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KESEMPATAN bertemu dengan
Mak Wan (bukan nama sebenar),
61, ketika berkunjung ke Pusat
Perlindungan Sinar Salam

(Teratak Arfidah) di Jalan Raja Bot, Kuala
Lumpur barubaru ini, membuka sedikit
lembaran kisah silam hidupnya.

Daripada bersembang halhal biasa
sehinggalah beralih tentang kisahnya
memperdagang tubuh untuk sesuap nasi
di loronglorong sekitar Jalan Chow Kit
ketika zaman mudanya dulu.

Mulanya wanita ini agak keberatan dan
sedikit kekok untuk bercerita, namun dia
percaya setiap orang pernah melalui sisi
gelap dalam kehidupan masingmasing.

Lebih 30 tahun bergelumang dengan
maksiat tanpa mempeduli dosa dan
pahala, akhirnya dia kini insaf dan ingin
kembali ke pangkal jalan.

Menurut Mak Wan, episod gelap
hidupnya bermula selepas dia bercerai
dengan bekas suaminya ketika berusia 20
tahun.

"Kami berkahwin ketika samasama
masih muda dan mentah. Ketika itu saya
baru berumur 16 tahun dan suami pula 18
tahun.

"Malangnya perkahwinan
bersandarkan suka sama sukar itu tidak
bertahan lama kerana saya tidak tahan
dengan sepak terajangnya.

"Suami saya kaki pukul, pantang ada
yang tak kena habis kaki dan tangan dia
hinggap di tubuh saya. Keadaan lebih
teruk apabila dia mabuk, kadangkadang
sampai lembik saya dikerjakan.

"Tidak cukup dengan itu dia juga
seorang penagih dadah. Perkahwinan
kami cuma bertahan empat tahun dan
dikurniakan seorang anak perempuan,"
katanya membuka cerita.

Selepas bercerai, Mak Wan nekad
untuk berhijrah ke Kuala Lumpur kerana
ingin mencari pekerjaan bagi menampung
kehidupan.
Anak tunggalnya terpaksa diserahkan

kepada saudaranya di kampung kerana
waktu itu dia sendiri tidak tahu untung

nasib penghijrahannya ke kota.
"Saya sendiri tidak tahu di mana nak

dituju kerana saya tidak punya
siapasiapa di Kuala Lumpur.

"Berbulanbulan saya mencari kerja
tetapi tidak ada majikan yang ingin
mengambil saya bekerja.

"Maklumlah ketika itu sijil tamat
sekolah tidak ada, dengan kelayakan
belajar sehingga darjah enam, apalah
sangat pekerjaan yang boleh saya
lakukan.

"Sehinggalah sampai satu tahap saya
mula pasrah dan nekad 'menukar' tubuh
dengan wang.

"Saya terpengaruh dengan ajakan
seorang kawan yang saya kenali ketika
saya sibuk ke sanasini mencari kerja dan
menumpangkan saya di rumahnya.

"Lagipun waktu itu saya memang
cukup terdesak untuk mendapatkan wang
dan kawan saya itu memang dah lama
jadi pelacur.

"Melalui dia saya diperkenal kepada
seorang pelanggan. Pengalaman kali
pertama melayan pelanggan memang
menakutkan. Sepanjang malam tubuh
saya menggigil, rasa bersalah dan berdosa.

"Namun apabila masuk hari ketiga dan

seterusnya perasaan itu semakin hilang
sedikit demi sedikit apatah lagi dengan
wang yang diperolehi bukan saja dapat
menampung segala perbelanjaan saya
bahkan boleh kirim ke kampung," katanya.

Bermula dari situlah, kata Mak Wan,
aktiviti pelacurannya semakin ligat di
sekitar Jalan Chow Kit, malah ketika itu
dia antara yang 'terlaris' di kawasan itu
kerana masih muda dan 'bergetah'.
Kegiatan itu berlarutan sehingga

umurnya mencecah 45 tahun dan dalam

tempoh tersebut dia tidak pernah berfikir
untuk berubah atau mencari pekerjaan
lain kerana ganjaran yang diterima
sebagai pelacur agak lumayan.

"Dahulu setiap pelanggan yang
mendapat khidmat saya akan dikenakan
bayaran RM100 hingga RM150 seorang.

"Saya bernasib baik kerana saya
bekerja sendiri tidak melalui bapa ayam
atau mak ayam, jadi semua bayaran
untuk saya seorang.

"Selalunya saya tidak terlalu memilih
pelanggan. Semua yang datang saya layan
asalkan ada bayaran," katanya.

Mak Wan mengakui, dia tidak
■menghadapi masalah untuk mendapatkan
pelanggan kerana kebanyakan adalah
pelanggan tetap yang berulangalik
mendapatkan khidmat seksnya.

"Waktu mudamuda memang senang
nak dapat pelanggan kerana masih
bergetah dan cantik lagi.

" Tetapi apabila umur meningkat
pelanggan makin kurang sehinggakan
dalam satu minggu nak dapat tiga atau
empat orang pun susah.

"Jika tidak ada pelanggan yang dilayan
terpaksalah saya berjimat cermat dan
menahan perut kerana wang yang
diperoleh tidak cukup untuk membeli

makanan dan membayar sewa rumah,"
katanya.

Mak Wan mengakui, mungkin
benarlah kata orang rezeki daripada
punca yang tidak halal memang 'panas'
dan tidak lekat lama.
Walaupun suatu ketika pendapatan

hasil pelacurannya cukup lumayan, dia
sendiri tidak tahu ke mana wang tersebut
dan sentiasa berasa tidak cukup.
Waktu itu dia langsung tidak pernah

terfikir untuk menyimpan dan sehingga
kini dia hidup ibarat kais pagi makan
pagi.

Keadaan tersebut sedikit sebanyak
membuatkan dia mula terfikir tentang
kehidupan 'kotor' yang dilaluinya apatah
lagi apabila diri semakin tua.
Mak Wan sedar perbtiatan dan

"pekerjaan yang dilakukan menyalahi
agama dan norma kehidupan.

"Sejak beberapa tahun lalu saya mula
insaf dengan perbuatan yang pernah
dilakukan. Sedikit demi sedikit saya mula
merubah diri ke arah lebih baik.
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"Perubahan ini juga disebabkan saya
sering mengikuti programprogram yang
dianjurkan oleh 'Teratak Arfidah' untuk
mengajak golongan seperti kami kembali
ke pangkal jalan.

"Apabila sering terlibat dengan aktiviti
yang dianjurkan oleh mereka, lama
kelamaan hati saya terbuka untuk
berubah.

"Sudah lebih lima tahun saya
tinggalkan sepenuhnya dunia di
loronglorong gelap dan berusaha
meneruskan hidup dengan cara yang
diredai," katanya.
Bagi menghabiskan sisa hidupnya

berseorangan, Mak Wan telah menyewa
rumah berdekatan Jalan Chow Kit.

"Dalam masa yang sama, saya rrfenjual
kuihmuih untuk menampung kehidupan
seharian. Hasil duit tersebut juga saya
bayar sewa rumah.

"Kadangkadang terasa perit kerana
duit tidak cukup, tetapi sekarang apa
yang penting rezeki yang diperoleh
adalah halal dan hasil titik peluh sendiri,"
katanya.

Dia mengakui, selepas berhenti
daripada melakukan pekerjaan terkutuk
itu, kini dirinya lebih tenang dan banyak
menghabiskan masa untuk belajar agama.

Dia juga bersyukur kerana akibat
kegiatan seks bebasnya dulu dia tidak
dijangkiti penyakit berbahaya termasuk
HIV/AIDS.

Ini mungkin kerajia ketika aktif dulu
dia masih mengambil langkah
beijagajaga termasuk menggunakan
kondom setiap kali melayan pelanggan.

Dia juga tidak terjebak dalam dunia
penagihan dadah yang biasa dilakukan
oleh golongan pelacur sepertinya.

"Ramai rakanrakan seangkatan saya
yang sudah meninggal dunia sama ada di
sebabkan AIDS atau ketagihan dadah.
Saya bernasib baik kerana bebas daripada
dua perkara itu," katanya yang tibatiba
terdiam apabila ditanya mengenai nasib
anak tunggalnya.

Dengan nada sebak Mak Wan
mengakui sudah terputus hubungan
dengan anak perempuan yang diserahkan
kepada seorang saudara ketika di
kampung dulu.

Dia sendiri tidak tahu di mana anaknya
berada kini dan tidak pernah berusaha
untuk mencari atau menghubunginya.

"Saya sedar saya bersalah
meninggalkan dia begitu saja. Saya

percaya dia sudah mempunyai
kehidupannya sendiri dan saya tidak
berhasrat mengganggunya," kata Mak
Wan menutup bicara.

^ Jika tidak ada
pelanggan yang

dilayan terpaksalah saya
berjimat cermat dan
menahan perut kerana
wang yang diperolehi
tidak culcup untuk
membeli makanan dan

membayar sewa rumah
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