang dengan  modal tubuh.Tentu saja tak 

semuanya datang dengan kesadaran sendiri. Sebagian besar wanita atau PSK di Sanggrahan  

merasa  di jerumuskan sehingga  mereka bergelut dengan dunia hitam tretes. Banyak PSK di 

Sanggrahan itu datang dengan perantara calo. Namun, ada juga orang tua ataupun saudaranya 

yang dengan sengaja menitipkan anak gadisnya pada wisma-wisma di Sanggrahan. Agar bisa  

mencari rezeki dengan cara kencan bersama pria-pria hidung belang.  Sanggrahan adalah tempat 

awal untuk  mencari bibit terbaik PSK yang akan ditempatkan di sejumlah tempat pelacuran  

menengah ke atas di bagian indonesia timur.   

Segmentasi pengunjung di Lokalisasi Sanggrahan sangatlah beragam, mulai dari  mereka 

yang kerja serabutan (kuli) sampai pada kelompok pengunjung high class, sekedar bisa  

menyalurkan hasrat biologisnya sebagai pelengkap kehangatan yang telah di tawarkan oleh para  

mucikari atau calo (ojek villa atau guide) ditengah gemerlap lampu-lampu villa di Tretes dan 

dinginnya udara Tretes.  Berlangsungnya aktifitas pelaku bisnis prostitusi  di Tretes hingga 

menjadikannya sebagai salah  satu pilihan berprofesi tidaklah lepas dari adanya sistem kerja 

yang sangat rapi dan terorganisir dengan  baik. Para pelakunya pun mempunyai perananan yang 

luar biasa pada sistem kerja pelaku bisnis prostitusi di Tretes.   

Dalam menjalankan aktifitasnya, tiap pelaku  memiliki peran  masing-masing. Seorang 

mucikari dalam mencari PSK mereka akan saling memberikan informasi pada rekan 

seprofesinya. Seorang mucikari akan  membawahi beberapa daerah yang sudah  menjadi bagian 

untuk daerah kekuasaannya untuk  mencari PSK dan setiap  mucikari juga  menanamkan orang 

kepercayaannya untuk  mencari PSK.  
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Mucikari  merupakan penanggung jawab dan pengelola seluruh aktifitas bisnis prostitusi 

hingga pada kerjasama tingkat keamanan yaitu para oknum aparat, singkatnya mereka 

merupakan koordinator keamanan yang harus  mengamankan aktifitas bisnis prostitusi dari 

gangguan aparat penegak hukum setempat. Para mucikari inilah yang selalu bertugas 

”menyuplai” para oknum kepolisian sehingga aktifitas bisnis prostitusi dapat terus berlangsung. 

Adapun penuturan N (35- tahun) sebagai berikut:  

  Ya begini tugasku, enggak cuman menawarkan saja. Tetapi  juga 

mencari PSK  di daerah-daerah, menjaga  keamanan yang enggak selalu  

ngawasi PSK tapi ya menyuplai oknum aparat. Belum nanti harus 

ngerawat  PSK  yang menjadi tanggung jawab saya....!  

 

Dalam bisnis prostitusi seorang PSK akan  mematuhi apa yang diperintahkan 

mucikarinya. PSK hanyalah sebagai pekerja yang  melayani tamu, tetapi disisi lain PSK juga bisa 

menjadi mucikari yang juga  melakukan tugas seperti mucikari yaitu  memberikan informasi 

tentang perempuan yang mau bekerja di lokalisasi Sanggrahan Tretes. Dalam hal ini Sistem kerja  

yang kompleks sebagai fakta sosial dalam pelacuran yang terorganisir, dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada para pelanggan dan kemampuan  mencari para perempuan. 

Dalam hal ini Jaringan Mucikari di Lokalisasi Sanggrahan Tretes yang terorganisir dengan rapi 

dalam kaitan bisnis cinta sesaat yang telah ada di Lokalisasi Sanggrahan Tretes.  

  

Jaringan sosial  

Sejalan dengan perkembagan peradaban  manusia didalam  masyarakat, mengakibatkan 

lahirnya pola - pola hubungan antar  manusia di dalam masyarakat yang semakin kompleks. 

Melalui cara berfikir dan dan berindak sebagai usaha pemenuhan kebutuhan bersama. Sangat 

dipengaruhi sikap dan perilaku yang  menunjukkan bagaimana mereka  melaksanakan  interaksi.  

Dengan demikian, sikap dan  perilaku Individu membentuk pola hidup yang khas dalam suatu 

masyarakat.  

Dalam melihat keberadaan jaringan PSK latar belakang kehidupan ekonomi masih  

menjadi alasan yang  memiliki keterikatan antara keinginan keluar dari kehidupan sosial yang 

tidak menguntungkan dengan tingkat ekonomi lemah. Konsep jaringan antar PSK yang ada 

dalam penelitian ini  menunjukkan tentang  masing -masing  bagian memainkan peran  mereka, 

hingga menunjukkan satu kesatuan capaian keinginan bersama dalam perbaikan kehidupan 

ekonomi.  

Latar belakang muncul dan berkembangnya pendekatan jaringan sosial dalam studi 

antropologi adalah ketika para ahli antropologi sosial mulai mengarahkan perhatian pada  

masyarakat yang lebih kompleks,  mereka  mulai  mengalami kesulitan atau  merasakan 

kekurangan dari pendekatan struktural - fungsional yang digunakan. Hal tersebut terjadi karena 

pendekatan struktural - fungsional yang digunakan itu dibangun melalui studi-studi tentang  

masyarakat yang lebih sederhana, di  mana perubahan yang terjadi di sana relatif lambat 
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sehingga tidak lagi memadai ketika diterapkan pada  masyarakat yang lebih kompleks di  mana 

perubahan yang dialami berlangsung relatif cepat (Agusyanto, 2007: 26).  .  

 Pendekatan jaringan sosial secara sederhana bertujuan untuk mengklasifikasikan tipe-tipe 

ikatan antar individu dan  memilah-milah pola-pola yang terbentuk dalam kaitannya atas 

ketidakleluasaan pola perilaku, sikap dan tindakan bagi para pelaku yang merupakan bagian dari 

jaringan (Agusyanto, 2007:29).  

Terbentuknya jaringan sosial dalam masyarakat karena manusia tidak dapat berhubungan 

dengan semua manusia yang ada, tetapi hubungannya selalu terbatas pada sebagian  manusia 

saja. Maka untuk memilih dan  mengembangkan hubungan sosial yang paling sesuai dari 

keseluruhan hubungan sosial dalam  masyarakatnya, manusia sangatlah  membutuhkan proses 

belajar. Maka yang dimaksud dengan jaringan sosial adalah suatu pengelompokkan yang terdiri 

atas sejumlah orang paling sedikit 3 orang, yang  masing -  masing  mempunyai identitas 

tersendiri  dan  masing -  masing dihubungkan antara satu dengan lainnya melalui hubungan - 

hubungan sosial yang ada, sehingga melalui hubungan-hubungan sosial tersebut mereka itu dapat 

dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial. Hubungan - hubungan yang terjalin di antara 

mereka yang terlibat dalam suatu jaringan sosial biasanya bersifat hubungan yang tidak resmi 

(Suparlan, 1983: 47).  

Dalam realita  kehidupan, jaringan hubungan sosial ini sangat kompleks dan saling 

tumpang tindih atau saling memotong sehingga untuk kepentingan analisis Barnes  membedakan 

jaringan sosial menjadi dua, yaitu:  

 jaringan total (menyeluruh) digunakan untuk  menyebutkan keseluruhan jaringan yang 

dimiliki oleh individu - individu dan mencakup berbagai kompleksitas bidang kehidupan 

masyarakat.  

 jaringan parsial yang cakupannya terbatas pada bidang tertentu, misalnya jaringan politik, 

jaringan ekonomi, jaringan keagamaan, dan sebagainya. Barnes (dalam Agusyanto, 2007: 

33-34). 

Pembagian tersebut  merupakan upaya untuk  menyederhanakan terlebih dahulu suatu realita 

hubungan-hubungan sosial yang akan  membentuk jaringan sosial yang utuh.  

Maka jaringan sosial memiliki fungsi sebagai penyampai suatu pesan yang selanjutnya 

dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan yang haruslah dapat diterima dan dimasukkan sebagai 

suatu bagian dari sistem pengetahuan orang yang menerima pesan pesan tersebut, dan di dalam 

pelaksanaannya haruslah dimungkinkan atau ditunjang oleh struktur sosial yang berlaku dalam  

masyarakat setempat. Pada kenyataannya, jaringan - jaringan sosial yang ada di bawah wilayah 

yang terwujud berdasarkan atas dasar hubungan antar perseorangan dapat  menjadi suatu sarana 

penyebaran pesan dan berpengaruh atas pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan 

yang telah diambil  mengenai keterlibatannya dalam pesan tersebut (Suparlan 1983: 52-54).  

Jaringan - jaringan hubungan yang terbentuk  di dalam masyarakat  menjadi sedemikian 

penting bagi masyarakat tersebut  karena di dunia ini tidak ada manusia yang tidak menjadi 

bagian dalam jaringan - jaringan hubungan sosial dengan manusia lainnya di dalam  

masyarakatnya. Manusia di bumi ini selalu  membina hubungan sosial dengan  manusia lain di 
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manapun ia tinggal dan hidup sebab manusia pada dasarnya tidak dapat dan tidak sanggup hidup 

sendiri. Sebuah masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan hubungan sosial antar individu 

yang sangat kompleks. Seorang individu hanya  menjadi anggota dari jaringan - jaringan sosial 

tertentu dan tidak menjadi anggota jaringan yang lain. Hal ini disebabkan oleh ketidak 

sanggupan manusia untuk berhubungan dengan semua manusia yang ada hubungannya selalu 

terbatas pada sejumlah orang tertentu.  

Hubungan - hubungan sosial di mana setiap individu dilekatkan dapat dilihat sebagai 

sebuah jaringan. Jaringan sosial dapat dilihat sebagai sejumlah kecil titik - titik yang 

dihubungkan oleh garis - garis. Titik - titik  ini dapat berupa orang, peranan, posisi,  status, 

kelompok, tetangga, organisasi, masyarakat, Negara dan sebagainya. Garisnya ini dapat 

merupakan perwujudan dari hubungan sosial antar individu, pertemuan, kekerabatan, pertukaran, 

hubungan subordinat, hubungan antar organisasi, persekutuan  militer dan sebagainya (Suparlan, 

1982: 37).  

 

Jaringan bisnis prostitusi  

Tretes Latar belakang  mereka terjun ke dunia Prostitusi, di karenakan Susahnya 

lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu  masalah sosial, Keterbatasan lapangan 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah peningkatan pendidikan yang setiap tahun  

mahasiswa maupun siswa sehingga menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. 

Akibatnya menjadi problematika sosial dalam pembangunan ekonomi nasional dan regional. 

Masyarakat tanpa pekerjaan menjadi  menjadi beban ekonomi berkepanjangan, yang sebenarnya  

mereka juga tidak ingin dalam keadaan seperti itu.  

Berlangsungnya aktifitas bisnis prostitusi di Tretes hingga  menjadikannya sebagai salah 

satu  pilihan berprofesi tidaklah lepas dari adanya jaringan sosial dan sistem kerja yang sangat 

rapi dan terorganisir dengan baik. Jaringan yang terbentuk semakin lama menjadi  semakin kuat, 

hal tersebut  menunjukkan peranan yang luar biasa dari para pelaku bisnis prostitusi.   

Berlangsungnya aktifitas pelaku bisnis prostitusi  di Tretes hingga menjadikannya 

sebagai salah  satu pilihan berprofesi tidaklah lepas dari adanya sistem kerja yang sangat rapi dan 

terorganisir dengan  baik. Para pelakunya mempunyai perananan yang luar biasa pada sistem 

kerja pelaku bisnis prostitusi di Tretes.   

Dalam menjalankan aktifitasnya, tiap pelaku  memiliki peran  masing-masing. Seorang 

mucikari dalam mencari PSK mereka akan saling memberikan informasi pada rekan 

seprofesinya. Seorang mucikari akan  membawahi beberapa daerah yangsudah  menjadi bagian 

untuk daerah kekuasaannya untuk  mencari PSK dan setiap  mucikari juga  menanamkan orang 

kepercayaannya untuk  mencari PSK.  

Mucikari  merupakan penanggung jawab dan pengelola seluruh aktifitas bisnis prostitusi 

hingga pada kerjasama tingkat keamanan yaitu para oknum aparat, singkatnya mereka 

merupakan koordinator keamanan yang harus  mengamankan aktifitas bisnis prostitusi dari 

gangguan aparat penegak hukum setempat. Para mucikari inilah yang selalu bertugas 

”menyuplai” para oknum kepolisian sehingga aktifitas bisnis prostitusi dapat terus berlangsung.  
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Peran dan fungsi seorang mucikari  

Aktifitas Mucikari di Lokalisasi Sanggrahan Tretes tersebut sebagai salah satu pilihan 

untuk  mencari nafkah yang digunakan untuk  membiayai kehidupan sehari-hari keluarga. 

Meskipun selain menjadi pelaku prostitusi  mereka juga masih memiliki pekerjaan sampingan 

yang juga digunakan untuk  menopang kehidupan sehari-hari, namun  muncul kecenderungan di 

masyarakat bahwa pekerjaan lain yang  mereka kerjakan hanya sebagai topeng untuk  menutupi 

pekerjaan utama sebagai pelaku bisnis prostitusi. Dalam  menjalankan usahanya untuk  

memperoleh sumber daya sosial-ekonomi para pelaku prostitusi melakukan berbagai macam 

strategi salah satunya dengan membangun dan  memelihara jaringan sosial di antara sesama 

pelaku prostitusi dan pihak-pihak lain yang berkompeten untuk  menyediakan akses demi 

kelancaran aktifitas prostitusi. Strategi tersebut juga merupakan langkah yang harus  mereka 

lakukan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi sebagai konsekwensi atas 

pilihan mereka berjalan pada jalur yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.   

Dalam pelaksanaan kegiatan prostitusi di Sanggrahan Tretes, dengan menekankan prinsip 

dasar adalah sebagai berikut:  

1. Ada pola tertentu. Sesuatu yang mengalir dari titik yang satu ke titik  lainnya, saluran 

atau jalur yang harus dilewati tidak terjadi secara acak, artinya bisa  memilih 

sekehendaknya (secara acak).  

2. Rangkaian ikatan itu  menyebabkan sekumpulan titik yang ada bisa dikategorikan atau  

digolongkan sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan satu kesatuan yang lain.  

3. Ikatan yang  menghubungkan satu titik ke titik lainnya harus bersifat reletif permanent 

(ada unsur waktu, yaitu masalah durasi)  

4. Ada hukum yang  mengatur saling keterhubungan masing - masing titik di dalam 

jaringan, ada hak dan ada kewajiban yang  mengatur  masing - masing titik (anggota), 

hubungan titik yang satu terhadap titik yang lain, hubungan semua titik dengan titik pusat 

dan sebagainya.  

Khusus dalam  melihat peran mucikari, mereka bertugas sebagai perantara sekaligus 

pemasok PSK dan menjaga keamanan PSK yang menjadi lindungan  mereka selama ini, akan 

tetapi mereka juga tetap memberikan kebebasan kepada anak asuh  mereka untuk menentukan 

siapa dan bagaimana hubungan yang dijalankan dengan pelanggan itu dilaksanakan, akan tetapi 

tetap mengingatkan efek dari hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, hubungan sosial, termasuk 

hubungan antara mucikari dan PSK bisa dipandang sebagai sesuatu yang seolah - olah 

merupakan sebuah jalur atau saluran yang  mengubungkan antara satu orang (titik) dengan orang 

- orang lain di  mana  melalui jalur atau  saluran tersebut bisa dialirkan sesuatu,  misalnya 

barang, jasa atau informasi. Hubungan sosial antara dua orang mencerminnkan adanya 

pengharapan peran dari  masing - masing lawan interaksinya. Tingkah laku yang diwujudkan 

dalam suatu interaksi sosial itu sistematik,  meskipun para pelakunya belum tentu menyadarinya. 

Ada pengulangan tingkah laku untuk hal yang sama dan dalam situasi yang sama, ini 

menandakan adanya suatu keteraturan dan adanya „sesuatu yang  membuat tingkah laku yang di 

wujudkan menjadi „teratur‟.  

Mucikari pada dasarnya pasti ingin mencari keuntungan dari PSK. Apabila terjadi sesuatu 

pada PSK  misalnya sakit, pasti mucikari akan merasakan rugi karena dia tidak dapat mendapat 
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keuntungan dari ketidakmampuan PSK melaksanakan aktivitas komersialisasi seks yang  mereka 

jalani. Kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan  mucikari, karena dengan 

kesehatan yang baik, mengakibatkan penampilan yang segar dan sehat hingga para pelanggan 

akan bersemangat menggunakan jasa PSK yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Hubungan 

antar pribadi secara  mendalam antara  mucikari dan PSK tidak terjalin secara  mendalam, tetap 

berpedoman pada hubungan yang saling  menguntungkan antara kedua belah pihak.  

Peran jaringan  prostitusi di Sanggrahan Tretes, dimainkan oleh mucikari untuk  

melindungi kepentingan mereka dan kepentingan anak asuh yakni para PSK yang selam ini 

menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan mereka juga tidak segan untuk bertindak tegas karena 

keamanan yang mampu mereka berikan kepada para PSK menjadi penilain sendiri untuk kerja 

yang dilaksanakan.  

Hal tersebut membuktikan bahwa dalam jaringan PSK, keamanan juga menjadi 

penekanan tersendiri baik para pelaku, pebisnis tetap  menginginkan investasi yang ia lakukan 

aman, PSK tetap mampu melaksanakan aktivitas profesional mereka, pelanggan membutuhkan 

pelayanan yang baik dalam memberikan dan  memenuhi keinginannya. Mucikari dan pemasok 

tetap  mampu  memberikan apa yang menjadi kebutuhan pasar.  

Peran dan fungsi  mucikari dalam jaringan Sanggrahan Tretes,  menunjuk kepada 

pelaksanaan tugas sebagai pemasok, penghubung dan sekaligus penjaga para PSK binaan  

mereka. Tujuannya agar para pelanggan  mereka tetap nyaman, posisi PSK mereka  sebagai asset 

para mucikari untuk  mendapatkan pengahasilan selama ini.  

 

Pemasaran Ala Mucikari  

Peran mucikari dalam memasarkan di lokalisasi di Sanggrahan Tretes, secara garis besar  

menjadi penghubung antara pelanggan dengan pelacur yang ada dan melaksanakan profesi  

mereka. Masing - masing pelanggan keinginan dan berbeda antara satu dengan lainnya, akan 

tetapi standar  mereka tetap pada kebutuhan dan keinginan pemenuhan hasrat seksual, berusaha 

mendapatkan PSK yang memiliki keadaan gambaran mereka. Sementara itu,kondisi yang ada, 

akses, dan kontrol terhadap PSK bernilai atau tidak  bernilai (menurut pandangan subjektif para 

anggota yang bersangkutan) menunjukkan suatu pola bahwa posisi  struktural, seperti layaknya 

posisi seorang pimpinan dalam perusahaan, dimana  masing -  masing bagian dalam jaringan 

PSK mampu memahami tugas mereka, seorang perantara PSK dalam jaringan sangat 

menentukan askes dan kontrol terhadap pelanggan. Posisi struktural yang relatif lebih tinggi 

mempunyai akses dan kontrol terhadap  power  dan  reward  atau  sumber daya yang relatif lebih 

besar dibanding mereka yang  menduduki posisi struktural yang lebih rendah, akan tetapi tidak 

langsung dapat  menentukan pemberian hukuman misalnya seperti para karyawan dengan 

pimpinan dalam perusahaan, PSK tetap  memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas  

mereka, dan tidak ada hak langsung dari pemiliki lokalisasi misalnya untuk  mengeluarkan 

seorang PSK dari tempatnya, selama ia memberikan keuntungan bagi lokalisasi. Kondisi ini  

menyebabkan kontak sosial (kontak personal)  menjadi penting dalam tindakan instrumental 

yang dilakukan seseorang. Kontak yang dituju adalah sebuah kontak sosial yang  mampu 

menyedikan atau  memberikan pengaruh dan informasi dalam rangka pencapaian kepentinga 
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yang dinginkan oleh aktor yang bersangkutan. Dalam usahanya tersebut, tersebut  mereka  

mengaktifkan hubungan emosi dan hubungan power. Artinya mereka  memodifikasi atau  

memanipulasi hubungan emosi dan hubungan power, yang tidak menunutup kemungkinan 

untukmenbina hubungan hubangan sosial dengan para aktor dari unit lain guna mendapatkan 

sumber daya yang tersedia itu.  

Saling keterhubungan yang menyediakan “pengaruh” dan informasi dalam rangka  

memperoleh atau memperebutkan PSK tertentu tersebut, tanpa disadari membentuk 

pengelompokan sosial atau jaringan tertentu, yang pada akhirnya  melahirkan suatu strukrur 

sosial tertentu pula yang berlaku sebagai pedoman dalam berinteraksi antar anggotanya atau 

sebagai hukum kuasai jaringan, yang akhirnya  membatasi atau memberikan ketidakleluasaan 

bagi para anggotanya dalam bertidak dan bersikap.  

Peran bagian pemasaran dalam aktivitas seksual di lokalisasi di Sanggrahan Tretes 

menunjukkan pola yang menghubungkan kepentingan antar berbagai pihak. Tujuannya tetap 

melindungi dan  memenuhi kebutuhan pasokan sesuai dengan permintaan. Media promosi yang 

biasa dilakukan oleh pihak pemasaran biasanya dilaksanakan dalam rangka melaksanakan 

aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan upaya memperkenalkan distribusi baru.  

Ketersediaan PSK di lokalisasi di Sanggrahan Tretes, kebanyakan berasal dari Pulau 

Jawa, alasan paling utama yang menjurus pada upaya dan perdangan manusia ini biasanya para 

perempuan yang rata - rata dengan tingkat ekonomi lemah dan pendidikan rendah tersebut, 

dijanjikan dengan pekerjaan dan pendapatan yang baik, modus penipuan ini umum dilakukan 

oleh bagian pemasaran yang bertugas mencari PSK bagi para pelanggan. Setelah didapatkan dari 

berbagai daerah di Pulau Jawa biasanya para perempuan  muda tersebut ditempatkan di sebuah 

rumah, dijanjikan terus dengan berbagai pekerjaan dengan penghasilan  memadai, hal ini 

dilakukan berbulan - bulan ketika  mereka hendak keluar,  mereka disuruh untuk membayar 

berbagai fasilitas yang selama ini  mereka gunaka, seperti  makan, listrik, air dan lain 

sebagainya, selama  mereka ditempatkan tersebut. Karena para perempuan tersebut tidak  

memiliki uang, maka  mereka dipaksa untuk  melakukan pelacuran dengan berbagai tekanan 

fsikhis yang diberikan kepada  mereka. Selain mencari secara aktif dalam upaya menyediakan 

PSK bagi para pelanggan, bagian pemasaran juga biasanya menerima perempuan  muda tersebut 

yang karena alasan dijual oleh pacarnya, karena  malas bekerja dan lain sebagainya. Dengan 

ketersediaan stok  PSK baru bagian pemasaran biasanya  menggelar pesta bagi pelanggan dan 

berupaya  menarik simpati pelanggan dalam jumlah yang lebih banyak, dengan pajangan wanita  

muda yang mereka berhasil dapatkan.  

Bagi hasil bisnis prostitusi di Tretes Berkembangnya bisnis prostitusi menjadi salah satu 

bisnis yang menguntungkan dengan sistem kerja yang cukup terorganisir tidaklah dapat 

dipisahkan dari adanya pembagian hasil yang saling menguntungkan. Pembebanan 

tanggungjawab sebagai konsekuensi dari besar kecilnya peranan dalam  jaringan adalah hal yang 

sangat berpengaruh dalam penentuan pembagian hasilnya.   

Germo akan  mendapatkan keseluruhan uang dari seluruh  mucikari yang telah terpotong 

untuk komisi dan uang tak terduga. Uang tersebut akan dikelola oleh germo untuk renovasi, 

biaya tak terduga, penambahan PSK , dan untuk membayar beberapa karyawan di luar mucikari, 

untuk “menyuplai” tokoh-tokoh formal yang ikut bertanggung jawab atas aktifitas bisnis 
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prostitusi hingga dapat terus berlangsung. Sisa dari semua itu barulah menjadi keuntungan 

pribadi germo.  

Meskipun terlihat sangat banyak uang yang dikeluarkan oleh germo, namun pendapatan 

pribadinya sangatlah besar. Karena germo sendiri  ialah pemodal  atau pemilik, Kemudian untuk 

setor pada tokoh - tokoh formal juga harus disediakan, biasanya hanya pada  saat waktu - waktu 

tertentu saja seperti ketika akan ada hajatan (acara) Desa.  

Dengan sistem pembagian hasil yang demikian, telah dirasa cukup adil dan 

menguntungkan bagi semua pelaku dan aktor - aktor formal yang terlibat di dalamnya. 

Indikasinya adalah tidak muncul konflik yang disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam 

proses pembagian hasil, dan yang terpenting adalah bagaimana pembagian hasil tersebut berjalan 

dengan semestinya, sehingga tidak mengganggu kinerja bisnis prostitusi yang telah terorganisir 

dengan baik.  

Adanya bisnis prostitusi di Tretes juga tidak  mungkin lepas dari adanya peranan dari 

para oknum pejabat  pemerintahan dan organisasi masyarakat (ormas)  setempat, meskipun peran 

yang  mereka tunjukkan tidak semencolok  yang ditunjukkan oleh  oknum aparat kepolisian 

namun posisi  mereka  yang langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat menjadikan mereka 

sebagai benteng terhadap arus perlawanan dari  masyarakat  yang kontra dengan bisnis prostitusi. 

Bentuk kerjasama yang ditawarkan pun hampir sama dengan apa yang dilakukan dengan pihak 

keamanan, hanya saja peranan germo  lebih terlihat. Lobi-lobi  yang  dilakukan juga kerap 

dilakukan sendiri oleh germo terutama ketika harus menghadapi oknum pejabat tinggi serta 

oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Bentuk keadilan yang tercermin dari pembagian hasil yang  merata sesuai dengan 

pekerjaan dan tanggung jawab yang di emban oleh  para pelaku  memang merupakan strategi 

yang paling tepat untuk menjaga tetap utuhnya sistem kerja pelaku bisnis prostitusi yang 

terbentuk.  

  

Kesimpulan   

Peran dan fungsi jaringan sosial yang dilakukan oleh  mucikari, yang berfungsi sebagai 

salah satu usaha dan strategi  mereka untuk  mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya 

dalam jaringan prostitusi yang ada pada lokalisasi Sanggrahan Tretes. Melalui deskripsi dan 

analisis dapat disimpulkan bahwa:  

Pertama, di hampir seluruh negara masalah prostitusi selalu ada seiring dengan 

berkembangnya jaman, sehingga menjadikannya salah satu kajian yang menarik bagi para ahli. 

Namun demikian, dari berbagai studi yang pernah dilakukan tersebut umumnya  membahas 

tentang pelacuran yang biasanya dibalut dengan isu politik, gender, kemiskinan, budaya, 

kesenian, agama,  mata pencaharian, gaya hidup dan belum banyak yang melakukan pembahasan  

mengenai  pelacuran dengan menggunakan analisis jaringan sosial. Oleh karena itu tulisan ini 

berusaha membahasnya dengan  menggunakan analisis jaringan sosial.  
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Kedua, dengan  menggunakan analisis jaringan sosial untuk  memahami fenomena 

pelacuran di  masyarakat, dapat mengungkapkan secara  mendetail adanya hal-hal yang bersifat 

tersembunyi di balik pelacuran khususnya di lokalisasi Sanggrahan Tretes, terutama peran dan 

fungsi  mucikari dan adanya keterlibatan oknum pemerintahan dan oknum penegak hukum 

dalam melindungi tindak pelacuran tersebut. Selanjutnya yang berkenaan dengan struktur 

jaringan dan proses recruitment, serta yang terpenting adalah strategi yang digunakan para 

pelaku dalam menjalankan roda prostitusi yang di  atur oleh  mucikari.  Semua itu dijelaskan 

dengan hasil peneliti turun lapangan hampir 1  tahun dan  mendapatkan hasil berupa gambaran 

yang  menyeluruh mengenai jaringan sosial prostitusi yang fokus pada satu titik yaitu peran dan 

fungsi mucikari pada lokalisasi Sanggrahan Tretes. 

Ketiga, jaringan sosial sesungguhnya merupakan perwujudan dari manusia sebagai  

makhluk sosial,  maka pada dasarnya jaringan sosial dapat tumbuh dalam segala bentuk  

masyarakat. Namun jaringan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada  masyarakat 

yang penuh dengan tekanan, persaingan, serta ketidak pastian. Maka dengan  mengembangkan 

jaringan, para pelaku di dalamnya bertujuan untuk mencapai tujuan hidupnya masing-masing,  

Keempat, peran dan fungsi jaringan sosial  prostitusi yang dilakukan oleh mucikari,  

mereka bertugas sebagai perantara, pencari wanita,  menjaga kestabilan aparatur hukum dan 

pemerintah dan menjaga keamanan PSK yang menjadi lindungan  mereka selama ini.  

Kelima, dalam jaringan sosial prostitusi yang dilakukan oleh  mucikari, seringkali 

melibatkan hubungan-hubungan kekerabatan dan hubungan pertemanan di antara pelaku jaringan 

prostitusi sebagai unsur pengikat jaringan yang terpenting.  

Keenam, jaringan sosial yang berkembang dan terpelihara dengan  baik di antara para 

mucikari ternyata mampu  menembus berbagai tantangan dari pihak luar, bentuk legalisasi tak 

formal yang berhasil mereka dapatkan  merupakan bukti nyata dari proses perjalanan panjang 

yang penuh dengan rintangan. Loyalitas tinggi disertai dengan kejujuran, tanggung jawab dan 

rasa saling percaya menjadi kunci sukses mereka dapat mempertahankan jaringan prostitusi yang 

ada di Sanggrahan Tretes.  
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