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Daftar Istilah 

 
Ahli guna-guna adalah ahli mantra untuk menarik hati dan mantra 

pengasihan. 
Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta 

segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan 
manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. 

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuk menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan 
hidup. 

Gadun adalah Laki-laki yang menjadi pelanggan tetap seorang waitress 
dan seringkali membiayai kehidupan sehari-hari waitress tersebut, 
biasanya laki-laki ini berumur lebih dari 50 tahun, berduit dan royal 
ketika berada di pub & bar. Laki-laki ini sangat  menjadi harapan 
waitress dalam menutupi omset setiap bulan. 

Garis Batas Kemiskinan adalah garis demarkasi yang 
mengindikasikan suatau keluarga dianggap miskin atau tidak. 
Berdasarkan kriteria BPS, sesorang atau keluarga dianggap berada 
di bawah garis kemiskinan jika setiap anggota keluarga 
mengkonsumsi rata-rata kurang dari 2100 kal. (indeks Pembangunan 
Regional, Ditjen Bina Bangda Departemend Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah, 2001) 

Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita 
setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan 
dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk 
tetap berada pada kehidupan yang layak. 

Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu alat yang dapat 
dipergunakan untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan 
pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah sebagai indeks 
komposit yang secara generic terdiri dari 3 komponen utama, yaitu : 
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1. Kawasan Pemerintah; 2. Perkembangan Wilayah; 3. Kebudayaan 
Masyarakat. (Sumber : Makalah Deputy Regional dan Sumber Daya 
Alam Pada Konasbang 2001). 

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. kawasan 
perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat 
pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti 
kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. Dalam sistem internal perkotaan, pusat 
permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan.  Sistem 
jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan 
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 
telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem 
jaringan sumber daya air (Sumber: Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). 

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi 
mendatang. 

Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan pangan, kesehatan, 
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber 
daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau 
ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan sosial politik. 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, 
atau ibu dan anaknya. 

Kemiskinan adalah adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau 
sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
bermartabat. 

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi sosial ekonomi yang 
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi 
kebutuhan yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan 
harkat dan martabat manusia.  

Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian 
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keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang 
merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. 

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan 
non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang 
merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan 
menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, 
berkepribadian, dan layak. 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Mami/Papi “Germo” adalah perempuan/laki-laki yang mengkoordinir 
perkerjaan para waitress, mulai dari pengaturan menerima tamu, 
sebagai makelar atau penghubung antara tamu dengan waitress, 
negosiator “bayaran” waitress apabila akan diminta untuk 
menemani tamu.   

Masyarakat rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya 
tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan 
potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya 

Opresif adalah tindakan yang bersifat menindas 
Patriarki adalah suatu sistem di mana lelaki menaklukan perempuan,  
Pekerja adalah Mendapat keuntungan dari hasil kerja orang lain tanpa 

memberikan  
Pekerja hiburan malam (waitress)  adalah Seseorang yang 

dipekerjakan di bidang jasa layanan/service dengan kondisi kerja 
eksploitatif, pornaaksi/striptease dan  kondisi rentan. 

Pekerja Seks adalah Seseorang yang melakukan tindakan seksual 
untuk memperoleh uang. 

Pemukiman kumuh adalah: 
1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. 
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan 

ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang 
mampu atau miskin. 

3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi 
dalam pengunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh 
sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan 
ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 
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4. Merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup  secara 
tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, 
yaitu terwujud sebagai: 
a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan 

karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.  
b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari 

sebuah RT atau sebuah RW.  
c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai 

sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah 
kelurahan, dan  bukan hunian liar. Penghuni pemukiman 
kumuh secara sosial dan ekonomi tidak  homogen. 
Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat 
pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal 
muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga 
dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas 
kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 

5. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka 
yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata 
pencaharian  tambahan di sektor informal. 

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota 
keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan 
kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas 
wilayah negara pada waktu tertentu. 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup 

Perempuan Simpanan adalah perempuan yang di”rumahkan” atau 
di”kos” kan oleh seorang laki-laki yang telah memiliki istri sah. 
Perempuan ini hanya menemani manakala laki-laki ini memerlukan 
jasanya. Biasanya, selain biaya kos atau kontrak rumah, perempuan 
ini diberikan biaya tambahan lainnya untuk biaya perawatan diri. 
Kadangkala perempuan ini dijadikan istri simpanan melalui suatu 
proses perkawinan “dibawah tangan”, atau tidak dijadikan istri 
melainkan sebagai pacar “gelap” saja. 

Permukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan 
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yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

Pramuwisma  adalah Perempuan pembantu rumah tangga 
Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang 

memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya ; 

Produk Domestik Bruto adalah satu indikator penting untuk 
mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode 
tertentu. 

Produk Domestik Bruto Perkapita adalah Produk Domestik Bruto 
dibagi dengan penduduk pertengahan tahun. 

Prostitusi adalah tindakan seksual yang dilakukan untuk memperoleh 
uang. 

Pub & Bar adalah sarana hiburan malam berupa ruang yang dilengkapi 
dengan sofa-sofa dan meja (coffee table), lantai dansa (dance floor) 
yang hanya  menyajikan minuman ringan (soft drink), cocktail dan 
minuman beralkohol kadar tinggi, menyajikan atraksi “live music” 
(musik hidup) oleh “home band” (band pribadi) dan para 
penyanyinya. 

Ranah Domestik adalah bagian dimana manusia melakukan kegiatan 
yang berhubungan dengan rumah tangga, seperti: memasak, 
mencuci, serta memelihara anak. 

Ranah Publik adalah bagian dimana manusia melakukan yang 
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan 
dengan rumah tangga, seperti: bekerja kantor, buruh, pelayan toko, 
pelayan pub & bar.  

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang 
Rentan adalah menghadapi kemungkinan besar untuk dilukai atau 

mudah untuk  diserang. 
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Sumber: 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang)  
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Rumah Kos adalah bangunan hunian yang memiliki kamar-kamar 
(terdiri dari ruang tidur dan kamar mandi) yang disewakan setiap 
bulan. 

Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami 
sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya 
tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur. Yang 
dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-
harinya dikelola menjadi satu.  

Sarana Hiburan Malam adalah bangunan-bangunan yang 
diperuntukkan sebagai tempat berlangsungnya atraksi hiburan 
seperti “live music”, arena dansa, atraksi tarian, yang hanya 
beroperasi pada malam hari, seperti, pub & bar, diskotik, ruang-
ruang karaoke  

Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk 
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, social 
dan budaya ; 

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 
hubungan fungsional. 

Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber 
daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, 
dan sumber daya buatan. 

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 
direncanakan maupun tidak. 

Tata Ruang Wilayah Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang 
di kota 

Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan ; 
utilitas umum meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan 
listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan 
pemadam kebakaran. 

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

 
 
 
 


