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Intisari

Pelacuran dalam Konteks Budaya

Penelitian ini mengaji pelacuran dalam liga konteks budaya yang berbeda di Jawa Tengah

dan Daerah Istimewa Yogyakarla. Tiga silus dalam penelilian itu yang mempunyai

hubungan antara pelacuran dan kebudayaan setempat adalah i)esa Dukuh Seti (Kecamalan

Dukuh Seti, Pati, Jawa Tengah), Parangkusumo (Kabupaten Bantul, DIY). dan Gunung

Kemukus (Desa Pendem, Kecamalan Sumber Lawang. Sragen, Jawa Tengah). Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui ritual, mitos, nilai sosial dan sejarah setempat di

daerah tersebut, mengetahui pjaktek pelacuran di tempat-tempat tersebut dan siapa yang

terlibat dalam kegiatan mistik maupun pelacuran. Informasi tersebut digunakan untuk

melakukan analisa dengan garis utama lema-tema tersebut: hubungan antara kebudayaan

dan ritual setempatdan pelacuran; faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan

pelacuran; dan implikasi peranan gender dari praktek pelacuran dalam konteks itu.

Data yang diperoleh di lapangan dan dari sumber tertulis mcnunjnkkan bahwa ketiga tempat

yang diteliti mempunyai hubungan erat antara kebudayaan setempat dan praktek pelacuran

yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di Dukuh Seti hubungai nya adalah bahwa kawin

mudadan melacur telah menjadi sebagian dari kebudayaan setempat. Di Parangkusumo.

ada hubungan implisit antara mitos setempat dan adanya praktek pelacuran. dan hubungan

ini dirahasiakan karena disini ada peranan Kraton Yogyakarta dan keterlibatan Juru Kunci

setempat. Di Gunung Kemukus, oelacuran atau percabulan dapat uihubungkan secara

eksplisit dengan mitos dan ritual setempat, di mana sebagian peziarah percaya bahwa scks



ritual harus dilakukan untuk memcnuhi syarat bcr/iarah.

Di ketiga tempat penelitian sejarah dan penyebab pelacuran pada mulanya kurang jelas. Di

semua situs ditemukan bahwa ketcrlibatan orang. pejabat. dinas atau institusi lain yang

dipercaya dan berkuasa bisa memperkualkan dan mempcrtahankan praktek pelacuran.

Demikian juga penerimaan praktek pelacuran oleh koniimitas setempat mendorong

berlanjutnya kegiatan tersebut.

Implikasi gender dibahas secara singkat untuk setiap kasus. tetapi secara keseluruhan dapat

disimpulkan bahwa posisi para peiempuan dalam pelacuran nicmmjukkan kekuatan dan

juga kelemahan. Dapat dikaiakan bahwa dalam kebiasaan sosial. legenda yang lalu

menimbulkan kegiatan ziarah dalam kasus penelitian ini. ada faktor yang menghubungkan

perempuan dengan kelebihannya, coniohnya kekuatan seksual dan ekonomi. Namun

demikian hal ini tidak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa pelacuran cenderung

mcngutamakan keinginan laki-laki, dan bisa mendorong pandangan hina bar wa para

perempuan pada seluruhnya hanya berada untuk kenikmaian laki-laki.
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BAB1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Topik penelitian ini tidak hanya tentang pelacuran pada umumnya. karena praktek

pelacuran ada di setiap kota di setiap negara. Praktek prostitusi yang diteliti berkaitan

dengan kebudayaan dan ritual setempat di daerah lerieniu di !;.v,l; Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Dengan menempatkan praktek pelacuran dalam konteks budaya dan

tradisi, kita tidak hanya belajar tentang kegiatan pelacuran. melainkan juga mulai

mengetahui fungsi pelacuran dalam masyarakat tertentu. Penelitian ini juga memberi

gambaran tentang ritual dan mitos dalam kejawen di tempal tertentu.

Ketiga kasus yang diteliti di sini atau beberapa aspek dari kasus-kasus ini merupakan

^ekc'cuana!!' dalam konteks budaya yang lebih luas di Indonesia. Dengan memilih kasus

yang agak luar biasa atau eksirim kila bisa mengamati secara lebih jelas bagaimana muncul

budaya yang menolerir pelacuran. apakah peranan pelacuran dalam konteks budaya itu. dan

faktor-faktor apasaja yang mempcrtahankan prakiek pelacuran jenis itu. Menjelajah kasus-

kasus ini bisa membuka kemungkinan untuk memikirkan kcmbali konfigurasi peranan

gender dan seksualitas.

Tiga lempal penelitian dipilih untuk menunjukkan kcragaman dalam kebudayaan dan rilual

setempat yang berhubung dengan pelacuran. Dukuh Seti adalah desa yang secara kuantitas

banyak menjadikan perempuan-perempuan di desan>a scbaga. peiacur. Kasus ini bisa

meragukan pandangan bahwa perempuan hanya menjadi pelacur karena kemiskinan atau

karena tidak ada pilihan lain. Di Dukuh Seti juga ada tekanan ekonomi. tetapi tekanan ini



lidak berdasarkan kcmiskinan mclainkan dari kcccmburuan dan scbuah budaya yang

mementingkan harla material. Tekanan paling kuat yang mendorong perempuan melacur

berasal dari kebudayaan setempat yang lidak mempermasalahkan praktek pelacuran. ..

Perempuan di desa ini memegang peranan penling dalam hal ekonomi, bahkan bisa

dikatakan menjadi tulang punggung perekonomian keluarga mereka. Hal ini merupakan

perbedaan besar dari desa lain di Jawa di niana laki-laki menguasai bidang ekonomi.

Parangkusumo adalah daerah pelacuran yang ada di paiuai. terutama pada malam ziarah di

tempat suci. Yang menarik diri kasus ini adalah menghubungkan prakiek pelacuran dengan

mitos dan ritual setempat dan orang yang terlibat. Tanah Parangkusumo, pekerjaan juru

kunci, dan penggunaan serta pelindungan tempal suci dikuasai Kraton Yogyakarta. jadi

nampaknya aneh bahwa di sekitar kegiatan ziarah ada ribuan orang terlibat dalam

pelacuran. Orang yang terlibat dalam /.iarah dan pelacuran icrkadang lidak merupakan dua

kelompok yang berbeda. lapi ada yang mengikuli kedua kegiatan. Dalam mitos setempai

tentang Ralu Laut Selalan ada banyak simbol berkailan kekuatan seksual gaib perempuan

yang dapal dihubungkan dengan adanya pelacuran.

Di Gunung Kemukus ada sebuah ritual yang menurut peziarah bersyaratkan persetubuhan

dengan orang yang bukan suami atau isteri resmi. Hal ini menarik karena walaupun tidak

begitu disetujui penduduk dan pemerintah setempat. potensi lourisme daerah ini yang

dipengaruhi oleh ritual persetubuhan lelap ditingkalkan dinas pariwisala. Penduduk pun

juga diuntungkan, dengan mendapat rejeki dari kedatangan peziarah, lermasuk penerimaan

yang besar dari penarikan tarif masuk. Satu hal lain lagi yang menarik adalah penafsiran

atau perkembangan legenda sampai muncul syarat bersclubuh dalam salah satu versinya.
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Ini menunjukkan bahwa satu mitos, kcpercayaan atau ritual tidaklah statis atau homogenis.

melainkan bermacam-macam bentuk dan fungsi dalam masvarakal.

Dalam ketiga kasus tersebut juga menarik bahwa budaya dan kegiatan yang berkaitan

dengan pelacuran dilolerir oleh masvarakal dalam konteks budaya keagamaan di Jawa.

Pekerja seks clan germo mengambil peranan yang cukup kual dalam peikembangan dan

pelanjutan budaya dan mitos yang mendorong atau menolerir pelacuran.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil garis utama lema-tema berikut:

1. Hubungan antara kebudayaan dan ritual setempat dan pelacuran

2. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan praktek pelacuran dan faktor yang

mempertahankannya

3. Implikasi peranan gender dari praktek pelacuran

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah empat fokus berikut ini:

1. Mengetahui karakteristik orang yang terlibat dalam pelacuran di daerah tertentu.

2. Mengetahui karakteristik orang yang terlibat dalam ritual d» daerah tertentu.

3. Mengetahui ritual, mitos. kebudayaan dan sejarah setempat di daerah tertentu.

4. Mengetahui praktek pelacuran di daerah tertentu.

Tiga lokasi penelitan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Dukuh Seti: Daerah penghasil pelacur.



Tiga lokasi penelitan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Dukuh Seti: Daerah penghasil pelacur.

2. Parangkusumo: Tujuan pelacur. Praktek pelacuran yang berhubung secara implisit

dengan ritual dan lokasi mislik.

3. Gunung Kemukus: Tujuan pelacur. Praktek pelacuran yang berhubung secara

eksplisit dengan ritual setempat.

1.4 Metode Penelitian

Sayamulai penelitian ini dengan mencari informasi tentang persoalan 'pelacuran' dalam

beberapa konteks, kemudian memilih kasus yang menarik. Saya menggunakan internet

untuk membaca artikel-artikel koran dan pendapat orang biasa mengenai pelacuran,

termasuk isu moral dan kejadian kontemporer. Di perpustakaan dan dari jurnal elektrqnik

saya mempertimbangkan teori dan karya akademik yang sudah ada tentang topik pelacuran.

Saya membaca karya seorang dosen Psikologi di Universitas Gadjah Mada, Drs. Koentjoro.

dan saya menghubungi beliau untuk membicarakan topik penelitiannya. Saya diajak

mengikuti rombongan mahasiswa S-2 Psikologi ke lapangan beberapa kali, di mana sayp

diperkenalkan dengan orang-orang yang terlibat dengan praktek pelacuran,antara lain

germo, pelacur dan masyarakat di sekitarnya. Dari sana saya telah memilih fokus penelitian

dan mulai pergi ke lapangan secara lebih mandiri.

Saya mengamati suasana, lingkungan dan kegiatan yang terjadi di tempat penelitian. Saya

menggunakan metode data kualitatif melalui pengamatan, observasi partisipatif, dan

wawancara informal.
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1.4.1 Metode Pengumpulan Data

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tigr. lokasi:

1. Desa Dukuh Seti: Kecamatan Dukuh Seti. Pati, Jawa Tengah

2. Parangkusumo: Kabupaten Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Gunung Kemukus: Desa Pendem. Kecamalan Sumber Lawang, Dati II, Sragen.

Jawa Tengah.

b) Sampel

Cara penentuan sampel adalah purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan

ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah orang yang tinggal atau berkunjung/berziarah ke

lokasi penelitian. Oleh karena topik penelitian ini dianggap agak sensitif dan karena saya

langsung dikenal sebagai orang dari luar. saya terkadang kesulitan mendapat informasi. Di

Dukuh Seti sampel termasuk pekerja seks. isteri simpanan, masyarakat bukan pekerja seks.

anak perempuan SD dan SMP, pejabat desa, RT, dan peneliti. Di Parangkusumo sampel

adalah germo, juru kunci, pekerja seks, klien, peziarah, pemiiik hotel, penjual bunga, dan

peneliti. Di Gunung Kemukus, sampel adalah peziarah, pemiiik tempi'.t islirahat, pekerja

seks, germo. dan pedagang.

c) Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan termasuk kuesioner, perekam kaset, kamera. catatan

lapangan, dan dokumen wisata.
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d) Teknik Pengurnpulan Data

Pendekatan penelitian ini adalah kualit.uif. Satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan

dala adalah melalui participant observation, yaitu saya melakukan upacara sungkem di

niakam dan di tempat suci. Saya menjalm keakraban dengan subyek penelitian melalui

percakapan santai, membeli minuman atau menginap di rumah atau losmen mereka.

Biasanya saya tidak langsung menycbut topik penelitian yang benar-benar atau lengkap

melainkan mulai dengan belajar tentang ritual atau kebudayaan setempat sebelum bertanya

mengenai pelacuran.

e) Pelaksanaan Pengurnpulan Data

Penelitian dilakukan di lapangan pada siang dan malam hari, pada hari biasa dan di

Parangkusumo dan Gunung Kemukus juga pada hari ziarah.
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BAB 2. DESA DUKUH SETI

Dukuh Seti adalah sebuah desa di mana sejumlah besar penduduk perempuan aslinya

berprofesi sebagai pelacur. I.etaknya di Jawa Tengah. di Kola Pali dekai daerah pantai

utara, kecamalan Dukuh Seti.Di desa ini ada suatu kebudayaan bahwa anak perempuan

dikawinkan muda dan menjadi pelacur untuk menyokong perckonomian keluarganya. Pada

umumnya, perempuan tersebut tidak melacurdi Dukuh Seli melainkan melacurdi kota-kok*

besar di luar Jawa Tongah dan biasanya mereka akan cepai menjadi kaya. Jika sudah mulai

tua, pekerja seks tersebut biasanya menjadi germo atau isteri sinipanan. Peigembangan

desa ini sangat bergantung pada dana penghasilan para pelacur tersebut. Dapat dikaiakan

bahwa pelacuran di desa ini telah menjadi bagian budaya setempat.

2.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Letak

Desa Dukuh Seti terletak di Jawa Tengah. di Kola Pati dekat daerah pantai utara, kecamalan

Dukuh Seti. Desa ini agak jaiih dari kota (sekitar satu jam naik mobil), dikelilingi tanah

pertanian. Jalanannya ke Dukuh Seti adalah jalan aspal yang agak terawat, jadi walaupun

terpencil tidaklah susah untuk masuk ke desa ini.

Fasilitas yang menarik

Fasilitas yang menarik di Dukuh Seti adalah sebuah masjid besar yang pembangunanya

dibiayai seorang laki-laki yang mempunyai isteri simpanan yang tinggal di Dukuh Seli dan

sebuah losmen di pinggir desa yang kamarnya bisa disevva per jam clan di mana pelacur

dapat dipilih dari fotonya dan dipanggil untuk datang dari rumahnya di desa. Ada juga
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sebuah kompleks pelacuran kelas bawah di pinggir desa yang didomisili pekerja seks dari

daerah lain. Jalanan di desa ini terawat dengan baik.

Kualitas bangunan rumah d; Dukuh Seti luar biasa untuk sebuah desa. Rumah penduduk

pekerja seks dapat dibedakan dari rumah penduduk yang bukan pekerja seks. Rumah yang

dimiliki pelacur biasanya besar. bcrgaya modem dan beriiang-'iang aiau beitingkal

sedangkan kebanyakan rumah bukan pelacur bcrgaya iradisional. Pintu depan rumah

pelacur biasanya selalu dibuka lebar-lebar.siang dan malam hari . agar dan luar lerlihat

barang -barang yang mereka punyai. Mebel mahal pun diletakkan secara stratcgis di ruang'

lamu.

Itu menunjukkan kemapanan perekonomian keluarga tersebut sebagai status sosial.

Di sekitar Desa Dukuh Seli ada beberapa induslri yang dibangun. Antara lain: perkebunan

karel dan kayu jati, pabrik gula dan pertambangan kapur. Ke arah utara ada obyek wisala

benteng Portugis di pantai. Dekat benteng ada sebuah komunitas kusta dengan fasilitas

kesehatan didirikan Belanda.

2.2 Deskripsi Subyek Penelitian

Penduduk

Profesi utama penduduk sebagian besar petani, nelayan atau - untuk banyak penduduk

perempuan - pekerja seks. germo alau mejadi isteri simpanan. Adajuga yang bekerja atau

menjadi pencuri di perkebunan. Sebagian besar laki-laki di desa ini menganggur. Desa

Dukuh Seti terletak di tengah daerah sanlri nendukung Nahdlatul Ulama dan kebanyakan

penduduk beragama Islam. Agama yang kedua seielah Islam adalah Buddha.
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Pendatang

Sebagian dari para pendatang yang berdatangan ke Dukuh Seti adalah pelacur kelas bawah

yang tinggal dan bekerja di lokalisasi miskin dekat panlai. Ada juga beberapa pelacur kelas

atas dari luar daerah ini (misalnya dari Baiam) membangun rumah besar di sini dan pekerja

rumah tangga mereka yang bcrasai dari Malaysia. Perempuan asli Dukuh Seti yang bekerja

sebagai pelacur di kola-kota jauh biasanya pulang kampung beberapa kali setahun. Laki-

laki yang mempunyai isteri simpanan di Dukuh Seli soring berkunjung ke sini. Terkadang

laki-laki dari luar daerah ini datang untuk niencari pelayanan skks dalam vvaktu yang

singkai. Datangnya iaki-laki tersebut tidak dipasiikan oleh hari-hari lerlenlu melainkan bisa

terjadi kapan saja sesuai dengan keinginannya.

2.3 Hubungan antara kebudayaan setempat dan pelacuran

Pelacuran sebagai budaya

Di Dukuh Seti tidak jelas apakah ada ritual setempal yang berhubungan dengan prakiek

pelacuran. Namun demikian yang menarik dalam kasus ini adalah bahwa sebuah

kebudayaan yang menghalalkan pelacuran sudah berkembang. Kebudayaan tidaklah slatis

melainkan berubah dan berkembang, dengan demikian bisa dikatakan bahwa pelacuran di

Dukuh Seli telah menjadi sebagian budaya setempat. Unsur 'iraclisi* dari konsep

kebudayaan dalam kasus ini berkaitan dengan profesi perempuan sebagai pelacur yang

turun-menurun dalam banyak"keluarga asli Dukuh Seti. Pola pemikiran yang dengan

kesungguhan menganggap tubuh wanita sebagai alat yang hendaknya dipergunakan demi

keuntungan ekonomi keluarga merupakan nilai keluarga dan masyarakat yang luar biasa.

Nilai tersebut dibudayakan melalui norma yang timbul dan dipelajari dalam keluarga.
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Misalnya jika seorang anak tahu ibunya bekerja sebagai pelacur dan mendapal uang yang

banyak dan hal itu lidak dipersoalkan. dia akan mengcnal pelacuran terutama sebagai

sumber kemakmuran. Keir.akmuian ilu dipersamakan dengan kebahagiaan jika nilai hidup

keluarga itu mengutamakan uang daripada lujuan lain, misalnya pcngelahuan atau

krcatilllas. Anak perempuan yang akan dilacurkan keluarganya disosialisasi biar dia

menganggap badannya sebagai milik keluarga alau suaminya yang wajib dieksploilasi.

Norma dan alasan untuk melacurkan anak

Di Dukuh Seti ada pepalah yang mengalakan bahwa "mempunyai anak perempuan adalah

sepeni mempunyai sawah: semakin camik anak perempuannva semakin luas dan subur

sawahnya". Mungkin lain dari norma desa yang lain di Jawa. anak perempuan lebih

dihargai orangtuanya daripada anak laki-laki. Namun alasannya adalah karena perempuan.

jika melacur, bisa mendapat uang yang banyak untuk keluarganya. Motivasi orangtua di

desa ini untuk melacurkan anak perempuannya lidak berdasarkan pada masalah kemiskinan.

Padahal rumah yang dimiliki pelacur nampak paling makmur di daerah ini bahkan luar

biasa kayanya untuk rumah di sebuah desa terpencil. Oranglua yang melacurkan anaknya

dan anak perempuan yang memilih untuk melacur melakukan itu untuk memperlahankan

tingkat kualitas hidup mereka yang biasanya sudah lumayan tinggi. Marta materialis seperti

rumah besar. mobil lux dan mebel yang mahal merupakan landa keberhasilan untuk

penduduk desa ini, tanpa dipersoalkan cara bagaimana keberhasilan itu diraih. Rumah-

rumah penduduk bukan pelacur yang dulu berberiuk rumah iradisional sekarang ini sudah

mulai meniru model bragunan milik pelacur yang bergaya modern, bertiang-tiang dan

keramik. Terkadang penduduk yang bukan pelacur melihat ruirnh leiangganya yang

mewah-mewah dan tergoda ikut serta melacur atau melacurkan anak mereka.
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Proses menjadi pelacur

Biasanya anak perempuan di Dukuh Seti dijodohkan dengan iaki-laki waklu masih SDatau

pada awal SMP, dan menikah saat kelas satu alau dua SMP. yaitu pada uinur 13 sainpai 15

tahun. Suami muda biasanya mengharap isteri barunya akan m.'inbcri nalkah kepada dia

dan keluarga dengan melacurdi kola lain seperti Jakarta, sedangkan suami itu bersenang-

senang menganggur dengan leman-leman sedcsa

Biasanya anak perempuan yang ingin melacur ikut teman-ieman sedcsa atau tetangga bekas

pelacur yang sekarang menjadi seorang germo. Katanya setiap kali seoranj. pelacur pulang

ke Dukuh Seti, kalau mau balik ke tempal pelacuran dia mengajak tiga alau empal orang

anak muda mengikuti dia ke sana untuk mencari nalkah sebagai pelacur. Terkadang tujuan

dan jenis pekerjaan itu tidak dijelaskan kepada anak perempuan tersebut. dia hanya disuruh

ikut oleh orangtuanya. Orangtua ilu bisa mendapat uang atas pengiriman anak perempuan

mereka untuk melacur di bavvah .seorang germo. Biasanya isieri muda mengirim uang basil

pelacuran kepada suaminya di Dukuh Seti. Jika bercerai dengan suaminya sesudah waklu

yang tidak begitu lama, sebagaimana sering tcrjadi. perempuan ilu akan mulai mengirim

uang hasil pekerjaanuya kepada keluarganya.
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2.4 Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan pelacuran

Penyebab

Salah satu penyebab daerah ini menjadi pemasok pelacur pada mulanya adalah karena

masuknya perusahaan besar dan banyak tcrdapal pekerja dari luar kota. Pada masa

penjajahan Belanda sekitar tahun I870an sebuah perkebunan didirikan di Dukuh Seti. Pada

awal 1900an juga dibangun sebuah pabrik gula, dan akhir-akhir ini penamhangan kapur

dilakukan di bukit-bukit keliling desa. Para pekerja dari luar tersebut meimeri kesempatan

pada penduduk perempuan setempat untuk mendapat uang melalui praktek proslitusi. Salah

satu kemungkinan lain daerah ini berkembang sebagai pemasok pelacuradalah bahwa desa

ini dianggap cocok untuk lempat tinggal isteri simpanan karena tidak akan dipersoalkan

masyarakat setempat dengan tempat yang terpencil. dan kebudayaan yang mendukunu.

Faktor yang mempertahankan pelacuran

Sekarang ini faktor-faktor yang memperlahankan prakiek pelacuran di Dukuh Seli lermasuk

kebudayaan setempatyang menerima pelacur sebagai profesi. tekanan ekonomi,

kekurangan kesempatan untuk remaja dalam bidang pekerjaan, dan si fat kurang menghargai

pendidikan dari para orangtua.

Tekanan ekonomi yang mendorong anak perempuan melacur

Terkadang anak perempuan melihat bahwa dia dianggap berlanggungjawab atas

keselamatan keluarga dan memutuskan untuk bekerja sebagai pelacur untuk mendukung

ekonomi keluarganya. Kalau anak itu lidak mempunyai keterampilan kluisus pilihannya

dalam mencari pekerjaan menjadi sangal lerbalas. Jika dia menjadi pekerja rumah tangga

dia hams bekerja dengan keras tanpa banyak istirahal untuk upah yang kecil. kalau
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beruntung sekitar Rp.150.000 per bulan. Jika anak perempuan itu menjadi pelacur di kola

besar dia bisa mendapat uang sebanyak Rp.1.000.000 per bulan. alau lebih kalau dia cukup

muda untuk dianggap masih perawan oleh kliennya. Sebagai pelacur anak itu akan tinggal

dengan komunitas yang akrab bersama dengan banyak leman seumur. dan tidak bekerja

sehari penuh. Ada kemungkinan besar anak itu akan mengalami kesulitan mental kalau

bekerja sebagai pelacur, terutama pada awalnya. Namun dampak ilu dikurangi oleh

pengaruh konteks budaya di mana anak itu telah dibesarkan. yakni sebuah budaya keluarga

atau daerah yang menghalalkan prakiek pelacuran dan penggunaan kcwaniiaan uniuk

mencari uaim.

Keuntungan untuk orangtua anak perempuan

Jelaslah bahwa orangtua.dari anak peiempuan yang dilacurkan beruntung dari pekerjaan

anaknya. Secara legal, kalau anak peiempuan tersebut belum menikah dia akan dianggaj

'di bawah umur\ lidak mandiri dan berhak dilindungi orangtuanya. Namun. jika anak

perempuan dikawinkan seccpal mungkin untuk melacur maka anak ilu di mata hukum

dianggap sudah dewasa dan perilakunya bukan tanggungjawab orangtuanya lagi. Yaitu

orangtua itu tidak bisadihukum karena anaknya dilacurkan. Keluarga cepai lepas dari

beban membiayai sekolah dan kebutuhan anaknya lain. Jika anak perempuan itu cepat

bercerai maka orangtuanya cepat menjadi penerima sumbangan hasil pelacuran.

Keterlibatan negara

Katanya pejabat daerah suka dilayani di rumah penduduk sedangkan suami dari perempuan

itu hanya bersenang-senang d[ luar. Konon dahulu isteri dan anak perempuan pernimpinan

desa pun bekerja sebagai pelacur dan bisa di,,booking,\ Ada juga sebuah cerila leniang

19



kunjungan pejabat besar ke Dukuh Seli yang diselenggarakan melalui telepon ke kantor

polisi setempat. Dalam cerita itu pejabai tersebut menuntui dibawa sepuluh gadis muda

untuk melayani dia. Dia dianggap lerlalu berkuasa dan peniing untuk keselamalan

pekerjaan pegawai negeri bawah ilu untuk dilolak dan sepuluii perawan ilu dijempui dan

dibawa ke mobilnya. Irjilah apakah gadis-gadis kecil tersebut atau orangtua mereka punya

pilihan dalam hal ilu. Kejadian-kejadian tersebut yang melibalkan pejabat yang terhormat

membual pelacuran dianggap sebagai kegiatan biasa yang tidak dipersoalkan.

Peranan agama

Walaupun penduduk Dukuh Seli (lermasuk pekerja seks) mereka raj in pergi bersembahyang

ke masjid, para kiai setempal atau dari luar tidak pernah membicarakan soal moraiiias. seks

alau dosa. Sering ada tokoh kiai dalang dari Jakarta untuk mengaji di masjid Dukuh Seti

karena daerah ini menjadi agak penting untuk mendukung posisi Nahdlalul Ulama dan

partai politiknya PKB di Jawa Tengah. Dengan demikian topik dakvvah kiai Jakaria yang

berpengaruh tersebut cenderung kepada politik.

Gerakan oposisi

Memang lidak semua perempuan atau keluarga di Dukuh Seti setuju dengan prakiek *

pelacuran. Kadang-kadang terjadi anak perempuan melarikan diri sebelum dikawinkan atau

dilacurkan. Biasanya mereka menikah dengan laki-laki dari luar yang sedia menyokong

keluarga daripada menyuruh isterinya melacur. Ada keluarga yang melarang anaknya

melacur; ada anak yang menerima larangan itu, aJa yang menolak dan melacur secara

tersembunyi. Pada tahun 1996 didirikan semacam "gerakan moral* dari perduduk Dukuh

Seti dan sekitarnya yang menolak pelacuran dan pendorongan anak perempjan menjadi
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pelacur. Gerakan ini mcngadakan acara diskusi dan berusaha untuk mengurangi jumlah

pendatang yang mencari pelacur di desa ini. Salah satu kegiatan mereka adalah mendaftar

nama dan tujuan pendatang di gapura desa, supaya pendatang menjadi main mencari

layanan seks. Ada orang terhormat di desa ini yang mencontohkan gaya hidup yang

mementingkan pendidikan dan agama anak-anak mereka.

2.5 Implikasi peranan gender dari praktek pelacuran

Peranan suami-isteri

Di permulaannya. peranan suami dan isteri dalam keluarga Dukuh Seti keli latan terbalik

dari keadaan biasa di Indonesia, di mana suaminya dianggap sebagai peminipin yang

bertanggungjawab untuk keluarganya dan menjadi penyokong ekonomi. Namun demikian

jika persoalan ini dilihat secara lebih terinei peranan gender ternyata lidak bisa dikatakan

terbalik langsung. Dalam keluarga pelacurdi Dukuh Seti. islerilah yang mencari nafkah

untuk keluarga. Dalam keluarga di mana laki-lakinya diharap menca.:-: nalkah. waiaupun

dia bisa menggunakan tubuhnya dengan menjadi pekerja kasar dia lidak diharap melacur -

dalam kata lain tidak diharap menyerahkan badannya kepada siapa saja yang ingin

membelinya. Dalam keluarga di desa lain di Jawa, perempuannya biasanya memberikan

waktu dan keterampilannya untuk kebutuhan keluarga. coniohnya bertugas rumah tangga

dan membesarkan anak-anak. Dalam keluarga pelacur di Dukuh Seti, suami di rumah

jarang melakukan hal ilu untuk rumah tangganya. Dia lebih suka nongkrong dengan tcman-

teman laki-laki sepcrti dilakukannya sebelum menikah. dan kalau isterinya pergi melacur ke

kota yangjauh, suami lersebul biasanya memenuhi nafsunya dengan mencari pelacur di

kompleks pelacuran di pinggir kola, atau mencari isteri simpanan.
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Tekanan sosial terhadap para perempuan

Di Dukuh Seti ada banyak tekanan dari keluarga yang mendorong anak perempuan menjadi

pelacur. Sebagai contoh. kalau orangtua tidak menghargai pendidikan dan menolak anak

perempuannya melanjutkan sekolah, anak itu tidak mempunyai kelerampilan'khusus tetapi

disuruh mencari kerja atau menikah. Bila anak itu menikah. dia biasanya hanya kenal dan

bisa memilih jodoh dari laki-laki sedcsa yang sangat mungkin akan menyuruh dia melacur

sesudah kawin. Bila dia mencari pekerjaan. kemungkinan besar dia hams rindah dari desa

dan menerima upah yang lidak cukup untuk memenuhi kebuuihan sehari-hi.ri seperti yang

dulu dia rasakan waktu masih menjadi anak dalam keluarganya. Anak itu mungkin akan

melihat pekerjaan ibunya dan tetangganya sebagai pilihan yang tepal dan inengikuli yang

dia anggap kodrat wanita dalam pengalaman dia tinggal di desa Dukuh Seli.

Keuntungan untuk para perempuan yang melacur

Walaupun ada risiko dan keburukan untuk anak perempuan yang tinggal di Dukuh Seti. tapi

di lain pihak ada juga keuntungan untuk para pekerja seks perempuan dan desa ini. Hampir

semua rumah pekerja seks di Dukuh Seti nampak mewah dan mahal dan hanya merekalah

atau isteri simpanan yang mampu membangur. rumah Jfrbesar di daerah ini. Keadaan dan

kesempatan mereka lain daripada pekerja seks kelas bawah yang tinggal dan bekerja di

kompleks di pinggir desa. Pekerja seks asli Dukuh Seti bisa masuk ke jaringan germo dan

pelacur sedaerah hampir di mana saja di kola-kota besar Indonesia jadi lebih cepat

mendapat klien dan uang. Dengan ilu mereka bisa mengurus keuangan sendiri. dapal

membeli benda bcrharga dan bisa inembanlu keluarga alau suami sesuai dengan keinginaii

dia. Di Dukuh Seli, uang basil pelacuran disumbang untuk memperbaiki jalan. memhangun

masjid dan sekolah. Para pekerja seks saling menolong dan mengembangkan lingungan
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mereka di desa.
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BAB 3. PARANGKUSUMO

Parangkusumo adalah sebuah tempat mistis yang sangat peniing untuk masyarakat

Yogyakarta khususnya lenlang legenda Ralu Laut Selaian. Terlelak di dekat Parangtritis.

pantai ini merupakan salah satu dari liga tempat terpenting di Yogya dilambah dengan.

Gunung Merapi dan Kraton Yogyakarta. Tanah Parangkusumo adalah milik Kraton dan

dikembangkan sebagai obyek wisata oleh Dinas Pariwisatawan seiempat dengan

membangun benteng. Malam-malam lerlenlu menurut kalender Jawa. yaitu malam J'umat

dan malam Selasa Kliv.on, dianggap malam yang berluah untuk berziarah ke'

Parangkusumo. Pada malam-malam seperti itu ribuan orang laki-luki juga mencari pelacur

di daerah sekitar tempat suci. Pelacur dan germo pun sering melakukan ritual sungkem

untuk minta rezeki dalam pekerjaannya.

3.1 Deskripsi Lokasi

Lokasi

Parangkusumo terlelak di pinggir wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. kabupaten

Bantu!, di daerah pantai selaian sebelah baratnya panlai Parangtritis. Daerah ini terletak

hanya sekitar 25km dari kola Yogyakarta. dengan jalanan aspal yang teravval dengan baik

Pantai dan Benteng Parangkusumo terlelak sangat dekat ke jalan utama daerah ini. Ada

kendaraan umum ke daerah ini dari Yogya.

Benteng

Dekat ke pantai ada dim batu di tanah pasir yang berukur kurang dari ,;;ku meter. Kedua

batu itu dianggap gaib dalam legenda setempat. Lebih dari sepuluii tahun yang lain
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dibangun oleh Dinas Pariwisata semacam benteng yang melingkari tempal suci itu. Kediia

batu sekarang ditutupi lembok piuih dan diberi nama •Cepuri".

Seiain tempal suci yang dipagari ilu juga dibangun dua pendopo terbuka yang besar untuk

tempal berislirahal ch'ii periunjukan. dan dua pendopo ieriutu|) yang kecil untuk para

peziarah yang ingin menginap dekat ke Cepuri. Di dalam lembok benlen<2 ada juga sebuah

masjid. Semua bangunan tersebut dicat puiih, uertiang dan d;i'<umi;n dengan gaya yang

sangat mirip dengan gaya bangunan Kraton Yogyakarta. Sebelum masuk ke benteng ada

sebuah batu yang sangat besar juga dilingkari tembok putih. Walaupun batu besar lersebui

tidak bersifat gaib dalam kepercayaan setempat. Dinas Pariwisata memagarinya untuk

menjadikan daya larik pariwisata tempal ini.

Tembok yang melingkari kompieks Parangkusumo (yang disebut "peiilasan Parangkusumo'

dalam buku wisala Dinas Pariwisata Ba^fl \valaupun baru dibangun) nT%,v,p"nyai empai

pintu utama: dua pintu masuk di sebelah utara kompieks dan dua pintu keluar di sebelah

selatan yang mengarah ke panlai. Semua pintu utama dijaga palung raksasa. yang di

sebelah selatan menjaga pintu keluar ke pantai dari dalam benteng. Bentuk benteng pada

seluruhnya mengarah ke pantai.

Losmen

Di luar benteng. sekitar 5-10 meter dari tembok ke sebelah barat dan timur. ada barisan

losmen yang menjual minuman di depan. Kamar di losmen atau tempat istirahat tersebui

bisa disewa per jam atau per malam. Ukuran kamarnya sekitar 3 x 3 meter atau lebih Kecil.

tempat tidu." cukup untuk dua orang saja. Ada juga kamar yang lersedia dengan kamar
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mandi di dalam tetapi walaupun ada bak mandi tidak ada closet, "nampaknya kamar-kamar

di losmen di sekitar benteng Parangkusumo jarang discwa untuk waklu yang lama.

Malam-malam ramai

Pada malam Jumal dan Selasa Kliwon dan hari-hari besar lain misalnya langgal 1 Suro

(tahun baru langgalan Jawa) Benteng dan pantai Parangkusumo menjadi sangat ramai

dengan pendalaiig. Benlengnya menjadi penuh sesak dengan peziarah. peneari pelacur.

penjual dan pekerja seks yang mencari klien. Pada malam-malam tersebut kekuatan gaib

dianggap sangat hebat dan dapal diraih melalui ritual dan doa. Ada juga pasar malam yang

menambah ramai suasananya, dan sebagian besar menampilkan segala hal mistik.

Makam-makam

Di atas bukil dekat ke pantai Parangkusumo ada dua tempal ziarah. Makam Syech Maulana

Magribi dan Makam Syech Bela-Belu. Ketiga tempat ziarah ;'" termasuk Paruiigk-.ssi.im''.

dimiliki Kraton Yogyakarta dan dengan demikian dianggap sakli'bertuah. Peziarah ke

Parangkusumo biasanya juga berziarah ke makam-makam icrsebut.

3.2 Deskripsi Subyek

Pendatang

Para pendatang yag beratangan ke Parangkusumo pada siang hari alau hari sepi termasuk

pelibur dan sejumlah kecil peziarah dan orang yang mencari pelacur. Ada pekerja seks

yang bekerja di losmen atau tempat istirahal. mereka membayar kosnya per bulan. Mereka

yang datang pada malam "besar" misalnya malam Jumat dan Selasa Kliwon termasuk

peziarah, laki-laki yang mencari layanan seksual, pekerja seks, pelibur, penjual burga

26



(biasanya dari Semarang), penjual barang-barang di pasar malam. penjual jamu dan

peramal. Sejak pemeriniah daerah memindahkan penduduk setempat dan membangun

benteng di sekitar situs mistik Parangkusumo. tempal ini menjadi lebih lerkenal dan para

peziarah mulai datang dari daerah lebih jauh, bahkan dari luar Jawa. Sejumlah besar

pendatang biasanya dari Solo dan Yogyakarta.

Penduduk asli

Kebanyakan penduduk di daerah sekitarnya bekerja sebagai nelayan atau dalam bidang

kepariwisataan. Di daerah Parangkusumo sendiri penduduk bekerja sebagai pemiiik alau

pelayan waning, tempat istirahal/losmen atau lempat parkir. Ada juga mereka yang

menjadi juru kunci.

Pelacur dan klien

Padamalam biasayangsepi laki-laki yang mencari pelacur bisa datang ke i,>smen di mana

ada beberapa pekerja seks yang kos di situ, tapi pada malam yang ramai pelacur bisa

ditemukan di taman disekitar masjid dan Cepuri. Biasanya hanya sejumlah kecil pekerja

seks yang datang ke Parangkusumo tinggal lama di sana. Sejumlah besar dari mereka. yaitu

ratusan pekerja seks, datang dan menginap di Parangkusumo hanya selama satu malam.

pada malam Jumat dan Selasa Kliwon. Mereka datang ke panlai padasore hari. naik bis

umum atau membawa kendaraan sendiii. Jika datang sore, pekerja seks tersebut bisa

bersenang-senang di pantai dan mencari losmen di mana mereka melavuni klien malam ilu.

Sejumlah besar dari mereka yang datang ke Parangkusumo dari Solo dan Yogya. dan ada

jugayang datang dari Surabaya dan kola lain untuk menggabungkan pekerjaan dengan

liburan ke pantai. Kebanyakan pekerja sek:; datang dalam rombongan atau janji berjumpa
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dengan teman-teman kalau sudah sampai ke Parangkusumo. Ada juga yang datang bersama

dengan mucikari.

Juru kunci

Juru kunci di Parangkusumo adalah orang laki-laki asli Parangkusumo yang menjaga

tempat suci dan membanlu peziarah menyampaikan keinginan mereka kepada Ralu Lain

Selatan dengan melakukan ritual. Mereka dipekerjakan oleh Kralon Yogyakarta. secara

turun-menurun dalam keluarga. Calon juru kunci harus mendaftar di Kralon Yogyakarta.

Sekarang ini juru kunci di Parangkusumo adalah tigapuluh-sembilan orang. dan katanya

Kraton Yogyakarta tidak mau menambah jumlah ini karena dianggap sudah terlalu banyak.

Mempekerjakan juru kunci di Kraton lernyala lebih tepal dikaiakan simbolis daripada

dimaksud sebagai sumber nalkah. Gaji juru kunci di Parangkusumo hanya Rp.5.000 per

bulan. Namun demikian, selain itu juru kunci akan mendapai sumbangan dari setiap

peziarah yang minta ritual sungkem diadakan. Sumbangan tersebut terganlung pada .,

peziarah; biasanya sumbangannya lidak kurang dari Rp.5()0.- dan bisa mencapai sejumlah

besar uang karena memberi lebih banyak dianggap lebih mcnguniungkan. Para juru kunci

tidak pernah minta sumbangan langsung karena dilarang Kraton tetapi niemberi sumbangan

sudah menjadi kebiasaan untuk peziarah. Di Makam Syach Bela-Belu dan Maulana

Magribi yang dijaga juru kunci ada kotak sumbangan di depan makam. Mungkin karena

jumlah juru kunci sekarang agak banyak maka banyak juru kunci juga bekerja dalam bidang

lain misalnya sebagai pedagang atau lukang bangunan.

Tugas juru kunci adalah bergantian menjaga Cepuri Parangkusumo. Makam Syech Bela-
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Belu dan Makam Syech Maulana Magribi. Ada jugajuru kunci tetap di makam yang

dibantu juru kunci lain pada waktu ramai. Juru kunci yang sedang bertugas menjaga Cepuri

bisa dipanggil peziarah kapan saja. Umuk menjadwalkan tugas clan urusan lain, para juru

kunci telah mendirikan semacam perkumpulan. Juru kunci diharap berdomisili tidakjauh

dari benteng Parangkusumo. Ada beberapa dari mereka yang mempunyai losmen kecil di

dekat benteng. Mereka menyewakan kamar kepada pekerja seks dan kliennya sebagai

rumah bordil. Mereka adalah juru kunci yang juga bekerja sebagai germo.

3.3 Ritual setempat

Orang yang melakukan ritual

Walaupun berziarah dan melakukan ritual tidak merupakan tujuan utama untuk sebagian

pendatang yang berdatangan ke Parangkusumo, letapi masih banyak yang melakukan ritual

sungkem ketika baru datang. Menurut juru kunci, siapa saja boleh melakukan ritual

sungkem, tetapi kalau hati mereka tidak beisih dan jujur permintaannya tidak akan terkabul.

Peziarah biasanya menyelesaikan ritual menyungkem dan selclahnya baru bebas untuk

menikmati hiburan seperti wayang alau pasar malam. Banyak pekerja seks menyungkem di

Cepuri dan di pantai pada sore hari sebelum mulai bekerja. Pekerja seks yang tinggal lama

di Parangkusumo biasanya melakukan ritual sungkem waktu baru datang dan waktu mau

pergi dari daerah ini. Peziarah yang masuk ke Cepuri harus berpakaian sopan. Ada banyak

peziarah yang lebih tuayang memakai pakaian adat Jawa. Pengunjung dari Kraton Solo

dan Yogyakarta, dan rombongan dari perusahaan yang bersama-sama meny ungkem

memakai pakaian adat terhalus dan membawa kenduri.
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Tujuan orang melakukan ritual

Dari semua orang yang menyungkem di Parangkusumo salah satu permintaan yang sering

diucapkan adalah rejeki dan sukses dalam pekerjaan. Permintaan bisa spesifik atau umum.

misalnya meminta lulus ujian atau meininla kecantikan. Rombongan yang ingin

mengadakan acara di Parangkusumo, contohnya latihan pencak silal atau malam keakraban

kampus, juga melakukan ritual untuk mohon izin dari Ratu Laut Selatan. Perusahaan di

sekitar daerah ini sering menyelenggarakan upacara selamalan untuk minta izin dan berkat.

Sebuah pabrik gula tidak jauh dari Parangkusumo lidak melakukan riiual selama beberapa

tahun dan dalam waktu itu mulai rugi dan beberapa pekerja mengalami kecelakaan.

Katanya sejak direktor pabrik itu mulai mengirim perwakilan menyungkem di

Parangkusumo, bisnisnya mulai bersukses. Permintaan untuk sukses dalam pekerjaan

dilakukan oleh para pekerja seks dan germo juga. Selain itu, katanya baiiyaK pekerja seks

minta menjadi perawan lagi.

Cara melakukan ritual

Ritual yang dilakukan para peziarah, termasuk sejumlah pekerja seks. germo dan klien'

mengikuti langkah sebagai yang berikut:

Juru kunci, berpakaian adat Jawa, duduk bersilang di atas tikar berharap ke arah batu

membelakangi laut selatan. Dia membakar kemenyan dan duna dengan api di denannya

dalam tungku yang terdapat potongan-potongan kayu dan minyak. Peziarah yang ingin

menyungkem membeli dua bungkus bungadan kemenyan dari pedagang yang berjualan

dalam benteng. Peziarah membuka sepatu untuk masuk Cepuri dan mengantri di tikar di

belakang juru kunci. Padagilirannya, peziarah memberi bungadan kemenyan kepada juru
i

kunci dengan menyelipkan uang ke dalam bungkusan daun pisang. Juru kunci menyimpan
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uang itu dan menanyakan nama. asal dan permintaan peziarah. Mereka yang mempunyai

permintaan besar atau peniing biasanya membawa sumbangan yang lebih besar dan dupa

untuk ditempatkan di pasir depan batu. Ada mereka yang membawa dafiar panjang

permintaan untuk dibaca waktu sungkem. Juru kunci membakar kemenyan dan

mengungkapkan mantra selama kira-kira satu menit. Dia memutarkan kedua bungkus

bunga dan dupa jika ada di atas api liga kali. Peziarah beruudhu muka dengan asap api liga

kali dan berdiri dengan membawa bunga ke batu pertai.na di sebelah utara.

Peziarah duduk di depan batu pertama dan mengungkapkan doa pribadi kepada Kanjeng

Ratu Kidul, terkadang dengan tangan memegang baiu. lidak ada cara telap berdoa selain

menyebut nama Ratu Laul Selatan dan menyebut permintaan. Bolehjuga berdoa sesuai

dengan agama. Peziarah kemudian menvekar batu dengan semua bunga dari satu bungkus.

Dia dan peziarah lain mencari bunga yang eantik dan wangi. seperti bunga kamboja yang

masih kuncup. untuk disimpan dan dibawa pulang untuk mandi atau disimpan dalam

dompet. Waktu berdoa di satu batu terganlung pada peziarah. Ada yang sudah selesai

sesudah satu alau dua menu, ada juga yang berjain-jam berdoa. Peziarah kemudian berdiri

dan mengulangi ritual di batu kedua. Sebagian kecil dari peziarah bertirakal semalarn

dalam Cepuri atau di pendopo. Setelah .vJ»..-,ai berdoa peziarah pergi dai, ,M,ari ke pantai.

Di pantai peziarah membeli bungkus bunga dan kemenyan iagi. Ada juru kunci yang lidak

dipekerjaan Kraton duduk di pantai di alas tikar. menghadap ke laut. Peziarah niemberi

bunga, kemenyan dan uang kepada juru kunci dan menyebut i^mn dan pernsir.-:;.-:*. mereka.

Juru kunci berdoa dan memberkahi bunga di atas api seperti dalam ritual di Cepuri.

Peziarah membawa bunga ke lain, berdoa kepada Kanjeng Ralu Kidul dan menabur bunga
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ke dalam ombak yang ditarik kembali ke laut. Doanya selesai. dan peziarah biasanya

menunggu di pantai dan mencari bunga yang bagus dibawa ke pasir oleh ombak.

3.4 Hubungan antara kebudayaan atau ritual setempat clan pelacuran

Di Parangkusumo hubungan antara ritual seiempat dan pelacuian memang ada. secara tidak

langsung. Bukanlah ritual sendiri yang berhubungan dengan pelacuran. melainkan mitos

setempat, penggunaan situs inistik dan keterlibatan orang yang juga lerlibal dalam
f

pelacuran, terutama juru kunci yang adalah germo dan pelacur dan klien yang melakukan

ritual. Unsur-unsur lerlenlu dalam mitos setempatjuga berkailan dengan hubungan seksual.

Mitos

Dalam legenda. dua batu di tanah pernah diduduki Stillan perlama dari Kerajaan Mataram

dan Ratu Laut Selaian (yang di^-bui Kanjeng Rutu Kidi;! !e:-iii ^.r-.jn daripada N>ai \\(>a>

Kidul') ketika mereka berbicara berhadapan. Kanjeng Ratu Kidul menasihati Sultan

mengenai lokasi untuk membangun kra"™ Karu. yang menjadi kraton Yr-y'-rta yang ada

sekarang ini. Menurut legenda. kecantikan Ralu Laut Selatan sangat luar biasa.

Kekuatan seksual mistik

Pekerja seks yang menyungkem sering minta rezeki dalam pekerjaannya. Permintaan

umum itu bisa disampaikan melalui juru kunci sedangkan keinginan yang lebih spesifis alau

pribadi bisa disampaikan langsung dalam doa pribadi kepada Kanjeng Ratu Kidul. Sering

terjadi pekerja seks di Parangkusumo meminta agar dirinya menjadi perawan lagi untuk

menarik pelanggan yang lebih banyak. Ada pepatah rCoca Cola menjadi Sprite", yang

menyindir bahwa siapa yang bukan gadis lagi bisa mengembalikan keperawanan mereka
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melalui ritual ini. Satu mitos lain adalah bahwa laki-laki bisa menjadi lebih kuat secara

seksual dan bisa diperkuat secara gaib melalui kegiatan seksua! di Parangkusumo. Di pasar

malam pada malam-malam besar kebanvakan warune janui meimiklankan kesehatan dan

kekuatan alat kelamin. Dapat dikaiakan bahwa para pekerja seks mengambil keuntungan

dari adanya ritual kejawen dan dari keramaian yang mengiringinya untuk berdagang di

Parangkusumo.

Konotasi dalam legenda

Dalam legenda Ratu Kidul sepeninya ada banyak konotasi sei;.--u.*ii. misalnya sang Ratu

Kidul mempunyai kecantikan yang luar biasa, sangat sulit dilolak laki-laki dan merupakan

kekuatan seksual yang gaib. Dalam salu mitos Kanjeng Ralu Kidul bercinta dengan
i

seorang wali sanga. Dalam legenda setempat mengenai dua batu itu di dalam Cepuri. Ratu

Kidul dan Sultan pertama dari kerajaan Mataram duduk berhadapan dan melakukan

percakapan berdua. Cerita ini dapat dilafsirkan bahwa mereka bersetubuhan di tempat gaib

ini. Konon dahulu pernah di bangun sebuah terowongan dari istana Yogyakarta sampai ke

Parangusumo, supaya Sultan mempunyai jalur langsling dan kluisus untuk niengunjungi

Ratu Kidul di pantai. Ada kepercayaan umum bahwa Sri Sultan ivempuny; i seorang isieri

di Kraton untuk memenuhi kebutuhan seksual manusiawinya. dan memnun/ai hubungan
i

suami-isieri yang gaib dengan Ratu Kidul di Parangtritis untuk memenuhi kebutuhan batin

dan untuk menjalin hubungan kekuatan Kralon dan Laut Selatan.

i

3.5 Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan pelacuran

Penyebab pelacuran
i

i

Yang belum jelas adalah kapankah pantai Parangkusumo ini mulai menjadi tempat
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pelacuran. Sebelum benteng Parangkusumo dan losmen di sekilaivya dibangun. sudah ada

losmen kecil milik masvarakal setempat. Menurutju'ru kunu, ju.nlah peziarah atau

pendatang tidak naik alau turun sesudah benleng dibimgun leiapi salah satu ifampaknya

adalah bahwa tempat ini menjadi lebih lerkenal maka para peziarah yang lebih. banyak

datang dari jauh bahkan dari luar pulau Jawa. i

!

Faktor yang mendorong pelacuran

Faktor-faktor yang mendorong praktek pelacuran di Parangkusumo termasuk lokasinya

yangdi luar kota dan kalau suasananya ramai akan lebih inudah laki-laki mencari seks

dengan pelacur tanpa harus mengenai nama laki-laki itu atau di ketahui kerabai dan

saudarannya bila mereka sudah menikah. Parangkusumo yang terlelak di pantai juga sering

dikunjungi pelibur yang suka melacur. Fasilitas di Parangkusumo lerawat dengan baik:

tembok benteng dicat puiih bersih tanpa ada corei-coretan. Barisan-barisan rumah bordil
i

yang rapi di Parangkusumo sepertinya tidak dipersoalkan petugas keamanan daerah. Ada

kemungkinan bahwa pengaruh Kraton digunakan untuk melindingi lingkungan ini dan
i

secara tidak langsung memperlahankan praktek pelacuran melalui peranan juru kunci

sebagai germo dan penguasa di daerah ini. Para juru kunci telap yang terlibat dalam
i

pelacuran akan mempertahankan praktek itu. apalagi jika anak mereka yang menjadi juru

kunci pada masa depan dibiasakan dengan praktek pelacuran.

3.6 Implikasi peranan gender dari praktek pelacuran

Sosok Ratu Laut Selatan

Satu hal yang menarik tentang peranan gender dari kebudayaan selempal adalah kekuatan

sosok perempuan Ralu Laut Selaian. Dia digambarkannya sebagai perempuan yang sangai
i
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BAB 4. GUNUNG KEMUKUS

Di Gunung Kemukus, sebuah gunung kecil 27 km ke utara Solo yang lumayan sulit dicapai.

adalah tempat ziarah Makam Pangeran Samudro, seorang pangeran Majapahit yang

meninggal pada akhir abad ke-empat belas. dan Sendang Ontrowulan. Tempat ini dianggap

mistik, tetapi legenda Pangeran Samudro dan cara menziarahi makamnya dikenal dalam

beberapa versi. Salah satu kepercayaannya adalah bahwasesudah menyungkem di makam.

peziarah harus melakukan kegialan seks dengan lawanji-nis ; mg bukan suami uuiu

isterinya, ini dilakukan setiapmalam Jumat Pon dan |Kliwon sebanyak tujuh kali beriu'rut-

turut dengan pasangan yang tetap. Syarat berziarah itu berdasarkan salah satu penafsiran

ungkapan terakhir Pangeran Samudro dalam sejarah lisan setempat.

4.1 Deskripsi Lokasi

Letak

Obyek wisata ini terletak di Jawa Tengah 29 km ke utara dari Solo, di Desa Pendem,

Kecamalan Sumber Lavvang, Kabupalen Daii II Sragen. Jalanan yang mengarah ke desa ini

i

tidak terawal, berlubang dan berbatu-baiu. Dari Soli) ada kendaraan umum ke Gunung

Kemukus, atau para penziarah bisa naik kendaraan umum ke jalan utama dan naik ojek ke

desa.

Fasilitas yang menarik

Fasilitas yang menarik di Gunung Kemukus termasuk makam Pangeran Samudro, seorang

putra Raja Majapahit terakhir yang meninggal pada akhir tahun I400an, Sendang

Ontrowulan, pasar dekat makam dan banyak tempat penginapan. Di Desa Barong, sebelum
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Di Gunung Kemukus, sebuah gunung kecil 27 km ke utara Solo yang lumayan sulit dicnpai.

adalah tempat ziarah Makam Pangeran Samudro, seorang pangeran Majapahit yang

meninggal pada akhir abad ke-empat belas, dan Sendang Ontrowulan. Tempat ini dianggap

mistik, tetapi legenda Pangeran Samudro dan cara menziarahi makamnya dikenal dalam

beberapa versi. Salah satu kepercayaannya adalah bahwa sesudah menyungkem di makam.

peziarah harus melakukan kegiatan seks dengan lawan jenis yang bukan suami atau

isterinya, ini dilakukan setiap malam Jumat Pon dan Kliwon sebanyak tujuh kali berturut-

turut dengan pasangan yang tetap. Syarat berziarah itu berdasarkan salah satu penafsiran

ungkapan terakhir Pangeran Samudro dalam sejarah lisan setempat.
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Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Dati II Sragen. Jalanan yang mengarah ke desa ini

tidak terawat, berlubang dan berbatu-batu. Dari Solo ada kendaraan umum ke Gunung

Kemukus, atau para penziarah bisa naik kendaraan umum ke jalan utama dan naik ojek ke

desa.

Fasilitas yang menarik

Fasilitas yang menarik di Gunung Kemukus termasuk makam Pangeran Samudro. seorang

putra Raja Majapahit terakhir yang meninggal pada akhir tahun 1400an, Sendang

Ontrowulan, pasar dekat makam dan banyak tempat penginapan. Di Desa Barong. sebelum
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Ontrc wulan tetapi ditulupi gorden dan selain penuh dengan peziarah. Di depan gedung

makam ini ada banyak waning kecil.

4.2 Deskripsi Subyek

Penduduk

Profesi utama penduduk di Gunung Kemukus sebagai tukang ojek. pemiiik dan pelayan

warung/losmen/tempat istirahat, penjual bunga. penjaga sepatu dan kebersihan. pemandu

wisata dan juru kunci.

Pendatang

Para pendatang yang berdatangan ke Gunung Kemukus biasanya datang pada malam Jumat

Pon dan malam Jumat Kliwon. tetapi peziarah bisa datang kapan saja untuk menyungkem.

Banyak peziarah datang dari Jawa Tengah dan Baral, baik perempuan maupun laki-laki.

Kebanyakan peziarah sudah dewasa dan berkeluarga. Ada perempuan yang memakai jilbab

aiau kebaya; peziarah lain memakai pakaian sederhana yang rapi. Sebagian besar peziarah

datang dengaii p^-angan ntan dalam rombongan. sebanyak tujuh kali dengan satu pasangan

tetap berturut-turut pada malam Jumat Kliwon dan malam Jumat Pon. Malam yang lebih

ramai lagi daripada malam Jumat Pon adalah langgal 1 Sum. yang bisa menarik belasan

ribu pendatang. Terkadang seorang peziarah mengaulkan mengadakan pentas wayang atau

kaul lain jika permintaannya terkabul; biasanya mereka melanjutkan kunjungan ke Gunung

Kemukus sesudah permintaan terkabul. Ada juga dari mereka yang pindah ke daerah dekat

ke makam dan mendirikan perusahaan kecil seperti losmen.

Pendatang lain termasuk penjual jama dan barang-barang, peramal. penipu. pencopet.
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Ontrowuian tetapi dilutupi gorden dan selalu penuh dengan peziarah. Di depan gedung

makam ini ada banyak waning kecil.

4.2 Deskripsi Subyek

Penduduk

Profesi utama penduduk di Gunung Kemukus sebagai tukang ojek. pemiiik dan pelayan

warung/losmen/tempat istirahat. penjual bunga. penjaga sepatu dan kebersihan. pemandu

wisata dan juru kunci.

Pendatang

Para pendatang yang berdatangan ke Gunung Kemukus biasanya datang pada malam .lumal

Pon dan malam Jumat Kliwon. tetapi peziarah bisa datang kapan saja untuk menyungkem.

Banyak peziarah datang dari Jawa Tengah dan Barat. baik perempuan maupun laki-laki.

Kebanyakan peziarah sudah dewasa dan berkeluarga. Ada perempuan yang memakai jilbab

atau kebaya: peziarah lain memakai pakaian sederhana yang rapi. Sebagian besar peziarah

datang dengan pasangan atau dalam rombongan. sebanyak tujuh kali dengan satu pasangan

tetap bertiirut-turut pada malam Jumat Kliwon dan malam Jumat Pon. Malam yang lebih

ramai lagi daripada malam Jumat Pon adalah langgal 1 Suro. yang bisa menarik belasan

ribu pendatang. Terkadang seorang peziarah mengaulkan mengadakan pentas wayang atau

kaul lain jika permintaannya terkabul; biasanya mereka melanjutkan kunjungan ke Gunung

Kemukus sesudah permintaan terkabul. Ada juga dari mereka yang pindah ke daerali dekat

ke makam dan mendirikan perusahaan kecil seperti losmen.

Pendatang lain termasuk penjua! jamu dan barang-barang. peramal. penipu. pcncopel.



bunga dan air suci ke luar untuk disimpan dan dibawa pulang.

Dari Sendang Ontrowulan peziarah membeli dua bungkus bunga dan kemenyan lagi dan

berjalan kaki ke makam Pangeran Samudro di alas Gunung Kemukus. Peziarah menitipkan

sepatu dan masuk bangunan. Seperti di Sendang Ontrowulan. juru kunci mendoakan

peziarah dan memberkati bunga. Peziarah masuk ke ruang makam dan tirakai atau berdoa

kepada Pangeran Samudro dengan cara pribadi. Ada yang duduk di pojok sambil berdoa.

ada yang langsung mendekati makam dan memegangnya sambil berdoa kemudian

menaburkan bunga di atas makam.

Sesudah melakukan ritual di makam. peziarah bisa bertirakat di gedung makam alau

langsung pergi. Banyak peziarah mencari tempal istirahat dan menyewa kamar untuk

melakukan hubungan seksual dengan pas:.r.g;.;; mereka atau dengan pekerje....!:.;. Ada juga

mereka yang bertirakat sampai tengah malam baru melakukan hubungan seks di alam luas

dekat makam, biasanya di dalam sailing di bawah pohon. Ritual tersebut harus dilakukan

secara lengkap dan dengan pasangan letap selama tujuh kali, pada setiap malam Jumat

Kliwon dan malam Jumat Pon.
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4.4 Hubungan a itara kebudayaan atau ritual setempat dan pelacuran

Legenda

Ada tiga versi mitos seiempat mengenai Pangeran Samudro dan Raden Ajcng Ontrowulan.

Menurut versi pemeriniah daerah dalam pamflcl wisata. Pangeran Samudro adalah adik

raja pcrlama Demak/putra raja Majapahit terahir dari ibu selir. Dia diberi lugas yang

membutuhkan perjalanan jauh dan lama. Sang Pangeran jaiuh sakit dan dirawat di Desa

Barong. Dia meninggal di sana sesudah minta clikuburkan di alas Gunung Kemukus.

i
Keiika ibu Pangeran Samudro datanu dan tahu terlambai bahwa putranva sudah meniimual

dia juga meninggal langsung dari patah had, clan clikuburkan dalam satu Hang dengan

Pangeran Samudro.

Dalam versi peziarah, Pangeran Samudro adalah putra Raden Patah Demak. yang jaiuh

cinta dengan ibunya. Sang Pangeran diusir bapaknya ke daerah Gunung Kemukus di mana

dia dicari ibunya dan mereka bercinia. Raden Paiah menunlul kebunuhan Panueran

Samudro dan sebelum sang Pangeran meninggal dia ber neap kata-Kaiq naseha

Menurut sebagian besar penduduk asli di sekitar makam, Pangeran Samudro adalah putra
i

leriua isteri resmi seorang raja Majapahit. Dia jatuh cinta dengan seorang isieri.selir
I

bapaknya, tetapi raja itu marah dan mengusir mereka ke! Gunung Kemukus. Pangeran

Samudro dan R.A. Ontrowulan tinggal di sana sampai sang Pangeran jaiuh sakit dan

meninggal dan saal isterinya dengar kabar itu dia turut meninggal. Sesudah meninggalnya

mereka beberapa orang tertua di desa melihat Pangeran Samudro dalam penglihaian. Dia

mengalakan bahwa dia akan menemuhi permintaan orang yang berziaraTTke kuburnya

membawa bunga dan Kesan bahwa mereka mempunyai pacar
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Kepercayaan bahwa peziarah tidak boleh memakai pelacur menarik dibahas karena dalam

kata-kata terakhir Pangeran Samudro yang divvariskan secara lisan, lidak ada syarat spesitik

tentang jenis pasangan atau jumlah berapa kali hari s membawanya. Yang disebut dalam

ungkapan sang Pangeran adalah (dalam bahasa Indonesia) "dekatkan keinginan seakan-akan

menuju ke tempat kekasih" tetapi tergantung penafsiraah bahasa Jawanya apakah "kekasili"

itu berarti isteri gelap. Syarat bahwa hubungan seksualj harus dilakukan selama tujuh kali

malam Jumat Pon/Kliwon tidak disebut, tetapi dianggap tetap karena nomor tujuh
i

mempunyai arti khusus dalam kejawen - pitu berasal dari akar kaia pitulimgan yang berarti

'pertolongan'. Tidak semua peziarah atau masyarakat

berkabul. Ada yang menafsirkan ungkapan Pangeran Samudro dengan arti bahwa

mempunyai pasangan itu bagus teti'.pi tidak harus bersetubuhan. atau hanya dengan arti

I
bahwa harus konsentrasi pada keinginan dengan penuh! haii dan semangat.

Dercaya bahwa burziarah termasuk

Percabulan ritual |

Di Gunung Kemukus hubungan antara ritual setempat dan percabulan terlibat jelas.

Menurut banyak peziarah dan sebagian masyarakat setempat, permintaan yang dilakukan di

sendang atau makam tidak akar. terkabul kalau tidak memenuhi syarat melakukan hubungan

seksual dengan seseorang yang bukan suami atau isteri! resini sebanyak tujuh kali tanpa

putus. Ada yang datang ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual tersebut telapi tidak

membawa pasangan dan harus mencari pasangan yang sudah ada di Gunung Kemukus. Dia

bisa mencari pasangan lawan jenis yang berziarah yang juga belum mendapat pasangan.

atau membayar pelayanan seorang pelacur alau gigolo dengan harga semurah Rp.25.000.

Namun, menurut kepercayaan kebanyakan peziarah dan juga para juru kunci, permintaan
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tidak akan terkabul kalau pasangan yang dipilih tidak bortujuan yang sama yaiiu berziarah

dengan penuh hati. Dengan demikian pemakaian pelacur untuk memenuhi sy;rat ritual

dianggap tidak menarik keberuntungkan. Mereka yang memakai pelacur; munjkin tidak

tahu tentang syarat yang dipercayai umum. mereka tidak percaya pada bagian syarat itu.

atau tujuan utama mereka mungkin lebih cenderung seks daripada berziarah. Orang yang

melakukan hubungan seksual sebagai bagian ziarah menggunakan lubuh dan nafsu untuk

ineraih kekuatan gaib dan rezeki.

4.5 Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan pelacuran
i

Penduduk dan pemerintah daerah

Walaupun legenda Gunung Kemukus berdasarkan pengalaman Pangeran Samudro yang

hidup pada akhir kerajaan Majapahit, tidaklah jelas kapan ritual bersetubuh mulai

dilakukan. Yang jelas sekarang adalah bahwa kedatangan peziarah dan pendatang lain ke

Gunung Kemukus meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk dan pendapatan

pemerintah daerah. Demikianlah kedalangan peziarah'lidak akan dilolak walaupun

sebagian penduduk berpendapat bahwa para peziarah iiu salah menafsirkan ungkapan

Pangeran Samudro. Penduduk desa ini dan sekitarnya

penghasilannya dengan menjual barang-barang atau menyewakan kamar dan tempai untuk
i

kendaraan pendatang. Dinas Pariwisata di Kabupalen Sragen menjual karcis masuk ke

i

Gunung Kemukus. Penjualan tersebut merupakan sumber peniing pemasukan untuk

pemerintah daerah yang kurang lebih sebesar Rp.60.000.000 per lahun. Jumlah pendatang

meningkat pada umumnya berdasarkan promosi dari niiilut ke mulut dari peziarah yang -

permintaannya telah terkabul.

mencari nalkah alau nienambah
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Peziarah

Untuk para peziarah mungkin keterlibatan Dinas Pariwisata dalam pengemhangan potensi

wisata mendorong mereka berziarah ke Gunung Kemukus. Tempat m«s»ik dan ritual ini

diberi suasana resmi oleh pemerintah daerah dari penjuakin likel masuk. ".valaupun dalam

pamflel lerbitan Dinas Pariwisaia Sragen ritual persetubuhan dikrilik. Ada pengaruh juga

dari ribuan peziarah lain yang datang dan melakukan ritual persclubuhan karena praktek

percabulan dan pelacuran dibiasakan di Gunung Kemukus dan peziarah lidak merasa salah.

atau bahwa mereka mempunyai kelainan. Peziarah biasanya tidak memberiiahu

keluarganya bahwa mereka berziarah ke Gunung Kemukus jadi walaupun peziarah

mengambil peranan atau melakukan tingkah laku sosial yang bcrsaing dalam masyarakat.

hal ini tidak harus dibicarakan dengan orang lain di luar tempat ziarah. Pentas besar yang

diadakan oleh peziarah yang pcrcaya bahwa keinginanhya telah terkabul di Gunung

Kemukus memberi kesan kepada peziarah lain bahwa kalau mereka juua melakukan ritual

i

persetubuhan mereka pun akan berhasil.

4.6 Implikasi peranan. gender dari praktek pelacuran

Sosok perempuan dalam legenda

Dalam legenda Pangeran Samudro dan ibunya Raden Ajeng Ontrowulan dalam versi

pemerintah, tokoh R.A. Ontrowulan digambarkan sebagai seorang ibu yang suci dan

mengorbankan diri untuk anak satu-satunya yang telah meninggal. Dahnn legenda versi .,

peziarah, Pangeran Samudro jaiuh cinta pada ibunya R.A. Ontrowulan. .yang menerima

cintanya. Mereka bersetubuli tetapi kelahuan oleh Raja dan Pangeran Samudro dibunuh.

Menurut versi legenda penduduk asli sekitar makam Pangeran Samudro, R.A. Ontrowulan

bukan ibu resmi sang Pangeran, melainkan seorang selir ayahnya. Mereka jat in cinta daa
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melarikan diri ke Gunung Kemukus di mana mereka tinggal bahagia sebagai suami-isteri.

Ketika R.A. Ontrowulan mengetahui suaminya lelah jaiuh sakit dan meninggal dia pun

meninggal dari kesedihan. Dalam ketiga versi di atas. sifat sosok R.A. Ontrowulan tetap

suci dan menderita, bahkan dalam versi peziarah walaupun dia berseiubuh dengan anaknya.

Dalam versi legenda manapun R.A. Onlrowulan digambarkan sebagai seorang ibu yang
i

cinlanya tidak terbatas untuk anak putranya. Dia dihormali di Sendang Ontrowulan sebagai

bagian ritual sebelum peziarah naik ke alas Gunung Kemukus ke makam Pangeran

Samudro.

Kebebasan seksual

Para peziarah ke Gunung Kemukus baik perempuan maupun laki-laki. Pada umumnya

peziarah jarang memberitahu keluarga mereka bahwa mereka akan melakukan ritual seks di

Gunung Kemukus. Sepuluhan ribu orang yang datang pada hari-hari ziarah, termasuk

perempuan yang memakai jilbab. Jika sudah sampai ke Gunung Kemukus. peziarah

i

terutama yang perempuan, sudah lepas dari pandanganjkeluarga dan masyarakat di tempat

tinggal dan bebas untuk memenuhi syarat ritual sepenuhnya. Baik laki-laki maupun

perempuan bebas memilih pasangan dan menggunakan tubuh untuk mencoba meraih

kekuatan dan rezeki. :
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Hubungan antara kasus

Di antara tiga kasus penelitian di atas salah satu hal yang menhubungkannya adalah orang-

orang yang terlibat. Banyak pelacur, germo, peziarah dan pencari pelacu- berpindah-pindah

mengikuti upacara mistik. Selain upacara di Parangkusumo dan Gunung Kemukus. ada juga

yang mengadakan perjalanan ke Makam Raja-Raja Imogjri. dan ke Wonokromo pada hari-

hari tertentu. Dari pelacur dan germo tersebut, sebagian mereka berasal dari daerah Dukuh

Seti. Satu hubungan antara para peziarah. pencari pelacur dan orang yang mempunyai isieri

simpanan adalah bahwa mereka pergi jauh dari kampung halaman dan menjadi bebas untuk

memenuhi kepercayaan dan nafsu mereka tanpa hambatan sosial. Praktek pelacuran dan

kepercayaan kejawen pun masih jarang diakui.

Di mana orang mempunyai beberapa peranan sosial alau kegialan yang berbeda, kegiatan

yang dianggap tidak cocok dalam masyarakat dapal disembunyikan alau bahkan dihalalkan

dengan menggunakan alasan kebudayaan atau jabatan terhormat. Di keiiga tempat

penelitian ada keanehan yang berkailan dengan peranan orang dalam masyarakat. Di

Dukuh Seti para pekerja seks adalah vvarga negarayang baik. tinggal di sebuah desa yang

tertib dan rapi, dan mereka rajin pergi ke masjid. Perkawinan memberi unsur kehormatan

kepada pelacur anak-anak. Di Parangkusumo, juru kunci yang dipekerjakan Kralon dan

yang dihormati para peziarah juga merekrut dan menyewa kamar kepada pelacur dan

mengambil keuntungan dari prakiek pelacuran ilu. Terakhir. di Guiiuivj Kemukus para

peziarah membohongi suami alau isteri dan bercabul sebagai syarat ritual yang menurut

penduduk asli tidak sesuai der.gan legenda dan sejarahiyang sebenarnya.
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Ritual kejawen di Parangkusumo dan di Gunung Kemukus agak mirip. Peziarah di kedua

tempat menyebut keinginan mereka kepada juru kunci yang memberkati bunga dan

mendoakan peziarah, kemudian peziarah berdoa langsung kepada roll atau arwah setempat.

Di kedua tempat ada peziarah yang melakukan ritual kejawen dan melacur sekaligus.

5.2 Kesimpulan

Ketiga tempat yang diteliti mempunyai hubungan antara kebudayaan seiempat dan praktek

pelacuran yang berbeda. Di Dukuh Seti hubungannya adalah bahwa kawin muda dan

melacur telah menjadi sebagian dari kebudayaan setempat. Di Parangkusumo. pekerja seks

dan germo terlibat dalam ritual kejawen seiempat. Di Gunung Kemukus sebagian peziarah

percaya bahwa seks ritual harus dilakukan untuk memenuhi syarat berziarah.

Dalam tiga kasus sejarah dan penyebab pelacuran pada mulanya kurang jelas oleh karena

penggunaan sejarah lisan daripada sejarah tulis. Di semua situs ditemukan bainva

keterlibatan orang, pejabat, dinas atau instilusi lain yang dipercaya dan berkuasa bisa

memperkuatkan dan mempertahankan praktek pelacuran. Demikian juga penerimaan

praktek pelacuran oleh komunitas setempat mendorong keianjiiian kegiatan ilu.

Analisa implikasi gender menunjukkan bahwa posisi para perempuan dalam pelacuran

menunjukkan baik kekuatan maupun kelemahan. Dapat dikaiakan bahwa dalam kebiasaan

sosial, legenda dan ziarah dalam kasus penelitian ini ada faktor yang menghubungkan

perempuan dengan kekuatan seksual dan kekuatan ekonomi. Ada sosok perempuan yang
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kuat dan terhormat dalam legenda setempat, walaupun kekuatan itu ada keierbaiasannya

dalam ketergantungan pada laki-laki.

Hubungan antara unsur-unsur praktek pelacuran dan kebudayaan setempat sangat kelihatan

dalam liga kasus yang dijelajah di sini. Laiar belakang dan pandangan hidup para

perempuan yang melacur dipengaruhi oleh kebudayaan setempat. Para pekerja seks. germo

dan kliennya terlibat dalam penciptaan dan pengabadian mitos dan kebudayaan.
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ALBUM FOTO

DUKUH SETI

1. Pantai utara dekat Benteng Portugis, Duk-.m Seti.

2. Anak-anak Psikologi UGM di perkebunan pohon karet.
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PARANGKUSUMO

3. Taman dalam Benteng; yang pada malam ei »rah
seks dan kliciuivu

4. Pintu Cepuri
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5. Peziarah mcngantri untuk menyungkem di Cepuri

6. Menyekar batu yang dalam legenda diduduki Kanjeng Ratu Kidul
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Peziarah, termasuk kelompok pencak silat, menyungkem di Cepuri pada
malam Jumat Kliwon

8. Rombongan juru kunci dan peziarah bertirakat dalam Cepuri
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9. Sebuah losmen di scbcrangijalan dari Benteng

10. Walaupun jarang ada yang tidur semalam, pada pagi hari Jumat Kliwon
semua pengunjung sudah pulang. Di losmen tinggal mei'.cuei sprei dari malam

sebeluninya.
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GUNUNG KEMUKUS

ang Ontrowulan, tempat pengambilan air suci12. Send

>
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13. Peziarah dan penjual bunga di depan bangunan makam Sendang Ontrowuhm

14. Peziarah mengadakan upacara selamalan di ruang de
Samudro
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Laki-laki dari rombongan peziarah Jawa Baral. Di dalam inobil ada anggota
rombongan perempuan.
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