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Pendapatan lumayan
satu malam

Sudah berkecimpung sejak 10 tahun
lalu sebagai pekerja seks Ziana bukan
nama sebenar 32 berasal dari Tawau
Sabah mengakui menerima pendapatan
yang lumayan hasil kerjanya
melacurkan diri dalam satu malam
Menerima komisen sebanyak RM80

hingga RM300 satu malam mak nyah
yang bertubuh kurus dan bermata galak
ini semalaman akan melayan sehingga
tiga atau empat lelaki bergantung
kepada keadaan

Jika mereka hendak bookmg satu
malam mereka kena bayar RM100
dengan caj hotel makan dan minum
perlu dibayar oleh pelanggan

Biasanya macam ini rugi sebab kita
tidak dapat banyak komisen Kalau
dibawa sekejap sekejap itu lagi banyak
biasanya yang bawa lelaki tempatan
Tapi kalau ada operasi yang dijalankan
oleh jabatan agama polis dan
sebagainya seminggu kita tidak turun
ke lorong tambahnyä yang beroperasi
di Lorong Haji Taib Satu
Dia akan memulakan pekerjaannya

pada pukul 9 malam sehingga 6 pagi
Tidak seperti mak nyah mak nyah lain
yang dilihat suka bersolek Ziana lebih
gemar dengan penampilan natural
Ziana berkata sama seperti sindiket

pelacuran lain golongan ini juga
mempunyai ibu ayam atau bapa ayam
yang menjaga jadual tugasan mereka
duit komisen dan sebagainya
Setakat mendapat pendidikan di

tingkatan tiga Ziana memberitahu dia
berperwatakan lembut setelah bergaul
dengan rakan rakan sebegitu sejak
zaman persekolahan
Apabila ditanya mengenai kebenaran

ada di kalangan mereka yang
mempunyai kerja tetap pada siang hari
Ziana tidak menafikannya

Ada yang bekerja tetap Tapi
masyarakat di luar tidak ada yang tahu
Mereka berpenampilan berbeza
mengikut kesesuaian waktu kerja
tegasnya
Ditanya lagi adakah ibu keluarga dan

saudara maranya tahu mengenai
pekerjaan sebenarnya Ziana berkata
Ibu sampai sekarang tidak tahu dia
hanya tahu saya bekerja di salon
Namun dia tahu saya memang seorang
berpewatakan lembut seperti ini
Ketika ditanya bila akan berhenti

daripada melakukan kerja kerja itu
Ziana berkata dia akan berhenti ketika
usianya 38 tahun

Berhenti setelah
dijangkiti AIDS

Ina bukan nama sebenar 44 sudah
mula berhenti daripada melakukan
kerja kerja pelacuran kira kira dua tahun
lalu

Saya dapat tahu saya ada HIV AIDS
pada tahun 2006 kerana saya tidak
memakai kondom ketika melakukan
hubungan seks

Apabila dapat tahu virus itu ada
dalam badan saya terus berhenti Tapi
ramai lagi di kalangan rakan rakan saya
yang tahu mereka ada AIDS tapi masih
juga meneruskan pekerjaan mereka

Saya rasa 98 peratus daripada pelacur
mak nyah ini ada AIDS jadi kena
b rhati hati katanya
Berasal dari Kedah Ina hanya datang

ke Kuala Lumpur tahun lepas untuk
menjadi salah seorang pekerja sosial
untuk membantu rakan rakan senasib
lain
Ina berkata kerjayanya itu bermula di

Kedah pada usianya 18 tahun Biarpun
pada mulanya hanya sekadar untuk
merasa suka suka dan dapatkan duit
tambahan namun hakikatnya jalan
yang diambilnya itu sekarang menjerat
dirinya sendiri
Ina sekarang menjadi rakan

pembimbing menerusi Pertubuhan
Wake Wanita dan Kesihatan yang
ditubuhkan khusus untuk membantu
mereka yang menghidap HIV positif
Apa yang mengejutkan Ina juga

mengakui salah seorang daripada
adik beradiknya juga meninggal dunia
akibat virus ini malah ada di kalangan
saudara maranya yang juga
berperwatakan lembut Ibu dan ayah
Ina sudah lama meninggal dunia
Mempunyai pendidikan Sijil Pelajaran

Malaysia SPM Ina memberitahu
setakat yang dia tahu ramai di kalangan
mereka yang menjadi pelanggan mak
nyah ini adaiah dari luar Kuala Lumpur
dan Selangor Maksudnya mereka ini
semua dari negeri negeri lain yang
berhijrah menetap di ibu kota

Jarang sangat kita dapat pelanggan
anak jati Kuala Lumpur mahupun
Selangor Selain itu pelanggan dari
golongan India Bangladesh dan lelaki
dari golongan biseksual

Mereka ini sukakan seks ganas
jelasnya
Ina berkata hanya lelaki yang

biseksual sahaja yang mengetahui sama
ada kita ni boleh layan mereka atau
tidak Golongan ini ada lengguk
sendiri di samping bahasa bahasa badan
dan percakapan yang boleh saling di
mengertikan di kalangan mereka

Kalau kita tak tahu sebenarnya
dunia mak nyah ini adaiah satu dunia
khayalan Mereka terdampar dalam
dunia mereka sendiri dan untuk
mencapai apa yang mereka inginkan

atau khayalkan mereka akan melakukan
apa sahaja

Bagi kita pelacur mak nyah ini
inginkan kedua duanya seks dan wang
katanya

WALAUPUN kerap dilakukan
serbuan oleh pihak penguat kuasa
aktiviti lorong gelap golongan mak
nyah masih berterusan Gambar
hiasan
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