
LAMP IRAN 



Lampiran A 

Subjek Pertama 

HASIL WA WANCARA DENGAN SUBJEK 

Nama (inisial) : M 

Asal : Gresik 

Usia : 40 tahun 

Urutan kelahiran : 5 dari 6 bersuudara 

Aganu : Islam 

Suku : Jawa 

Pendidikan terakhir : SO 

Pcrtcmuan Pcrtama 

Hari/ tanggal : Sabtu, 20-08-2005 

Pukul : 11.30-12.15 WIB 

l.::mpat : Posko Hotline Jl. Bangunsari VIII/15. Surabaya 

Keterangan : 

I~ : Inisial dari peneliti 

Y1 : lnisial dari subjek 

R : Selamat siang mbak! 

M : Sc Ia mat siang. 
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R : Sekarang saya akan mengenai Jatar belakang keluarga mbak. Suku bangsa ayah 

dan ihu. apa mbak? 

\l : Jawa. 

R Jawa'' 

\I lya. 

R Semua·J 

~\1 : lya. semua. 

R : Lalu pekc~jaan ayah dan ibu, apa mbak? 

M : Kalo bapak saya tani ... tambak itu, ya sawah. 

R : Kalo ibu? 

M : Kalo ibu gak kerja, ya bantu-bantu ke sawah nanam padi .... gitu aja. 

R : Lalu status pernikahan orang tua P1bak bagaimana? apakah pertama atau 

pcrnikahan ke dua. 

tv\ : Kalo ibu say a ... ch hapak saya pcrnah kawin. lhu say a yang pcrtama, jadi hapak 

saya kawin 'agi. Jadi mungkin gak harmonis, lha wong ibu saya ditinggalkan 

kok. 

R : Jadi ... jelaskan juga ap1 hubungan bapak dan ibu harmonis atau senng 

hertengkar? 

M : Kalo bertengkar sich enggak ya, eng ... enggak pern:1h denger ya kalau bapak 

dan ibu sering bertengkar kan berbeda ya, maksudnya bapak saya tinggal di 

Keputih, trus ibu saya tinggal di desa .... di Gresik itu, lalu bapak say a kan bilang 

mau kc1ja di Keputih. Kalau sudah punya tempat tinggal mau disusul ibu 
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say a .. , gitu aja. Dan bapak say a sama ibu say a pemikahannya, apa ... puny a 

pcrnikahan di karunia anak 6 orang. Terus kalau bapak saya kan pergi ke 

Keputih itu, disitu bapak saya kawin lagi, temyata kawin 1agi. Terus kan 

ada ... ada. tau bapak say a gak pulang-pulang .... terus ibu saya nyusul. Temyata, 

tau kalo bapak kawin lagi. 

R : Pendidikan Lerakhir ayah dan ibu mbak apa? 

M : Kalo ibu saya gak sekolah, kalau bapak saya SMA. Jaman Jepang bapak saya 

SMA. 

R : Lalu bagaimana status ekonomi keluarga mbak dahulu dan sekarang? 

M : Kalo bapak say a sich, statusnya biasa-biasa ya, ya .... gak kaya, ya gak terlalu 

miskin gitu lho, biasa-biasa saja. Ya tetapi ya itu, ngomong bapak saya kan gak 

ini ya ... kalo sama anak yang pertama itu nggak pemah menghiraukan! ntah 

hid up. ntah mati pokoknya gak di urusin. Eeh ... terus akhimya ibu say a 

memberi keputusan, kan anaknya kan 6, waktu itu .... waktu ibu saya ditinggal di 

Keputih itu, anaknya kan masih 5 .... waktu itu ibu saya kan lagi bunting, 

akhirnya ibu saya habis melahirkan temyata anaknya kan 6 to! Terus di bagi, 

yang 3 ikut bapak saya, 3 ikut ibu saya gitu! 

R : Lalu. mereka itu bercerai? 

M : Nggak. nggak bercerai sampai ayah saya meninggal. 
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R : Lalu bagaimana cara orang tua mengasuh mbak? jadi .... di kasih kebebasan 

mengemukakan pendapat atau orang tua justru memaksakan kehendak mereka? 

bisa mbak jelaskan? 

M : Kala apa ya. kalo aku dididik ibu tiri terlalu kejam gitu lho ya, 

cch .... mcnganggap kami-kami ini tidak manusiawi gitu lho, diperlukan tidak 

adil. Ya kala ada bapak saya memangnya adil, gak ada bapak saya, apa di 

pukul, di kasih makan tai-nya kerbau, ya ayam, ya susur yang ada pokoknya ada 

dilihatnya itu, misalnya kita minta uang untuk sekolah gitu ya .... gak dikasih 

tapi dipukul. Lalu kalo kita nangis gitu ya, kalau kita nangis, dia melihat apa 

yang dimatanya itu di .... di suapkan ke mulut. 

R : Mbak udah pemah gitu .... bilang pada bapak tentang perlakuan ibu tiri? 

M : Kalo saya bilang pada bapak saya, bapak saya tidak pemah menghiraukan, gak 

percaya. paling saya nakal. Lalu bapak saya memukuli juga! pemah saya 

di .... apa. di jemur di tambak itu mulai jam ..... 9 pagi sampai jam 4, baru itu 

dilepaskan dicancang itu, diikat di .... dipatokan ..... diikat di tambak. Kadang

kadang di .... (Subjek batuk dan kemudian matanya mulai berkaca-kaca) di ikat 

di pohon trembcsi. di kasih apa ...... di makan sama krangkang, yang kelihatan 

tinggal mata itu yang gak digigit, apa namanya .... serangga itu. (Subjek mulai 

menangis) 

R : lya. lalu apa mbak ndak pemah mencuba ,ninta tolong pada orang mungkin? 
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M : Kalo apa ya ..... tetangga-tetangga itu gak berani. 

R : Gak bcrani? 

M : Kan karena anaknya sendiri, biar dibunuh kan anaknya sendiri. Jadi gak ada 

yang istilahnya nolong gitu ya! trus temyata ada seseorang yang menyintai kita 

itu ya. kepala guru, di sekolah SO itu lalu diambil. Bukan untuk dijadikan anak 

tapi ya diambil untuk di sekolahkan, disuruh ngaji oleh guru tersebut. (Subjek 

menangis) 

R : Ini mbak tissunya (peneliti memberikan tissue) 

M : lya. makasih (Subjek menerima tissue tersebut) iya itu, kalo ada seseorang yang 

masih ada nurani gitu ya sama saya, ya saya diambil. Jadi kakak saya yang 2 itu 

laki-laki sama perempuan itu, ikut ibu tiri saya ...... itu juga dianiaya, dipukuli 

tiap hari itu ..... mau apa itu ...... balik ke ibu saya tapi gak tahujalan, kan masih 

kecil-kecil itu ya. ibu saya kan di Gresik sana, gitu. Lalu kan kakak saya 

perempuan sama laki-laki saya meninggal kan di rumah ibu tiri saya. 

Di ..... waktu puasa kan gak makan nasi dulu, minta kolak gitu Iho ... .itu gak di 

kasih gitu lho ..... "nanti, masih ...... masih di masak!" gitu kan, ibu tiri saya gitu! 

Trus disiramkan ke kakak saya ..... temyata apa itu kan, ha ..... ha ..... hangat 

kan ..... kan panas to ...... apa itu, namanya airnya itu ..... kan akhirnya jadi 

mborok trus akhimya nge-set, kan gak di berobatkan, kan akhirnya jadi 

meninggal itu di situ. Kakak saya 2 itu meninggal di ... .ibu tiri itu. Kalo saya 
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kan di amhil oleh guru say a, saya kira-kira umur h~rapa ..... 13, itu lui us ..... SD 

diambil oleh bapak. 

R : Mhak nggak pernah membicarakan pada ibu kandung mengenai ibu tiri? 

M : Kalo ...... apa ...... ya ..... kalo ibu tiri saya gitu itu, kita mau ngadu ke ibuku 

sendiri itu kan gak bisa. Kita kan berjauhan, ibu saya di Gresik, bapak saya di 

Kcputih. jadi kita gak bisa ngadu. Jadi hanya tetangga-tetangga yang tau itu, 

··kamu dari pada ikut bapak kamu, setiap hari disiksa, mbak ya ikut orang sana, 

nanti kan kamu gak disiksa kayak gitu. Ikut sapa gitu, famili kamukah atau 

siapa! ''ya itu, temyata kan, mur.gkin kepala sekolah saya denger atau ngeliat, 

akhirnya diminta sama bapak saya. 

R : Lalu waktu mbak masih kecil, cita-citanya apa? 

M : Kalo saya sich, cita-citanya ya agak kepengen jadi pegawai, ya agak punya 

kepikiran gitu, kita makan saja susah, ikut orang tua aja diperlakukan kayak 

gitu, gak puya cita-cita kepengen jadi ini itu ..... nggak ..... nggak punya ya! cita-

cita say a cuma kepengen sekolah itu ya ..... seperti temen-temen, bisa bekeija, 

gitu aja. Cita-citanya gak kepengen jadi ...... misalnya kayak pegawai atau apa 

gitu. ya pokoknya kepengen bisa kerja, ya kalo lulus SMA kan bisa kerja. 

R : Lalu orang tua mbak mengharapkan mbakjadi apa? 

M : Jangankan lagi punya cita-cita anaknya jadi ini, gak ada! kasih sayangnya aja 

gak ada. Jadi tiap pagi dia berangkat, tiap sore dia pulang. Jadi ya di pasrahkan 
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pada ibu tiri saya. lbu saya gak mbina anaknya, walaupun dia bukan anak 

kandungnya sendiri, kalo dia dididik baik-baik kan membalas dia baik. Dia 

nggak. memperlakukan seperti kebaikan itu nggak ada, ya itu ...... ngasih makan 

.. nich makan!" en tong itu ...... yang dipakai untuk mengambil makan itu 

"cctok'' ke kepala. Kamu itu anaknya orang gila, sana kamu ikut ibu kamu sana! 

ngapain kamu ikut saya?!". Lha namanya ibu jauh, kita kan gak bisa ke sana. 

Kita cuma ..... hisanya cuma menangis, nanti sampek hapak datang , ngomong 

.. pak. aku tadi dipukul ama ihu", "kamu paling ya nakal!" gitu sambil dipukul 

sama penjalin, jadi gak ada untuk mengadu itu. 

R : Lalu apakah orang tua mbak membedakan antara anak !aki-laki dengan 

perempuan dari keluarga? 

M : Kalo hapak saya ya ada perbedaan! kalo dari ibu tidak disayangi sama sekali, 

kalo dari ibu tiri ya disayangi, di sekolahkan sampe lulus SMA. Tapi kalo anak 

dari ihu dulu dia nggak pernah menghiraukan, memberi natkahpun tictak pernah 

sama ib•J saya. gitu lho. 

R : Walaupun itu anak laki-laki, sama? 

M : lya ! walaupun itu anak laki-laki, itu percmpuan tidak ada perbedaan. Pokoknya 

dia gak mau itu lho, anak yang ibu pertama. 

R : Mbak ndak pernah tanya. kenapa bap&k seperti itu? 
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lvl : NJak. nc\ak pernah hanya ya cuma ..... trus kan akhirnya kan itu ya ..... kalo 

kangen sama ibu saya, kan saya datang ke Gresik sana trus cerita ibu saya 

"hagaimana kamu ikut ibu, ibumu ,iri sana?", ya ngomong aja ..... ya gak 

ngomong yang jelek gitu ya ..... ngomong yang baik, biar gak kuatir. Namanya 

orang tua kan. nanti ibunya sakit hati atau gimana. Kan kakak saya ngomong 

"nanti kalo ditanya ibu. jangan ngomo.1g yang aneh-aneh ya ! ya ngomong baik 

aja. nanti ibu merasa ini ...... nanti ibu mikir! kalo ibu sakit kan kasihan. Kalo 

kamu ditanya disana gimana, ya ngomong baik!". "Anu ...... gak kok bu, baik". 

"kamu disana nakan?'. "iya makan" walaupun ~ceharian gak makan ...... ya 

ngomong makan aja, gak mau memberitahu yang sebenarnya kan kasihan. 

Kakak saya yang paling pertama yang ngomong" jangan sekali-kali ngomong 

sama emak gini-gini, kasihan emak sudah disakiti sama bapak kita, nggak perlu 

kamu menyakiti yang ke-2 kalinya, nanti ibu menangis nanti, gimanapun ..... kita 

tutup-tutupin. 

R : Lalu apakah orang tua mbak pernah memukul, atau mungkin mencubit, 

menjewer jika mbak dianggap berbuat sesuatu yang tidak senonoh atau 

mungkin nakal? 

M : Ya! ya kalo mukul ya sering, ya itu kalo dapat aduan dari ibu tiri saya, kan ibu 

saya, eh bapak saya tidak pernah menghiraukan. Pokoknya dia taunya keija, 

pergi pagi pulang sore gitu aja. Nanti kalau ibu tiri mengadu begini, gak ditanya 
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anak-anaknya dulu, dia dipukuli semua, dicancang semua ditrembesi atau di 

tambak itu tadi, di jemur di situ. 

R : /\pakah orang tua mbak ..... sering memberi tahu baik buruknya suatu perilaku 

atau nasihat-nasihat? 

M : Ndak pcrnah! ndak pernah menghiraukan anaknya sama sekali 

R : Kalau mungkin dari masyarakat,mungkin dari lingkungan sekitar, apa ada yang 

mungkin memberikan nasihat, pada mbak? 

M : Ya kala saya, kala kakak saya meninggal kan ikut ibu tiri saya, kala saya kan 

ikut di kepala sekolah saya tadi itu, pak ustadz Wahidhasi. Dia kan sering 

menasihati saya baik, "kamu harus belajar, kamu harus jadi orang baik, jadi 

pegawai ata•1 pengen jadi guru? kamu disini aja, makan gak makan kamu ikut 

saya. kamu mau sekolah saya yang biayai. Masalah makan masalah biaya 

apapun. sekecil apapun saya yang tanggung jawab sama kamu! penting kamu 

disini!''. Apa ... apa namanya itu ... ngemong anaknya itu lho, anaknya yang 

masih kecil itu. "Kamu ngasuh anak saya, kamu ngajak main, nemani kala ada 

misalnya ... didapur ada yang kotor, ya kamu nggak usah sampai dibilangin ibu? 

Kamu harus nyuci, harus bantu-bantu ibu di dapur!" gitu. Lha kala misalnya 

kita habis dari sekolah itu kita disuruh ngaji. "Kamu habis sholat maghrib, 

kamu harus ngaji!" gitu. Lha guru ngaji sana kan di langgar, disana kan ada 

langgar. Kalo habis ngaji kan di jemput kan ... sama ibu, takutnya kalo ada apa-
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apa di jalan, dijemput, disuruh pulang. Tiap subuh kan kita harus nyapu-nyapu 

halaman belakang a tau depan, ya korah-korah, ya nyuci-nyuci apa itu ... selesai, 

11~:tji l:t~i Schari 2 kali ngaji. suhuh sama maghrih. giltl. Pokoknya ilu. hanya 

bcrsihkan pi ring sama membersihkan hal ... apa ... halaman. kt:t:jaannya sama 

momong anaknya itu aja. 

R : Lalu apakah masa kecil mbak itu mungkin ada yang menyenangkan? bisa mbak 

jelaskan? 

M : Ya ... ya ... ya ... apa ya? aku rasa ... senangnya gimana ya gak pemah, merasakan 

bahagia itu gimana ... merasakan kasih sayang dari orangtua itu gimana ... gak 

pernah aku rasakan ... (subjek menangis dan suaranya bergetar) ya itu aja ada 

seseorang yang menyayangi saya, gitu aja. Jadi dari orangtua gak ada ss ... sama 

sekali. 

R : Mbak M mau minum dulu? (peneliti mcmberikan air minum kepada su~jek) 

M : Udahl (subjek mengambil tissue) 

R : Bisa dilanjutkan? (peneliti menanyakan hal ini karena jika subjek masih bisa 

melanjutkan maka akan dilanjutkan sambil menunggu subjek tenang, tetapi bila 

subjek keberatan, maka wawancara ditunda) 

M : lya ... bisa ... (subjek terdiam agak lama) udah lanjutkan aja gak apa-apa! gak 

apa-apa lanjutkan! 
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R : Apakah mbak pernah mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan atau 

berkesan buruk, misalnya pelecehan seksual, seperti ..... mungkin diraba-raba 

alat reproduksi? 

i\1 : Nggak. nggak pernah! 

R : Apakah mbak pernah mengalami pemerkosaan? 

M : Kalau diperkosa sich nggak kan, ya ... itu ya, waktu say a ikut guru saya itu kan 

lulus SD. langsung diambil sama bapak saya, sampe guru saya itu berdebat 

sama hapak saya, "gini lho pak, sayc; bukan ngambil anak bapak bukan! aku 

merasa ya apa ya ..... merasa ada tang-sung jawab saya .... merasa ikut tanggung 

jawab itu lho! trus kalo bapak, maksud saya itu jangan diambil dulu anaknya 

bapak 1 setdah lulus SMA gak papa pak ambil aja!". Ternyata bapak saya kan 

maksa. lha guru saya kan gak bisa melawan karena merasa tidak punya hak, jadi 

ya diberikan sama guru saya taci. Akhirnya saya dinikahkan gitu lho sama 

bapak say a, ya ...... itu. 

R : Apakah mbak sering terlibat kegir.tan yang bersifat kerohanian, misalnya 

pengajian. sholat, dan lain-lain? 

M : Iya, kan kalo ....... iya .... . 

R : Bisa mbak jelaskan mungkin, ikut kegiatan apa saja? 

M : Kalo ada Iomba MTQ say a ikut, apa namanya itu ..... misalnya kalo ada Iomba 

samroh ya ikut gitu! pokoknya ada Iomba, kegiatan rohani saya ikut! 
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R : Kapan mbak mulai mendapatkan menstruasi pertama? 

M : Eh. setelah saya menstruasi itu, st:telah saya nikah aJa umur 13 tahun 

helum ...... sekitar umur lima belas tahun saya mens. 

R : Lalu. apa yang mbak lakukan ketika mendapat!\an menstruasi pertama? bisa 

mbakjelaskan! 

tv! : Ya waktu itu. say a kan anu ya ..... ikut jadi pembantu kan udah dinikahkan, 

kepengen sekolah, kepengen jadi apa .... sekolah itu temyata bisa bekeija itu lho 

ya. kepengen saya kan itt: lho ya, tapi kan orangtua saya tetap memaksa aja saya 

menikah. Ya ..... saya menikah, tap! saya gak pemah tau, apa ..... dikasihtau "ini 

suami kamu, kamu dilamar orang", itu gak pemah dikasihtau. "Pokoknya kamu 

menikah tanggal sekian, bulan sekian!", mana suami saya, saya ya gak tau gitu 

ya ..... temyata kan waktu itu saya nikah ya ..... tapi aku kan sampe sempat 

bilang gini sama bapak saya "kalo bapak maksa saya terus nikah, ya nikahin aja 

bapak! aku gak mau nikah!" gitu ya. Ternyata bapak saya ngomong gini "kalo 

kamu gak mau nikah, liat aja kamu ..... tak bunuh kamu!", kan bapak saya bilang 

gitu ya. kan takut ya .... namanya .... digitukan orangtua, temyata saya mau 

nikah. Sekarang ini saya duduk di pelaminan, besoknya saya pergi dari rumah. 

Akhimya ikut orang di Jarak sana, ya di ..... 

R : Mbak. tadi saya kan menanyakan apa yang mbak lakukan ketika mendapat 

menstruasi pcrtamakali! pcrasaan mbak itu gimana? 
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iv' : lya. gini ya ..... saya kan ikut orang, maksudnya .... tapi say a bel urn jual diri itu 

Iho ya! kan waktu itu saya pulang nengok orangtua kan, ke ibu saya, bukan ke 

bapak saya kan di Gresik sana. Waktu di rumah itu kan saya mt:ns "bu, di sini 

saya kok ada darahnya? (subjek sambil menunjukkan jari telunjuk ke arah alat 

kdaminnya). trus ibu say a bilang gini "ya .... semua orang perempuan itu gitu, 

mengalami kayak gitu". Ibu saya membuat bubur merah, dan dikasihkan ke 

tetangga. gitu. Trus saya kan kembali kerja, ibu saya lalu bilang "hati-hati kalo 

kamu kerja karena kamu sudah mens. gitu! kalo bergaul sama laki-laki jangan 

suka sembarangan!", itu saja ibu saya pesannya. 

R : Jadi mbak memberitahu mens pertama mbak pada ibu ya? 

M : Pada ibu. iya! 

R : I3agaimana pergaulan mbak dengan t.:man sejenis maupun lawan jenis setelah 

mbak mendapatkan menstruasi pertama? 

M : Kalo saya wong namanya ikut orang, kerja ikut orang ya saya bergaul hanya 

sebatas waktu malam kita tidur bareng-bareng, gitu! kita ngobrol-ngobrol, ya 

gurau itu aja. Besok kan biasanya kan pagi-pagi kan udah bangun, jadi ngobrol 

s~bentar. ... lalu kan tidur, nanti jam 2 atau jam 3 gitu kan kita bangun, kerja. 

Jadi gak sempat kita ngobrol yang lain-lain, jadi ya gurau gitu tok! "kapan ya 

kita bisa puny a suami yang baik gitu, kita dapat jodoh?", gitu aja ngobrol sama 

ternan-ternan. 



R : Lalu berapa kali mbak mcnikah? 

M : Dua kali, yang kedua setelah saya menjadi PSK itu. 

R : ltu pilihan sendiri atau dijodohkan? 

M : Kalo yang.: .... nikah kedua itu pilihan say a sendiri. 

R : Kalau yang pertama itu yang dijodohkan ya? 

M : lya! 

R : Lalu apa mbak pemah hamil dan melahirkan? 

M : Kalo punya suami gak pernah melahirkan, gak pernah hamil ya .... nggak. 

R : Lalu pekerjaan suami mbak apa? 

M : Kerjanya di Perak, kuli. 

R : Itu yang suami pertama'1 

M : N ggak, yang kedua. 

R : Oh .... y;mg kedua. 

M : Yang pertama dia itu kan petani tambak, jadi keijanya ya di tambak. 

R : Waktu menikah itu mbak bekeija sebaga1 apa? 

M : Yang pertama? 

R : Heeh. 
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M : Bel urn sempat keija, jadi ikut itu tadi .... guru saya, \alu diambil bapak saya, 

ditaruh di rumahnya, dipaksakan untuk nikah itu. Jadi gak sempat saya keija 

di .... kerja di pabrik-pabrik itu gak pernah ..... jadi ya ikut guru say a, itu aja. 
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. ' 

R : Yang ikut menjadi pembantu tadi? 
( 

M : Ya itu sctelah saya dinikahkan dengan bapak saya itu, kan malamnya duduk di 

pelaminan pagi lari itu, di situ di Jarak itu, di situ. 

R : Trus mbak ndak ke tempat lain Jagi? 

M : Ndak. 

R : Jadi cuma bekerja di tempat itu saja? 

M : lya. 

R : Lalu bagaimana status ekonomi keluarga mbak dulu, selama mbak menikah 

dengan suami yang lama itu? 

M : Kalo ekonomi ya, sebenamya suami saya anak orang kaya, gitu lho. Tapi aku 

kan gak suka, bel urn suka menikah gitu lho ya, kepengen saya sekolah .... kok 

dipaksakan. Temyata saya kan lari cari peke~an, ikut kan di situ punya depot, 

trus ya kc~ja di depot, ya di situ itu. 

R : Lalu dcngan suami kedua bagaimana status ekonominya? 

M : Ya biasa-biasa ya, ya gak terlalu cukup ya gak terlalu kekurangan, ya 

masalahnya bisa dimakan setiap hari, gitu aja. 

R : Apakah mbak bahagia atau tidak selama menikah? 

M : Ya mungkin ..... 

R : Kalau suami pertama? 
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M : Kalo suami pertama, say a nggak pem1h kumpul .... gitu lho, maksudnya nggak 

p.:rnah kumpul. Kalo suami kedua 'ya say a kumpul, istilahnya kan ..... pilihim 

say a. lagipnb say a sudah beke~ja rnenjadi PSK, ketemunya di ..... di pelacuran. 

Saya bekerja di pelacur<:.n dua tahun, saya itu di angkat dan dikeluarkan, kita 

sama-sama bekerja. Dia kerja di Perak, saya kerja di rumah. Saya ambil 

konveksi trus kadang-kadang kalo konveksi kurang, kurang untuk makan, buat 

makan yang punya saya., bayaran saya disimpen gitu ya, bayaran saya dibuat 

makan. Kalo ada kekurangan lalu saya keliling jualan, ya buat kerupuk udang, 

jajan-jajan saya titipkan di warung-warung. 

R : Mbak bahagia dengan suami kedua? 

M : Bahagia sich, ada bahagia ya. Selama aku nikah sama dia mulai tahun 1982 

sampai 1988 kurasa ada kebahagiaan gitu ya. Walaupun secara ekonomi gak 

memenuhi syarat tapi kita bahagia. Bahagianya kan waktu itu saya sempet 

bahagia karena suami saya jujur, gak pemah aneh-aneh, tepat pulang pada 

waktunya. Trus waktu nikah kira-kira sudah empat tahun, aku gak punya anak 

trus dia neko-neko, trus saya diambilkan anak, setelah saya diambilkan anak, 

lalu saya ditinggal pergi begitu saja, gak diurus sama sekali, sampai sekarang 

aku gak pemah ketemu suami saya. Dia tinggal di mana, ntah hidup ntah mati 

saya gak tau. 
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R : Apakah mbak memiliki anak selain anak kandung, jadi tadi kan ngangkat af!ak 

ya mbak? 

M : Iya. 

R : Anak kandung ada nggak? 

M : Nggak. 

R : Lalu bagaimana cara mbak membesarkan anak-anak mbak tersebut? 

M : Eh .... waktu itu kan saya gak diurusin sama suami saya, diambilkan anak. Kira

kira anak say a umur. .... 6 bulan, say a ditinggal to! jadi saya itu eh .... kerja. lbu 

saya. saya suruh ngurus anak saya. Saya kerja di kuli bangunan gitu, saya 

sebagai kuli bangunan itu kan seminggu sekali .... say a bayaran untuk membeli 

susu anak saya. 

R : Lalu bagaimana status mbak sekarang ini, sudah cerai atau masih dalarn ikatan 

pemikahan? 

M : Belum, masih ada ikatan pemikahan karena ..... waktu itu dia meninggalkan 

saya tanpa penyebab apa kesalahan saya dan apa anu saya, dia meninggalkan 

saya begitu saja. Dia kecantol lagi sama PSK lagi, itu lho. Trus sekarang saya 

gak tau dia di mana? apa masih hidup atau sudah mati, saya gak tau' 

R : Sekarang saya akan menanyakan mengenai pengalaman seks pertama dengan 

pasangan ya mbak ya! bagaimana perasaan pertama mbak ketika berhubungan 

seks pertama kali itu? 
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M : Kalo saya sich nggak merasakan bagaimana ya seks pertama itu enak atau sakit, 

itu ya apa antara setengah sadar dan nggak, gini ya eh ..... waktu saya kerja di · 

Jarak itu kan .... apa namanya .... jadi pembantu di situ kan, di situ dia kan buat 

depot kim! ibunya .... (wawancara terhenti karena karena side A habis, sehingga 

dibalik side B) kan waktu itu kan saya kerja jadi pembantu di situ kan, ada 

langganan china itu lho ya, langganan di situ .... dia itu naksir saya, tapi ibu saya, 

ibu tuan rumah itu tidak mau ngomong sama saya. Gini tok "M, besok ikut 

belanja ya!" gitu, ''kemana bu?'' gitu ya "belanja ke pasar, ke Wonokromo!". 

Saya namanya juga pembantu ya, saya ikut saja belanja, setelah dari 

Wonokromo dia bilang gini "M, belanjaannya biar dibawa pulang supir saja, 

kamu ikut saya!'·. ''kemana bu?", "ke Selecta!". Namanya aku gak pemah ke 

Selecta. namanya itu ya .... sejak aku sekolah, aku gak pemah tau Selecta apa 

itu .... ya. jadi aku seneng ikut ke Selecta itu. Temyata saya dibawa ke hotel, 

ternyata ibu saya tadi itu sudah ngomong, ibu tuan rumah saya, bukan ibu 

kandung saya maksudnya. 

R : lya. 

M : Itu bawa ,.aya ke sana itu, ke Selecta itu ..... nggak dibawa ke Selecta tapi 

dibawa ke Malang, ke hotel. Trus saya ngomong "lho katanya ke Selecta, kok 

dibawa ke sini? lni, ini .... di mana?", "besok ae ke Selecta, sekarang di sini 

sama aku!". Temyata ada china itu datang gitu lho, kan apa aku bilang .... "Lho 
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kok om-nya ada di sini sich?, ini kan untuk saya dan ibu sama adik!"( kan bawa 

anaknya itu ) "sama adik kok .... , om-nya kok di sini?", "ndak, anu apa nanti 

sampeyan tidur sama saya di s;ni!", "lho .... ndak!" aku bilang gitu kan. 

Trus,ternyata aku gak tau aku dikasih minuman, trus aku dikasih minuman ..... , 

trus aku kayak gak sadar gitu! trus kan saya sakit, pada saat itu kan saya sakit 

ya, 7 hari 7 malam saya gak bisa bangun, gak bisa apa gitu ya, temyata saya kan 

di bawa ke dokter ..... dibawa ke dokter, ternyata dokter itu bilang kalo saya 

habis ··ctigituin" sama laki-laki itu. Trus saya mikir "berarti saya dikerjain sama 

China itu!". Trus kan saya mau pulang ya .... mau pulang ke rumah gitu, trus aku 

dari Wonokromo itu saya tenger-tenger di pasar itu. Saya mau pulang ke desa 

udah gak suci lagi, udah kotor, kalo saya bunting nanti gimana? siapa yang mau · 

mengakui anak saya?, saya punya pikiran gitu. Akhimya saya duduk melamun, 

lalu ternyata ada tukang becak ya, "mbak mau kemana?", "sebenamya saya 

mau pulang!", trus dia nanya lagi "mbak dari pada pulang ..... , ngapain di 

rumah, mau kerja apa mbaknya?", "ya gak kerja mas!". "Kalo mau ikut saja, tak 

carikan kerjaan enak di situ!". Trus akhimya aku ditaruh di Dolly itu, kerja di 

Dolly itu lho! Di Dolly itu kan gak bisa keluar, kan sudah dijual sama tukang 

becak itu ke mucikarinya, jadi kan gak bisa aku keluar, kan diawasi terus, ada 

algojonya di situ kan gak bisa keluar, trus kan silya akhirnyajadi PSK di situ. 

R : Lalu yang eh ..... ,yang ibu tadi mencari gak? 
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M : Ya mungkin mencari, kan gak tau karr ..... di Dolly itu kan gak pemah keluar, 

kalo dicari-cari kan dicari kemana? mungkin .... gak tau mungkin. 

R : Jadi usia mbak waktu ..... pertama kali beketja itu herapa mbak? 

M : Ke~ja itu usia tiga be las tahun, ya 13 tahun trus saya kerja I tahun, jadi umur 14 

tahun jadi PSK. 

R : Lalu bagaimana hubungan mbak dengan majikan dan ternan-ternan ketja mbak 

selama menjadi pembantu rumah tangga? 

M : Ya itu, kalo sama majikan ya baik-baik aja, ya sama teman-temanjuga baik. ltu, 

yang nggak kusukai dengan majikan saya itu ya .... dicarikan china itu 

disuruh .... ,dijual berapa ya gak tau. Aku kan gak pemah dikasih uang kan, gitu. 

R : Bagaimana dengan penghasilan mbak saat itu? 

~I : Di mana? di .... 

R : Selama mertiadi pemhantu rumah tangga? 

M : Ya .... ya .... mau dikatakan lumayan ya nggak juga ya, waktu itu dibayar berapa 

ya, Rp.60.000,00 ntah berapa ya, Rp.60.000,00 kalo gak Rp.65.000,00. Ya itu 

aja tak kasihin ibuku untuk makan adik-adikku. Kepengenku kan bantu ibuku, 

jadi tak kasih ibuku, 2 bulan sekali aku pulang. 

R : Gajinya setiap bulan atau ..... ? 

M : Setiap bulan. 

R : Setiap bulan? 
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M : lya. tak kasihkan ibuku. 

R : Lalu di mana, kapan mbak menjadi PSK? 

M : Ya itu, setelah menjadi pembantu itu, dijual sama china itu, lalu mau pulang ke 

Keputih temyata dibawa orang lagi ke Dolly. 

R : Lalu bagaimana perasaan mbak ketika pertama kali menjadi PS? 

M : Ya nelongso ya .... , kita dinikahkan orangtua nggak mau, temyata malah Jadi 

PSK, kok bisanya aku malah jual diri. Ya nyesel gitu lho ..... seandainya bapak 

saya gak gitu kan, aku gakjadi PSK kayak gini, kan gitu.Ya itu ..... 

R : Mbak, eeh ..... Apa perasaan mbak sebelum dan sesudah melakukan hubungan 

seks pertama kali waktu itu? 

M : Pertama kali? nggak merasakan ..... 

R : Waktu menjadi PS? 

M : Waktu menjadi PS itu ya .... kalo kita melayani tamu itu kan, kita kan gak 

mengerti bagaimana sich rasanya, kan gak merasakan ya! namanya apa 

ya .... kok bisa-bisanya aku kayak begini? wis pokoknya diapa-apain orang aku 

yo wis nurut ajalah, gitu lho. Namanya cari uang, ya sudah terlanjur! mau 

pulang ya .... kehormatan sudah gak ada, ya sudah! terlanjumya disitu. Jadi seks 

pertama itu enak atau gak enak, ya gak merasakan sama sekali, ya cuma ..... apa 

ya merasakan sedih, kenapa aku kok bisajual diri saya?! gitu aja. Menyesali diri 

gitu lho! 
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R : Lalu apakah tamu itu pemah datang lat.i? 

M : Ya ..... ada ya! pertama kali, ya ada orang yang datang lagi. Kayaknya enggan 

gitu lho ..... kayak apa ya? mau keiuar gak adajalan, gak keluar kok ya melayani 

orang setiap hari gitu lho. Terpaksa kadang-kadang bilang sama bosnya kalo 

say a mens gitu ya! ''Kamu bohung, kamu apa ya .... gak mens tapi bilang 

mens!'\ gitu kan. Kadang kita kan gak bisa melayani seseorang yang belum ada 

ikatan suami-istri gitu lho! ya ... tapi .... apa! kita terbentur pada keadaan itu 

tadi. mau keluar dari Dolly itu gak bisa, nggak keluar kita sudah dijualnya di 

situ! kan dia bilang gini "bisa kamu keluar, tapi kamu harus bayar sekian ...... !" 

kan gak bisa, uang dari mana aku? mau minta dari orangtua, keadaan orangtua 

kayak gitu! mau minta ibu!~u, ibukujuga orang gak punya. Trus terpaksa ya kita 

layani. Kadang-kadang sampe 13 orang, 14 orang, 15 orang sampe saya gak 

bisa ja1an, pernah itu! 

R : Berapa mbak dibayar waktu itu, waktu mbak menjadi PS? 

M : Ya ..... waktu itu, waktu masih di Dolly ..... waktu itu masih ..... Rp.15.000 atau 

Rp.20.000 ya? 1upa! 

R : Tahun berapa itu mbak? 

M : Tahun 1980-an! kalo gak tahun 1980 ya ..... wong aku nikah aja .... eh keluar aja 

tahun 1980, tahun 1980-an itu! 

R : Kapan mbak mulai bisa menerima pekerjaan sebagai PS? 
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M : Ya ..... setelah di situ ..... kira-kira aku di Dolly itu kan gak lama ya! bosnya kan 
• 

jahat juga, kalo kita kel.uar-keluar kan gak boleh, karena apa ...... karena merasa 

dia itu beli dari tukang becak itu, jadi kan istilahnya diawasi terus. Keadaannya 

kalo kita beli makan, kan gak boleh! ada yang belikan. Akhimya aku kabur gitu 

lho. akhirnya saya kerja di Jarak ..... di Putat Jayanya, kerja di Putat Jayanya di 

situ itu. trus pokoknya pikiran saya itu cuma gini tok, mau pulang ya saya sudah 

kotor kayak gini, apa keluarga saya bisa menerima saya? jan gak ada pikiran 

dewasa sama sekali! biarlah aku kerja di sini, kalo aku punya uang aku pulang 

ke rumah, hantu ibu saya, gitu aja! 

R : Bagaimana perlakuan mucikari waktu itu mbak? 

M : Kalo mucikari saya ya jahat ya! keluar gak boleh, ini gak boleh! pokoknya 

dikekang gitu lho! kalo mau pulang diantar, mau nonton ..... apa namanya 

itu ..... film, diantar seminggu sekali bareng-bareng gitu lho. Bukan saya sendiri, 

mbak-mbaknya diantar naik mobil gantian. 

R : Lalu apa mbak pindah tempat? 

M : Eeh ..... waktu itu ..... waktu itu kan sayajadi PSK di sana ya! di sana itu kan ada 

seseorang yang mau menikahi saya, lha status saya kan ..... saya masih punya 

suami kan! kan lari kan, waktu itu ya! mau dibeliin surat nikah, maksudnya mau 

dinikahi gitu lho, mau dinikahin! akhimya dia sempat dibelikan surat cerai 

dengan paksa, belum sempat dia nikah sama saya dia meninggal, tubrukan. 
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Akhirnya kan saya punya temen, saya kan sudah di rumah kan gak boleh kerja 

sama yang punya rumah, sama yang sudah meninggal itu! sambil ngurus-ngurus 

surat "kamu gak usah kembali ke sini ya! kamu di rumah aja! masalah makan, 

masalah apa nanti tak kasih, aku datang ke sana!". Trus, la1u dia tubrukan itu 

dia mcninggal, say a masih ada di rumah gak kerja lagi. Ada temen ..... kira-kira 

sampe 100 harinya, dia yang meninggal itu, la1u aku diajak temen saya di 

Tambak Asri. Trus di Tambak Asri ..... iya, mungkin tahun 1979 waktu itu. 

1980 aku di Tambak Asri, iya 1982 saya nikah. Ketemu seseorang, 1alu saya 

nikah, nikah 1agi. 

R : Jadi, pertama kali di Tambak Asri atau ..... ? 

M : Ya itu ..... di Dolly itu du1u. 

R : Di Dolly? tadi kan mbaknya bilang tahun 1980 di Dolly! trus di Tambak asri. .... 

M : Nggak ! tahun 1979 barangka1i ..... ya tahun 1979. 

R : Jadi tahun 1980 di ..... Tambak A sri? 

M : Ya. di Tamb1k Asri. 

R : Apakah mbak pemah ..... , jadi mbak pemah berhenti ya mbak ya? 

M : Pernah, ya nikah 8 tahun barangkali, eh ..... 9 tahun wong nikah tahun 1980, 

eh .... 1982 sampe 1989. 8 tahunan ya! ya itu berhenti, di rumah kerja! 

R : Kenapa mbak berhenti? 
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M : Ya itu. apa ya ..... kan kita sudah menikah, suami saya keija saya juga kerja di 

rumah. Ya ambil konveksi, yajualan makanan gitu! 

R : Apakah orangtua mengetaui pekeijaan mbak? 

~1 : Saya ngomong terus terang ke ibu saya, saya kerja gini .... ! 

R : Trus gimana reaksi mereka? 

M : Ya kala ibu saya sich ..... sebenamya ya gak boleh ya! mana ada orangtua yang 

menginginkan anaknya seperti itu kan, gak ada ya! ibu kan seringkali, walaupun 

ibu saya itu seringkali menasihati "M, ibu itu sebenamya gak kepengen kamu 

kasih makan dari uang kayak gitu! kamu coba cari kerja, jadi pembantukah, 

jualan apa!", ibu saya sering ngomong gitu. Trus aku ngomong "mak, mau 

keija jadi pembantu kerja dimana? apa ada seseorang yang mau menerima 

saya, say a bekasnya orang kayak gini!", gitu lho ..... takut saya kan gitu ya! trus 

ibu saya trus gitu ya "karena ibu sudah tua, nggak bisa nyukupin kamu, gak bisa 

memberi kamu apa-apa ya .... ya, doanya ibu aja yang bisa saya berikan sama 

kamu !". Kadang-kadang kan ibu saya nangis, kadang-kadang kan ibu saya 

sakit bilang ama saya kala lagi tiduran gini, "aku kala liat kamu kayak gini 

terus, rasanya gak tega gitu lho liat kamu, trus seandainya kala ibu meninggal 

gimana?", ibu saya itu kan sering ngomong gitu. "Halah bu, gak usah 

dibahaslah masalah ini, Allah kan maha tau, karena apa saya kerja gini kan 

demi sampeyan, demi anak saya", aku kan gitu ya. "Wis pokoknya mau kerja 
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apa. gak ada ke~jaan ya selain ini. yc. sudah ke~ja di sini", aku bilang gitu. 

"Nanti sapa tau ada seseorang yang r.1au apa ..... kasihan ama saya, trus saya 

dicarikan kerjaan!'', trus tak bilang gitn Trus tapi sekarang kan gak ngaku, 

dibilang kala mijet. "Saya kerja mijet kok mak, ya .... orang 1 ya dikasih 

Rp.l 0.000 ya Rp.l5.000 ya Rp.20.000, aku bilang gitu. Gak jujur ya kala 

sekarang. kasihan sudah tua kan. Kala aku ngomong jujur terus, kan kasihan 

ibuku. itu lho nanti sakit dia mikirkan. Kan ibu saya sering nasihati saya 

"udahlah kamu berhenti dari kerjaan kamu!". Jadi sayc. ngaling gitu lho, nggak 

ngaku sama ibu saya. tak bilangin kala aku kerja apa itu ..... di Perak sana mijet 

orang. 

R : Penghasilan mbak digunakan untuk apa saja? 

M : Kalo sekarang ya ..... buat makan aja sekeluarga, anak dan ibu saya. Kadang

kadang ya namanya juga orangtua ya kadang-kadang sakit, buat berobat. Nanti 

baru ngumpul Rp.200.000, Rp.300.000, ibu saya sakit. Ya buat berobat itu, 

nggak bisa nabung. Nanti ya nabung ..... nyelengin gitu ya ..... beli celengan 

dapat Rp.200.000, ibu saya sakit murus, makan apa gak anu ..... murus! bawa ke 

dokter, habis ya nggak bisa nabung. 

R : Lalu apakah sekarang ini mbak masih sering sembahyang? 

M : Ya kala waktu ..... ya .... ya ... .ini aja ya, kala is ..... apa .... .isyak sama m1 

aja ..... ya bolong-bolong .. Tapi yang sering itu aku sembahyang malam, apa 
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ya .... tahajud, ya istiqoroh. Pokoknya itu sama sembahyang dhuha itu sering, 

kalo sholat 5 waktu itu ..... ya itu ..... hehehe .... (su~jek sambil tertawa) 

anu .... bolong-bolong! ya itu dijama, paling-paling ya dijama itu aja, paling 

sering dijama. 

R : Lalu bagaimana hubungan mbak dengan ternan seprofesi dan masyarakat di 

sekitar lokalisasi? 

M : Kalo di lokalisasi ya, kita baik ya dengan masyarakat, sama apa itu ..... sampai 

apa .... pak RT-nya, pak RW-nya ya baik. Kalo sama temen ya biasa, kadang

kadang gonthok-gonthokan, kadang-kadang ya baik, namanya temen. Tapi 

setelah ngomong, ya sudah kita baikan lagi. Cuma kita di situ ..... di ..... jadi 

PSK ya di situ itu aku ada 1 yang namanya mbak S itu, saya anggap itu kakak 

saya itu, jadi kalo ada apa-apa dia yang kasih sama aku. Misalnya: Kalo kamu 

punya uang, cobalah kalo orang gak punya tempat tinggal itu gak enak. Kalo 

kamu punya uang sedikit, ma11a saya bawa! nanti kalo kamu ada lagi, dibawa 

lagi sampe dibelikan tanah di sana untuk masa depan kamu sama anak kamu, 

gitu! 

R : Jadi mbak masih aktifya? 

M : Masih aktif. 

R : Apa mbak memiliki keinginan untuk berhenti? 

M : lya. 
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R : Sampai sekarang mbak masih aktif itu kenapa? 

M : Sebenamya ya ..... ya apa ya ..... aku punya niat untuk berhenti gitu ya, mungkin 

gini ya, aku misalnya aku kepengennya itu nabung, trus aku dapat ..... trus aku 

berhenti gitu ya, ya ini aku ngomong apa adanya, selama ini kan aku gak punya 

tempat tinggal, dijual buat bapak saya, jadi saya gak punya tempat tinggal. 

Temyata saya keija ya, maksud saya ya ..... saya ya kepengennya punya tempat 

tinggal sendiri, setelah itu saya berhenti. Alhamdullilah sekarang saya punya 

tanah, jadi tinggal bikin rumah, walaupun nggak bagus ya .... jelek-jelek ya 

triplcklah, dari bambulah, yang penting punya tempat tinggal sendiri. Ya itu 

temyata, sudah beli tanahnya tinggal bikin rumahnya. Mungkin nanti bisa 

berhenti gitu lho, gak keija lagi. Ntah jualan apalah-jualan apalah, yang penting 

bisa untuk makan sehari-hari. 

R : Lalu siapa orang yang mbak anggap paling dekat selama berada di lokalisasi? 

M : Ya itu ..... mbak Situ yang sering aku punya uang Rp.SOO.OOO diminta sama dia, 

uang Rp.300.000 diminta. Sampe ngumpul, d1belikan tanah ya gak resmi gitu 

maksudnya ..... hanya apa namannya, kalo memang kita nasibnya baik kita gak 

digusur gitu. Dibeli tanah disitu, mbak S kan juga beli tanab disitu. Sekarang 

pemukimannya sudah banyak, ya gak digusur sampe sekarang, gitu lho. 

Maksudnya seperti dia gitu lho "supaya kamu punya tempat tinggal seperti 

aku, kalo dulu aku beli, ah kalo digusur nanti aku gimana? aku gak punya 

tempat tinggal sampe sekarang, jadi kamu harus seperti saya gitu lho!", trus 
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dibelikan sama dia. "Tinggal kamu, tinggal cari uang bikin tempat tinggaJ". 

Padahal rumahnya ya pendek gini (subjek memperagakan), dari apa ini .... seng 

itu, yang penting buat berteduh, gitu lho. Kalo sudah itu ya kita berhenti! saya 

juga mikir, pingin aku. 

R : Mbak, wawancara hari ini cukup sekian saja. 

M : lya. 

R : Lain kali dilanjutkan Iagi. 

M : lya. 

R : Terima kasih. 

M : lya, sama-san1a. 



Wawancara II 

Hari/ tanggal 

Pukul 

Tempat 

: Se\asa, 20-09-2005 

: 15.00-15.40 WIB 

: Posko Hotline Jl. Bangunsari VIII/15. Surabaya 

R : Sdamat siang mbak M! 

M : Selamat siang. 
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R : Eeh ... hari ini kita melaqjutkan yang lalu ya! saya akan menanyakan mengenai 

seksualitas dan kiwir-kiwir. Darimana mbak mendapatkan pengetahuan 

mengenai seks? 

M : Eeh .... setelah mempunyai suami. Eeh ... dari hotline, dari pelatihan. 

R : Oh ... dari pelatihan? 

M : l lee h. dari pelatihan. 

R : Lalu kapan mbak sadar mengenai hubnngan seks? 

M : Dulu ... sekarang juga sadar bahwa ... kalo istilahnya ... kalo kita sama 

suami ... nggak bisa ngomong (subjek tersenyum), kemudian ya apa ya ... sekarang 

tuh agak .... agak ..... nggak seberapa anu gitu lho ..... udah nggak seberapa! aku 

hrs gini, aku harus gini, nggak. Kayaknya udah nggak seberapa gitu lho. 

R : Kalau dulu bagaimana? 
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M : Kalo waktu dulu, kita ya istilahnya dapat pasien ya masih kuat. Kalo sekarang 

itu rasanya males melakukannya. Kadang-kadang ya mijet, kadang-kadang ya 

onani. ya ..... ya ..... nggak seperti dulu! agak males gitu lho. 

R : Kalau dengan selama menikah dulu? 

M : Selama menikah itu kan masih muda ya, gairah seksnya ya masih 

besar ..... hehehe .... (subjek tertawa) kalo sekarang ya ..... males. 

F, : Kalau menurut mbak, pasangan yang bagaimana sich yang menurut mbak 

menarik? 

M : Ya kalo menarik itu sebenamya ya ..... itu kan tergantung ..... dari perasaan 

kita.kalo kita senang kan, · itu ya menarik. Bukan masalah gantengnya, bukan 

masalah ya apa, kita kadang-kadang orang yang ada ..... seorang laki-laki, 

misalnya dia itu terus sering memperhatikan kita, dia itu memberi kasih sayang 

apa itu kan, kadang-kadang kita itu kan tertariknya dari situ. "orang itu kok 

sayang ya sama aku!", nggak tau belakangnya kan, yang penting dia sayang 

sama saya, gitu aja. 

R : Lalu bagaimana cara mbak untuk mengenali selera tamu? 

M : Kalo mengenali pasien eh, tamu sich sebenarnya ya minta kepuasan ya! tapi kan 

tergantung dari kita gitu lho, kalo saya tamu mintanya "mbak anu ya karaoke!", 

"kamu berani bayar aku berapa kuk minta karaoke! aku gak mau mas, jangan 

maksa aku suruh begitu, gini, gak mau!", ya sudah orangnya gak maksa, karena 
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kita kan dilindungi di situ, nan.i kan dipukuli orang atau gimana. Jadi ya kayak 

masalah tamu ya tergantung kita yang melayani. Kalo kita melayani, diminta 

yang baik ya baik. Kalo melayani hanya itu-itu saja ya sudah, gak menuntut. 

R : Trus bagaiman cara mbak ketika berhubungan dengan tamu, jadi mereka itu 

diperlakukan secara sama atau beda? 

M : Sarna ..... gendaannya?, bukan? 

R : Eeh ..... maksudnya untuk tamu itu diperlakukan sama atau ndak? 

M : Ya ..... sama-sama aja, kadang-kadang ..... ya paling-paling ya ndak sama pada 

gendaan. Kadang-kadang misalnya kalo minta pijit, habis pijit trus orangnya 

minta "mbak anu .... kalo main boleh?", "ya boleh!" ya sudah kita main saja, 

gitu. Kadang "mbak, bisa mbak kocok aja ya mbak?", ya udah kocok, gitu. Jadi 

kita itu kalo di panti pijet kan kan tinggal pasiennya itu lho, tinggal tamunya 

minta apa, minta kocok ya kocok, minta main ya main. 

R : Jadi mbak membedakan kalo dengan pasangan? 

M : Beda! kalo ..... kalo dengan pasangan itu kayak suami-istri, ya beda. 

R : Trus apa mbak ...... (peneliti bel urn seksai mengajukan pertanyaan). 

M : Kadang-kadang kalo kita capek, kita ya :nales ...... kalo capek 

R : Lalu apakah pemah mendapatkan kepuasan dari tamu? 

M : Tidak! 

R : Lalu kalo ndak, dengan siapa mbak mendapatkan kepuasan? 
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M : Ya ...... dari gendaannya. 

R : Emm ..... mbak puny a kiwir-kiwir? 

M : Kalo dulu puny a, kalo sekarang ya ndak. 

R : Trus ... dulu kenapa mbak memilih dia untuk menjadi kiwir-kiwir? 

M : Sebenamya ya tidak memilih, itu dari ... dari apa ya ... dari hati sendiri. 

Bukannya aku minta "aku harus punya gendaan!" kan itu ya .. .itu tadi, kalo ada 

tamu misalnya ada seorang tarnu yang memperlakukan kita dengan baik, dia 

sering datang, trus ... misalnya dia pandai memperhatikan itu kan akhimya kita 

kan punya perasaan ... punya perasaan seneng, gitu lho. Dia juga 

apa ... ngimbangi, gitu lho. Bukan pilih .. .istilahnya "aku harus punya gendaan!" 

ya ndak, gak gitu ... itu dari hati kita. 

R : Ehm ... apakah mbak sekarang mempunyai kiwir-kiwir ato tidak? 

M : Ndak. 

R : Kalau dulu pekerjaannya apa mbak M, kalau kiwir-kiwimya mbak? 

M : Eng ... anu ... apa itu, Angkatan Laut. 

R : Heeh. 

M : Eeh ... kan 2 kaliya! 

R : Itu yang pertama ya? 

M : Iya. 

R : Trus yang satunya apa? 
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M : Yang pertama itu angkatan 1aut, yang kedua orang preman, orang 

biasa ... umum. 

R : Lalu status hubungan mereka itu gimana mbak? 

M : Ya seperti suami-istri. 

R : Eeh ... perlakuan mereka pada mbak bag&imana? 

M : Kalo perlakuannya sich, ya ... gak pemah ada pukul-pukul. Pokoknya ya gak 

pernah bentak, soalnya apa ... dia kan ... apa namanya itu kan ... dia kan 

apa ... mengerti bahwa dia itu kebutuhannya minta sama saya, itu kalo anak yang 

pre man tadi.Tapi kalo yang AL, kita itu ... apa ya ... kalo dia gajian dikasihkan 

say a kalo gak punya ya minta aku, istilahnya gantian. 

R : Lalu apakah ada kesepakatan khusus nggak mbak, dengan kiwir-kiwir mbak 

terse but? 

M : Nggak, nggak ada! misalnya ... dia nyadari juga misalnya pada saat ... pada saat 

dia datang, aku ada ... ada tamu, dia gak papa. Cuma 1 tok yang kadangkala 

ngomong sama aku gini "aku gak melarang kamu mencari tamu, tapi 1 

permintaanku ... jangan sama Angkatan Laut! juga satu korps sama saya, nanti 

akhimya kita berkelahi kan gak enak. Lagi tidur sama saya nanti di gedor

gedor!" itu tok. 

R : Bisa mbak ceritakanjuga masing-masing dari kiwir-kiwir mbak tersebut! 
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M : Kalo kiwir-kiwir say a dari angkatan laut itu. saya sudah ... mulai tahun 1990 

sampai akhir 2000, trus pisah sama dia itu. Eeh ... pisahnya ya gak bisa 

diomongin ... ya dia seneng sama temenku sendiri, akhimya dia dinikahin. Aku 

juga gak perlu susah-susah, ya mungkin bukan jodoh saya atau 

gimana ... akhimya aku menenangkan diri di rumah, lalu kembali lagi kesini 

lagi. Terus gak lama ... ada 1 tahun, aku kenai anak umum itu! memang dia 

nggak pemah memberi aku uang, tapi karena dia memang gak kerja dan 

memang dia pengertian, misalnya dia nggak pemah mintajuga. 

R : Sekarang saya mau menanyakan mengenai aborsi. Apakah mbak pemah hamil 

di lokalisasi mbak? 

M : Pemah. 

R : Berapa kali mbak? 

M : 3 kali. 

R : Trus yang mbak lakukan dengan kehamilan tersebut, apa mbak? 

M : Eeh ... saya gugurkan! 

R : Semua? 

M : Iya ... 3 kali. 

R : Trus, berapa usia mbak waktu itu? 

M : Pada yang pertama, waktu itu usia saya masih 16, jadi belum mengerti saya 

hamil atau nggak! Jadi ... di ... 



R : Itu yang dimana? 

M : Yang di Jarak. 

R : Trus yang kedua, ketiga usia bt.;rapa mbak? 
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M : Kalo yang ketiga masih, eh yang kedua itu tahun 1992 trus yang ketiga tahun 

2004. 

R : Usia berapa itu? 

M : Mungkin ... 39 kalo gak 39-an ya 40-an. 

R : Iya, trus eh ...... apa mbak mengetahui nggak .......... siapa ayah darijanin mbak 

terse but? 

M : Eeh .... sebenamya sich ya gak tau siapa yang bikin saya hamil, saya ya gak 

ngerti ..... cuma saya ya memang punya gendaan setiap hari nungguin saya, ya 

itu aja ...... yang saya anggap itu bapaknya gitu ! 

R : Kalau anak yang pertama ? 

M : Kalau anak yang pertama, nggak ngerti. 

R : Kalau anak ke-2 dan 3? 

M : Ngerti karena gendaan itu, seperti suami istri! yang menghamili saya ya ... .itu. 

R : Waktu mbak menggugurkan bayi itu, siapa yang melakukannya, mbak sendiri 

atau dibantu orang lain? 

M : Yang pertama ......... aku kan gak ngerti. ya ......... .itu kan dari mucikari. 
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R : Maksudnya yang dulu itu yang melakukan itu mbak sendiri atau ada yang 

membantu? 

M : Apa ........ dari dukun itu ........ dari apa ......... namanya .......... dari orang itu, 

dibantu orang lain gitu lho! jadi bukan dari pikiran saya sendiri ..... dari 

mucikari. 

R : Jadi inisiatif mucikari ? 

M : Heeh! tapi kalau yang ke-2 inisiatif saya sendiri, tapi dibantu oleh seorang 

dokter, yang ke-3 juga dibantu oleh dokter. 

R : Trus ........ mengapa menggugurkan kandungan mbak? 

M : Eeh ..... sebenamya sich nggak ...... nggak mau ya saya menggugurkan kalau 

saya tau menggugurkan itu dosa juga ya! lha kok sampe hati menggugurkan 

janin saya sendiri, darah daging saya sendiri! tapi ..... keadaan terpaksa, 

eeh ....... gendaan saya gak mau mengakui ....... saya suruh ngawini saya juga 

gak mau! akhimya saya ya mencarijalan pintas itu dengan cara menggugurkan. 

R : Itu ........ ke? 

M : Ke-2 

R : Ke-2? 

M : lya. 

R : Yang ke-3? 

M :Yang ke-3,juga .... sama ke-2 itu! 
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R : Jadi ......... pasanganjuga tidak mau tanggungjawab gitu? 

M : Iya. 

R : Kalau anak yang pertama itu mbak? 

M : Yang pertama itu ..... nggak ngerti say a itu mengandung atau nggak, jadi itu 

hanya ..... kan say a muntah-muntah terus pengen tidur terus, trus mucikari saya 

ngomong "kenapa sich kamu kok tidur terus?", "nggak tau ini bu, kepala saya 

mumet-mumet, perut saya mual-mual, ya muntah". Akhimya saya dibawa ke 

dokter, begitu tau saya hamil. .... trus diajak ke dukun tadi. 

R : Jadi, sebelumnya mbak nggak pemah tau kalau mbak hamil? 

M : Nggak pemah. 

R : Jadi tadi juga ..... mbak dibantu orang !~tin ya? 

M : Iya. 

R : Lalu eeh ..... mbak bisa jelaskan cara mbak menggugurkan kandungan ? 

jadi ..... maksudnya dengan alat apa? 

M : Yang pertama ...... dipijit ya! lalu say a dikasih keris, gini yang ke dukun itu ya 

(M memperagakan keris yang cigosokkan ke perut) trus dikasih air putih 

digelas itu ..... trus keris ditaruh di gelas itu lalu diminum. Trus yang ke-2 

dikuret, yang ke-3 ... eeeh .... disedot, disuntik dulu penghancur lalu disedot. 

R : Dimana aja mbak menggugurkan kandungan tersebut? 

M : Yang ke-2 di daerah Surabaya sini, yang ..... pertama di .... daerah Pasuruan. 
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P. : Di klinik, rumah sakit, dokter atau dukun ? 

M : Yang di Pasuruan dukun, yang ke-2 nya .... eeh ..... yang ke-2 dan ke-3 di dokter. 

R : Trus kenapa mbak melakukan aborsi ditempat itu? 

M : Pilih amannya gitu lho mbak, supaya aman gitu! kalau dipijet punya pikiran 

was-was, jangan-jangan kalau nggugurin pas aku meninggal gimana ... takutnya 

kan begitu, jadi .... .lebih praktisnya, eh lebih enaknya ke dokter. 

R : Darimana mbak mendapatkan informasi mengenai tempat tersebut? 

M : Eeh ... ada ternan yang sudah pemah melakukan disitu, jadi saya dikasih 

tau .... .lebih baik disitu. 

R Lalu, bagaimana perasaan mbak, saat proses menggugurkan kandungan sedang 

berlangsung? 

M Eeh .......... ya merasa takut, ya merasa sedih, ya ........ g1mana 

ya ........... perasaan nggak enak gitu lho. 

R Heeh. 

M Takut sekali pemsaan itu ....... takutnya ........ meninggal, ya ...... takut gimana 

gitu lho. Jadi istilahnya, punya perasaan gak karu-karuan gitu lho. 

R Ehm ......... berapa lama waktu yang digunakan untuk menggugurkan 

kandungan mbak? 
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M Paling 1 jam! kalau kiret itu kan hanya l jam. Eeh ....... setelah ......... biusnya 

belum habis itu, kita disuruh cepat-cepat dikeluarkan apa ya ........... ntah pada 

saat itu kita ....... biusnya masih ada itu sudah disuruh bawa keluar, disuruh 

duduk, lalu disuruh cepet dinaikkan ke mobil ato becak ato gimana. Jadi gak 

lama-lama disitu. 

R Janin itu sudah gugur? 

M Habis dikiret itu kan dibius, biusnya bel urn habis .............. ya diantara sadar 

dan enggak itu lho aku dikeluarkan! doktemya ngomong "udahlah mbak, bawa 

keluar aja!" jadi duduk di ruang tunggu ......... tapi diluar gitu ya, abis itu 

manggil taksi. 

R Kalau yang ketiga itu gimana mbak? 

M Yang ke-3 .......... yang ke-3 ya .......... .itu ya, disuntik penghancur, disedot 

gitu lho. 

R Berapa lama? 

M Y a ...... ya gak lama itu, habis di ............ disedot kan setengah jam itu 

langsung keluar itu. 

R Kalau yang pertama ? 

M Pertama ya dipijet, dikeris setengah jam, dikasih minum itu .......... air putih 

itu, trus mengeluarkan darah. 

R Lha trus lan1anya. 



M Kira-kira nggak ada 1 jam 

R Jadi lama ya mbak? 
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M Ya gak! abis dipegang-pegang perutnya trus ....... .lalu dikasih keris, ditaruh 

diperut digini-ginikan diperutnya (M memperagakan keris yang dioles-oleskan 

ke perut) dan ......... laki aku dikasih 1ir putih, trus disuruh minum ............ ke 

perut) dan ...... lalu aku dikasih air putih, trus disuruh minurn ............ gitu aja! 

Tapi mengeluarkan darah itu, dari orangnya sampai ke rumah ........... disini 

itu trus disuruh beli softex. 

R Trus gugumya itu? 

M Dirumah 

R Butuh waktu berapa lar:J.a untuk gugur? 

M Pokoknya ....... ya nggak, disana kan sudah mengeluarkan anu ...... apa 

.... darah pokoknya! setelah itu kan eeh ....... dikasih ~oftex, kan itu ...... di 

rumah itu mengeluarkan darah gumpal-gumpal. 

R Mbak, waktu eeh ...... mbak menggugurkan kandungan itu .... usia janin berapa 

mbak? 

M Yang pertama ........ 2 bulan, yang ke-2 ....... 2 bulan, yang ke-3 ......... .4 

bulan. 

R Setelah menggugurkan kandungan, apakah ada reaksi dalam tubuh mbak? 
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M Ehm ........ ada ya! eeh ....... kepala ini sering apa ya ........... mumet gitu, trus 

sakit! ada cfeknya gitu lho ........ aku sering sakit perut. 

R Itu semenjak? 

M Semenjak aku menggugurkan kandungan itu. 

R Yang ke'? 

M Yang ke-3 ini 

R Kalau yang pertama dulu itu? 

M Biasa! mungkin di ........ pada waktu itu kan masih muda, jadi gak ada kelainan 

apa-apa ....... kan udah tuajadi baru dirasakan sekarang ini efeknya. 

R Mengalami pendarahan nggak mbak? 

M Waktu anu .......... . 

R Setelah menggugurkan itu? 

M Kalo .... waktu menggugurkan itu ya ada ... ada darah ya, gak mungkin 

langsung bersih ...... ya seperti orang yang melahirkan itu lho ....... sampek 40 

hari. Jadi sama ....... sama ....... sama anunya sama dengan orang melahirkan 

soalnya kita gugurkan kandungan itu, ya itu setiap harinya harus 

saya ........... kalo sekarang kan harus di ......... penghancur, disuntik 

penghancur itu langsung keluamya gak langsung del. ....... seperti gumpalan 

darah, setiap hari sampai beberapa hari sampai ...... 15 harian, sampai selesai 

sampek keluar cuma keluar anu tok ...... apa keluar darah biasa. 
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R Apakah mbak melihat janin hasil pengguguran terse but? 

M ya ....... liat, ya saya ya ...... apa ya ........ saya makamkan. 

R Bagaimana keadaanjanintersebut mbak? 

M Ya gak itu ya ........ gak wujud man usia lagi, darah menggumpal itu tadi. 

R ltu yang anak ke? 

M Ke-3. 

R Ke-3! Kalau yang ke-1 dan ke-2? 

M Masih 2 bulan kan berupa itu .......... berupa manusia, masih darah. 

R Trus waktu itu bagaimana reaksi mbak ketika melihat janin mbak yang sudah 

gugur tersebut? 

M Ya ......... perasaan ya ......... takut, ya sedih, ya campur gak karu-karuan, 

perasaan nyesel! 

R Heeh! itu setiap kali mbak, eeh ....... menggugurkan anak yang pertama, ke-2, 

ke-3 mbak ngerasain yang seperti itu atau ........ anak mungkin ke-3 aja atau 

anak ke-2 aja? 

M Kan yang ........ yang .......... ke-2 itu kan masih berupa darah itu ya, yang 

pertama juga berupa darah, kalau yang ke-3 ini aku merasa menyesal sekali 

.............. kan sudah berbentuk orok, jadi saya ya sedih sich. Sebenamya 

ya .......... ya gak tega juga, aku merasa sebagai seorang ibu ........ apa 

ya............ nuraniku merasakan sebenamya tuk gak tega sama sekali ya! 
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(ketika M mengungkapkan kata "nurani" hingga kata " sekali ya !", ada 

penekanan pada setiap kata), untuk menghancurkan anak ini tadi untuk 

membunuh anak itu tadi! cuma gimana ........... dalam posisi lain apa ya 

.......... aku gak ada tanggung jawab, trus kalau aku melahirkan ........ kalau 

aku setelah ini apa ya .......... kalau aku melahirkan siapa yang memberi 

makan aku? siapa yang merawat aku? jadi aku ...... say a memilih jalan pintas 

itu tadi .......... saya gugurkan. 

R Eeh ........ apakah ada upacara tertentu untukjanin mbak tersebut? 

M Gak ada juga ya! ya cuma kalau anunya di ......... apa ya ........... apa 

...... waktu habis aborsi itu, tanggal berapa bulan berapa itu aja ......... ya 

bancakan itu saja! 

R Berapa kali mbak melakukan acara tersebut? 

M Setiap kelahirannya! kalau sekarang hidup sudah ada 2 tahun, eh bel urn ada ya. 

2004 sekarang 2005 ya? 

R Itu mbak memperuntukan anak ke-3 aja atau untuk semua? 

M Ya ....... untuk semua ya! (tiba-tiba M menangis, namun tidak ada suara 

tangisan) 

R Tissue mbak! (peneliti member:kan tissue) 

M lya sudah! (sambil menerima) makasih! Hehehe ..... nangis saya (menertawakan 

dirinya sendiri). 
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R Masih bisa dilanjutkan mbak? (maksud pertanyaan peneliti adalah menanyakah 

apakah wawancara masih dilanjutkan hari ini atau hari lain sebab ekspresi M 

selama wawancara ke-2 ini terlihat sedih, namun M segera menjawab) 

M Masih bisa! 

R Ketika mbak menggugurkan kandungan, apakah mbak didampingi temaan, 

pasangan atau sendirian ? 

M Eeh ............ diantar sama temen. 

R Trus berapa lama rentang waktu semenjak mbak menggugurkan kandungan 

dengan kembali melakukan hubungan seks secara vagina? 

M Sampe .......... 2 bulan mungkin aku gak cari anu ........ gak cari ....... gak 

pernah melakukan, maksudnya gak melakukan hubungan seks itu lho, 

misalnya aku mijet cuma ......... dia onani aja atau mijet tok, gitu. 

R Jadi 2 bulan sesudah itu mbak baru menerima ya? 

M (M mengangguk). 

R Eeh ............ bagaimana perasaan mbak, ketika pertama kali hubungan seks 

secara vagiPa setelah mbak menggugurkan kandungan? 

M Ya ......... apanya ........ sebenarnya ya gak seneng, ya gak suka, ya biasa-biasa 

saja ya, karena terpaksa mencari uang gitu aja! ya gak ada rasa kepengen atau 

......... seneng a tau apa ya nggak, ya cuma kita untuk menghidupi keluarga itu 

ya, gak ada lain! 
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R Maksudnya mbak kehilangan gairah gitu? 

M lya. 

R Bagaimana perasaan mbak 1 hari setelah menggugurkan kandungan? 

M Sebenarnya perasaan ya sedih ya! perasaan apa itu ....... takut, takutnya ya 

takut do sa itu .......... kan a:;.u puny a pikiran begini perasaannya ya gitu 

merasa berdosa iya merasa takut sampai sekarang itu gak pernah hilang 

itu. 

R Lalu setelah lebih dari I hari sampai sekarang itu bagaimana? (wawancara 

agak terganggu dengan suara orang menata piring di ruangan sebelah). 

M Ya sampai seperti itu ...... kadang-kaC:ang ya, kalau lagi magrib gitu 

kadang-kadang mempunyai pikiran "ya Allah seandainya aku 

nggak ...... membunuh anak saya, mungkin anak saya sudah besar! dosa 

apa yang saya lakukan terhadap anak yang tak berdosa itu!". 

R Itu setelah ...... mbak menggugurkan anak yang keberapa? 

M Yang ke-3. 

R Kalau yang pertama, ke-2, dulu itu bagaimana? 

M Kan ..... kalau yang pertama sama yang ke-2 kan istilahnya masih gumpalan 

darah, bel urn jadi orok! kalau 4 bulan kan sudah berbentuk gitu, kan saya 
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merasa berdosa sekali! seharusnya kan kita jaga dan kita rawat, buk.annya 

untuk dibunuh. 

R Lalu apakch mbak pemah mengalami kesepian? 

M Kalau kesepian, kan kadang-kadang manusia kan ya ....... ada ya ada 

nggaknya! kan aku punya anak yang adopsi itu, jadi kalau ...... agak sedih atau 

gelisah kan ada aja dia atau ibu saya cerita "mak, seandainya anakku gak tak 

gugurkan ..... kan udah umur 1 tahun setengah ya mak?" jadi ya ........... . 

ceri ta -ceri ta. 

R Trus mbak merasa kesepian, eh kan tadi mbak cerita kadang kesepian kadang 

ndakjuga ya! 

M Iya. 

R Trus ras lagi kesepian, mengapa mba!' sampe merasa seperti itu? 

M Ya teringat itu tadi, kenapa ya aku sampe hati menggugurkan anakku sendiri 

ya itu! atau berfikir yang aneh-aneh. 

R Lalu baga".mana mbak cara mengatasi? 

M Ya istighfar 1 hari banyak berdosa ya Allah istighfar masalah diterima atau 

tidaknya oleh Allah ya terserah Allah yang menentuk.an. 

R Bagaimana sikap mbak terhadap anak kecil disekitar lingkungan mbak? 

M Ya sayang! seharusnya anak kecil kan memang disayangi bukan untuk disakiti 

R Heeh. 



176 

M Mengapa kok aku punya pikiran punya anaknya kok di ....... digugurkan, 

karcna apa ya waktu dalam keadaan emosi, eh gendaan saya kan ......... saya 

suruh apa ...... nikahin saya walaupun nikah gak sah. Nikah modinlah untuk 

mengakui anak itu aja supaya punya bapak! Itu aja dua gak mau tanggung 

jawab, lalu kan saya menghadapi masalah misalnya kepengen sambang pulang, 

gak punya suami tapi kok bunting! trus perasaan itu bagaimana jadi campur 

emosi cam pur segala macem jadi mencari jalan pintas itu. 

R Apakah mbak pemah merasa bersalah telah menggugurkan kandungan? 

M Ya ..... ya merasakan sekali ya! merasakan berdosa. 

R Kapan mbak mulai menyadari munculnya perasaan tersebut? 

1\1 Ya ......... waktu menggugurkan itu ........... merasa berdosa sekali saya! 

R Ehm ........ dimana mbak pertama kali menyadari munculnya perasaan tersebut? 

M Di ........ kontrakan. 

R Apakah mbak masih sering mcrasakan hal itu! 

M Sampe sekarang masih ya. 

R Lalu apakah mbak merasa tersiksa bila perasaan tersebut muncul? 

M Ya tersiksa sekali! kadang-kadang aku punya pikiran takut gimana nanti kalau 

aku dituntut di akhirat gak karu-hruan muncul tiba-tiba. Kadang-kadang 

pikiran melayang-layang entah gimara ya ......... gitu! takut sekali! 
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R Lalu apa yang mendasari maksudnya apa yang menyebabkan mbak merasa 

bersalah apa? 

M Ya ..... ya apa ya ...... misalnya gini ya, ya ...... ya apa .... ya .... , kan dosanya 

gini kan saya tahu bahwa menggugurkan kandungan itu dosa besar tapi 

mengapa aku masih me1akukannya! gitu. Jadi aku menyesal sekali sangat 

menyesal. 

R Lalu bagaimana upaya mbak untuk melepaskan diri dari perasaan bersalah 

terse but? 

M Perbanyak istighfar itu! (subjek menitikan air mata) mohon ampunan. 

R Apakah mbak pernah bermimpi mengenai bayi? 

M Pernab 

R Berapa kali? 

M Eh .......... gini ya! waktu itu pas hari puasa aku setengah tidur ya setengah 

melek gitu, bermimpi di datangi anak bayi, tapi ya kira-kira umur 1,5 tahun 

mungkin trus dia itu datang nayain saya ini "bu", " anak siapa ini" aku bilang 

gini. "Ibu itu gimana sich, aku kan anaknya ibu sendiri, aku slamet gitu 1ho bu! 

Sampeyan yan~:; kasih nama s1amet gitu kok!" trus dia minta pakai baju! waktu 

aku bangun aku gak 1ihat siapa-siapa. 

R Berapa kali mbak mimpi seperti itu? 
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M Itu sekali aja! trus kan sudah tak belikan baju tapi tak titipkan ke anaknya 

orang. Ya, itu ....... akhimya ibu saya mimpi! ketemu dia lagi, mimpi ketemu 

anak bayi itu, anak laki-laki itu ngomong "mbah, aku sudah dibeliin baju ibuku 

tapi kebesaran, aku Jho dibelikan ibuku baju, kebesaran, aku sampai sekarang 

gak lho pake baju, bilangin ibuku opn'o suruh beliin aku baju!" ibu ngomong 

aku bilang ini mungkin gitu aku mbah ya sambil merinding, ya sambil nangis 

ya gimana! ya, itu mbahnya ya mungkin itu dia anak saya yang saya anu 

itu ....... ganteng dia itu! ya untungnya tak kasih nama eeh dia datang dalam 

mimpi ya namanya slamet! "wis takjenengno slamet ae". Kan tak kasih nama 

wis tak jenengno slamet ae "lha kok dia datang salam mimpi kok ya ngomong , 

aku anaknya ibu, wong ibu yang kasih nama slamet gitu lho" 

R Heeh! menurut mbak ..... secara pribadi, apakah tindakan menggugurkan 

kandungan itu dibenarkan atau tidak mbak? 

M Ya tidak! 

R Kenapa 

M Ya tidak diperbolehkan! 

R Yang tidak memperbolehkan siapa? 

M Ya istilahnya dalam agama kan tidak dibenarkan untuk menggugurkan 

kandungan itu, menurut agama 

R Yang melandasi apa? yang mendasari didalam agama tidak diperbolehkan? 
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M Ya ....... ya apa kalau dalam agam kan tidak diperbolehkan untuk tidak 

menggugurkan kandungan itu kan menurut agama tidak boleh! terus? 

R Kalau dalam pandangan masyarakat, mengenai tindakan menggugurkan 

kandungan itu ciiperbolehkan atau tidak? 

M Ya tidak! 

R Alasannya? 

M Kalau ........ seorang ibu menggugurkan kandungan kan sama saja 

dengan ..... apa ya? 

R Kalau dari pandangan hukum mbak? 

M Tidak bolehjuga mbak! kalau ketahuan kita bisa dihukum 

R Kembali yang tadi mbak, saya masih belum jelas ya! menurut mbak secara 

pribadi itu tindakan menggugurkan kandungan dibenarkan atau tidak? jelaskan 

M Sebenamya ya gak boleh ya! kalau kita menggugurkan kan sebenamya tidak 

diperbolehkan, walaupun agama, walaupun ap ........ hukum kan gak boleh. 

Sebenamya anak kan .... eh .... harus kita lindungi! bukan untuk dipukul atau 

diapakan f,ebenamya gak boleh! menurut pandangan saya ..... kan tidak 

seharusnya anak itu si ..... aoa dibunuh! seharusnya kita diberi apa diberi 

anugrah Allah! anak itu titipan dari Allah, seharusnya kita bimbing atau kita 
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syukuri ya ato ..... kita ..... apa ya ..... kita sa yang misalnya gitu ya! bukan untuk 

dianiaya atau disiksa atau gimana, kan seharusnya gitu! 

R Mbak tadi kan saya belum ini ya bel urn apakah benar dengan apa yang maksud 

dengan tidak dibenarkan oleh agama itu apa yang mendasari? 

M Eh ....... kalau menurut agama ya, sebagai seorang islam kan seharusnya orang 

itu kan orang itu kan menggugurkan kandungan itu kan sama dengan dosa kita 

sama dengan membunuh gitu ya! perbuatan dosa yang dilarang oleh agama dan 

juga dilarang oleh Allah. Se ..... apa! kalau menurut Allah gitu ........ jadi, 

istilahnya kalau yang berhak membunuh itu kan Allah bukan kita! kita diberi 

anak kan seharusnya dilindungi, dibina di .... apa! apa itu diberi ilmu, di ..... apa 

di akherat di dunia itu harus kita beri ilmu! jadi bukan untuk dibunuh! kalau 

menurut agama kan gitu 

R Kalau dari sisi hukum itu mbak, kenapa ........... kenapa orang yang membunuh 

ch .... di .... orang yang menggugurkan maksud say a itu di ..... dihukum. Apa 

mbak tau apa yang mendasari? 

M Kalau menurut hukum, kita apa .......... menggugurkan kandungan itu sama 

saja dengan membunuh anaknya gitu lho sama saja dengan pembunuhan! 

R Apakah mbak pemah memiliki keinginan untuk bunuh diri? 

M Oh ........ tidak ya! sama aja kalau agama kan bunuh d;ri kan sama aja 

..... perbuatan dosa, tidak eh di ...... apa ... di apa ..... kalau kita bunuh diri kan 
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sama aja ....... apa kalau kita meninggal kan gak diterima sama Allah sama,aja 

dengan ya itu tadi membunuh ya sama aja kan berdosajuga 

R Apakah mbak merokok ? 

M Kalau merokok sich ....... aku sich kecil ya aku merokok! wong sejak umur 

.............. sejak jadi pelacur aku sudah sering merokok, umur 16 kalau gak 

salah aku sudah merokok 

R Berapa batang sehari mbak? 

M Kalau dulu habis 1 hari 1 malam yc: 2 bungkus tetapi kalau sekarang sudah 

nggak! 1 hari itu ..... 1 hari 1 malam i1u l bungkus 

R Heeh! trus mengapa mbak merokok? 

M Ya ..... ken1pa ya? ga enak aja kita gak merokok gitu rasanya kayak 

....... sumpek gitu lho, kayak sedih gitu ya! mungkin-mungkin sudah 

kecanduan barangkali! sebenarr.ya aku ingin menghilangkan itu ya, tapi 

ternyata gak bisa juga misalnya pengen menghilangin merokok dengan cara 

berpuasa, sahur sebatang ya sebatang, gak bisa pokoknya buka gitu 

ya ..... minum ngopi lalu merokok dulu, makanya belakangan! gitu 

R Heeh. 

M Trus gak merokok lagi, gak bisa! aduh cek sulitnya! abis semuanya emang dari 

....... dari hati kita kok, Ir:syaallah bisa, kalau kita sungguh-sungguh! 

R Apakah mbak minum-minuman keras? 
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M Kalau minum-minuman keras sich ....... juga pemah ya! merasakan minuman 

keras tapi ...... sebatas hanya diajak orang! misalnya diajak tamu! mau asal 

dapat tips. gitu aja! 

R Kalau sekarang? 

M Nggak! nggak pemah sama sekali! sudah 7 tahunan saya berhenti minum 

R Lalu apakah mbak menggunakan pi! koplo dan semacamnya? 

M Nggak pemah ........... nggak pemah 

R Kalau dari diri mbak sendiri, apakah pemah memiliki keinginan untuk 

menghentikan kebiasaan merokok? 

M lnsyaallah kalau kita punya niat, mungkin bisa kalau kita punya niat! 

R U saha apa yang sudah mbak lakukan untuk menghentikan kebiasaan merokok? 

M Ya ....... yaitu kalau kita langsung menghentikan kebiasaan merokok kalau gak 

bisa kadang-kadang I bungkus itu kan bisa I hari satu malam, 2 malam jadi 

kita mengurangi sedikit. demi sedikit! kalau ...... kalau langsung kita gak 

merokok ya gak bisa, karena sudah kecanduan itu lho merokoknya, sejak kecil 

kan merokok. 

R Lalu apa harapan mbak di masa yang akan datang? 

M Insya Allah ya, minta petunjuk sama Allah aja, sekarang kan saya telah banyak 

do sa! ya ....... jadi saya ya kalau malam mengerjakan sholat istiqoroh, tahajud, 

minta petunjuk dari Allah supaya keluar dari lokalisasi. 
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R Ada yang lain mbak? 

M Apa'? 

R Dengan harapan yang lain? 

M Ya! namanya orang ya mesti punya harapan moga·moga cepat keluar dari PS 

tidak lama gitu ya! eh ...... kalau Al!Hh apa itu ....... entah besok atau !usa kan 

Allah yang mengatumya manusia itu kan hanya minta petunjuknya dan berdoa! 

semoga Allah mengabulkan! 

R Terima kasih Mbak! 

M lya sama-sama! 
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T Selamat siang mbak Retno. 

R Say a mau menanyakan Jatar belakang mbak T? 

T Iya. 

R Suku bangsa bapak dan ibu apa mbak T? 

T Jawa semua 

R Kalau pekeljaan bapak dan ibu? 

T Kalau bapak tidak bekelja sama sekali, sejak saya kecil sampai besar, yang 

keija ibu 

R Dari dulu sampai sekarang? 

T Ya dari dulu sampai sekarang, jadi ibu seperti jadi Bapak. 

R Trus orang tua mbak masih aJa? 

T Ba ......... bapak sudah meninggal waktu saya masih kecil, jadi ibu tinggal 

sendirian kan bapak sakit sesak nafas, paru-paru yang sangat parah. 

R Kalau status pemikahan mbak T itu bagaimana? apakah pemikahan pertama 

atau kedua atau yang lain? 

T Bapakjejaka, ibu perawan. 

R Jadi pemikahan pertama ya? 

T Iya. 

R Trus bapak atau ibu menikah lagi? 
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T Ndak pernah, kan bapak meninggal waktu saya masih kecil. lbu gak nikah lagi 

ya setia sama bapak sampe sekarang. 

R Lalu bagaimana hubungan orang tua mbak T, apakah harmonis atau sering 

bertengkar? 

T Baik-baik aja, nggak pernah ............ kisruh-kisruh, jadi ya senengnya saya ya 

bapak dan ibu gak pernah cekcok gitu lho. 

R Pendidikan bapak dan ibu apa mbak? 

T lbu kelas 3 SO, Bapak kelas 2 SO. 

R Keadaan ekonomi keluarga mbak? 

T Ya euma ibu yang cari uang setiup hari, menghidupi anak-anaknya, jadi 

ya ...... cuma untuk sehari-hari, makan saja. lbu jualan sayuran di pasar, 

diiderin ............ disunggi. 

R Lalu bapak? 

T Bapak gak bisa sama sekali, wong sakit-sakitan ....... paru-paru ........ jadi gak 

bisa bangun, ya di tempat tidur tok. Jadi yang kerja cuma ibu, untuk yang lain-

lainnya misalnya baju ........... ya di kasih sama bu haji, itu ......... tetangga 

dekat rumah ....... tapi ............ ya ........... baju bekas yang masih layak 

pakai. Ka ...... kalau malam kan kami kedinginan ............ jadi sama bu haji 

kami dikasih sarung, berhubung kami banyak ........ ya sarung itu kami belah 

dulu sebagai kemul bersama-sama. 
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R Lalu bagairnana cara orang tua rnbak rnengasuh rnbak dan adik-adik? jadi, 

dikasih kebebasan untuk rnengernukakan pendapat atau justru orangtua 

rnernaksakan kehendak rnereka? 

T Iya ndak, curna anak-anaknya rnernang rnenurut. Sebenamya saya k~pengin 

rnelanjutkan sekolah, tapi berhubung rnernaksa saya berhenti karena tidak bisa 

bayar sekolah, tidak bisa ........ bayar buku, jadi walaupun ....... sa ....... saya 

sempat usul ya tidak dituruti. 

R Mbak dekat dengan siapa ketika rnbak rnasih kecil? 

T Kakak norner 3, karena sering rnelindungi sayajika saya ...... diolok-olok oleh 

ternan-ternan. Sewaktu saya ti ...... tidak bisa rnernbeli jajan dan es, rnereka 

sering rnengolok-olok, sehingga saya rnerasa arnan kalau dibela kakak. 

R Apa cita-cita rnbak T waktu rnasih kecil? 

T Puny a cita-cita ....... eeh ..... dulu waktu rnasih kecil ..... saya punya cita-cita 

jadi guru SD. 

R Kalau orangtua rnbak sendiri pinginnya rnbakjadi apa? 

T Kalau ...... kalau dari ibu ngudang saya "besok kalau sudah besar, sekolah 

yang tin~:~gi supaya bisa rnenjadi pegawai!" ta ...... tapi temyata anaknya itu 

curna ..... curna SD sernua, ya kelas 2 ya ........ kelas 3 SD yang terakhir aja 

udah gak sekolah sama sekali. 

R Dalarn keluarga rnbak T, ada anak laki-laki dan perernpuan? 
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T Perempuan ada dua laki-laki ada sebelas. 

R Dibedakan nggak antara antara anak laki-laki dengan anak perempuan? 

T Ndak dibedakan, semua sama. Kalau makan, gak ada salah satu ya harus dicari 

sampai ketemu, trus diajak makan! jadi setelah kumpul semua ...... baru 

makan bareng-bareng, kalau ada makanan ya selalu di ....... dibagi rata. Jadi ya 

gak dibedakan! bahkan ibu sering kali mengalah pada anak-anaknya, jadi 

kalau anaknya sudah makan semuua ..... baru emak makan. Walaupun kami 

meminta emak makan bersama kami, namun ........ emak tidak pernah mau 

karena takut makanananya gak cukup, sehingga emak me ........ mengalah. 

R Orangtua mbak, pernah nggak memukul, menjewer atau mencubit jika mbak T 

mungkin dianggap nakal? 

T Pernah dijewer! jadi kalau ........... kalau dipanggil untuk pulang pas lagi main 

sama tcmen ........... tapi gak .......... gak semaur, kadang-kadang ya ibu 

me gang sapu diagak-agakin .............. gitu aja aku sudah takut. 

R Tadi mbak bilang apa mbak, diagak-agakin? apa itu? 

T Gini lho mbak (T memeragakan seolah-olah memegang sapu sambil diacung

acungkan). 

R Oh ...... diacung-acungkan ya? 

T lya! 
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R Orangtua mbak T, pemah nggak memheritahu baik-buruknya perilaku atau 

nasihat-nasihat? jelaskan! 

T Ooh ......... iya, gini ........ nanti kalau ada temennya kesini trus nakal 

...... jangan dibalas nakal ya! gak boleh l:ertengkar! kalau temennya nakal, 

kamu pulang saja! kalau mandiin adikn) a jangan malam-malarn, nanti kasihan 

kedinginnan! waktunya makan cepat disuapi!", jadi ......... sebelurn jam 3, 

sebelum ibu datang ..... adik sudah saya mandiin semua. 

R Masa kecilnya mbak T menyenangkan atau tidak? 

T Kalau ada mbah ........ ya menyenangkan, soalnya kalau pas ke rurnah 

...... mbah membelikan boneka atau kempyeng, boneka kecil-kecil dari kertas, 

bungahnya di ........ disitu. saya kan tidak pemah dibelikan rna ....... mainan 

sama ibu soalnya ibu gak punya uang, yang tidak menyenangkan 

ya ..... ya ...... kalau mdihat ternan-ternan pada beli jajan dan es, kan ....... saya 

kepengen tapi ...... .ibu tidak punya uang. Say a di ..... diolok-olok oleh ternan-

ternan "ye ...... gak bisajajan ya! gak beli kue ya!" trus ......... saya menangis. 

R Mbak T pemah nggak mengalarni sesuatu yang menyakitkan atau berkesan 

buruk, misalkan pelacehan seksual seperti diraba-raba alat reproduksi? 

T Ndak 

R Apakah mbak pemah mengalami perkosaan? 

T Pe .... pemah (suara P bergetar, kemudian menangis) 
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R Ini tissuenya mbak (peneliti memberikan tissue) 

T lya .... terima kasih. 

R Usia berapa waktu itu mbak? 

T Ya .... ha ....... habis menikah, dapat. ......... 6 bulan ikut ke rumah suami. 

R Usia berapa mbak? 

T 13. 

R Jadi usia segitu mbak sudah menikah? 

T Sudah. 

R Siapa pelaku yang telah memperkosa mbak? 

T Kakak ...... kakak ipar. 

R Kakak ipar dari suami mbak? 

T Iya! 

R Tolong ceritakan mbak! 

T Iya! waktu itu ..... suami say a membawa perempuan, lalu saya tanya "itu 

siapa?" suami saya bilang "itu ternan saya!" lha saya mikir. ........ temennya 

kok diajak masuk kamar? ya itu ...... .itu suami saya mengajak perempuan lain 

tidur di kamar saya hampir setiap hari. Waktu su ..... su .... suami saya 

mengantar perempuan itu pulang, kakak ipamya menghampiri saya ke dapur 

..... dia bilang " a yo dik kesini!" lalu say a jawab"ngapain kak?" lalu dia 

jawab"udahlah ....... pokoknya kesini! itu celananya dilepas!" lalu saya jawab" 
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lho ..... nggak! sampeyan kan kakak ipar saya, sampeyan. Kau bukan suami 

saya!" trus kata kakak ipar saya" sudahlah, pokoknya dilepas!" ya saya bilang 

... "ja ,, jangan kak, jangan!" tapi kemudian dia memaksa dan mengancam 

say a dengan pisau besar yang diarahkan ke dada saya, ... ditunjuk-tunjuk ke 

dada say a ... habis gitu saya ketakutan sekali "jangan kak, saya kan adik 

sampeyan!" lalu saya dipaksa dan akhimya saya tidak kuasa memberontak ... 

saya pasrah. 

R Apakah mbak T sering terlibat kegiatan yang bersifat kerohanian, misalnya 

pengajian, sholat atau, ikut M fQ? 

T Dulu ada langgar dekat rumah, kalau ada temen ngaji ... ya saya ikut ngaji! 

yang ngajari saya ngaji, ya bapak modin yang punya langgar itu "kalau sore 

hari habis main-main, kamu datang ke sini ya ... belajar ngaji, sambil bawa 

uang Rp. I 00! "kata pak modin. Tapi ... kalau ibu gak punya uang, ya ... say a 

gak ngaji! saya baru tau sholat waktu umur 20 tahun, sebelumnya ya cuma 

ikut-ikutan saja. 

R Uang tersebut untuk apa mbak? 

T Untuk beli minyak tanah, untuk masang lampu templok. 

R Kapan mbak mulai mendapatkan menstruasi pertama? 

T Waktu ... umur 13 tahun, sesudah menikah. 

R Berapa jarak antara pemikahan mbak dengan menstruasi pertama? 
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T 3 bulan sesudah .... sesudah menikah mbak. 

R Pada siapa mbak T memberitahukan mengenai menstruasi pertama mbak? 

T Ya ... sama emak. 

R Trus yang mbak lakukan waktu itu apa? 

T Ya saya bilang "mak, saya kok keluar merah-merah ini apa?" lalu emak 

bilang" oh ini mens, gak apa-apa" lhl! saya juga gak tau mens itu apa, lalu 

emak bilang "tak golekno gombal, wis iki digawe jaranan!" yang nalen-nalenin 

ya emak sendiri. Kata emak "nanti, si;mg sedikit ... diganti ya! saya bilang 

"iya". 

R Bagaimana peranan orang tua mbak T, maksud saya apa yang dilakukan dan 

nasihat apa yang diberikan pada mbak T setelah mbak T mendapat menstruasi 

pertama? 

T Saya dikasih 1 gelas jamu kunir asem, ibu bilang "ini diminum, biar tuntas! 

tiap kali mens ... minumjamu ini ya!'' lalu saya minum. 

R Lalu bagimana pergaulan mbak dengan ternan perempuan dan ternan laki-laki? 

T Kalau sama temen-temen, ya ... lebih milih sama perempuan! tapi suami say a 

ya ... hanya mengijinkan kalau bertemen dengan perempuan. 

R Mbak T, berapa kali mbak menikah? 

T 2 kali. 

R Pilihan sendiri atau dijodohkan mbak? 



T Kalau yang pertama dijodohkan, yang kedua pilihan sendiri. 

R Lalu apakah mbak T pemiill hamil dan melahirkan? 

T : Pemah hamil 2 kali t~ ... tapi tidak ... tidak sampai melahirkan. 

R Lalu pekerjaan suami mbak T apa? 

T Yang pertama .... ndak .... ndak kerja, yang kedua kerja kuli batu. 

R Waktu itu mbak T bekerja apa selama menikah? 

T Kalau yang dengan ... suami kedua saya masih bekerja sebagai PS. 

R Bagaimana keadaan ekonomi keluarga mbak dulu? 
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T Waktu suami pertama, yang kekurangan karena semua tergantung mertua ... 

lha wong suami saya tidak bekeija. Suami saya yang kedua .... dia juga 

berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi kan kadang masih belum 

cukup,jadi ... terpaksa saya mencari tambahan uang dengan menjadi PS. 

R Lalu ... apakah suami mbak T mengizinkan mbak menjadi PS? 

T Ya, ... awalnya mengizinkan, tapi akhir-akhir ini say a disuruh berhenti. 

R Sdama menikah, mbak bahagia atau tidak? 

T Kalau suami pertarna ya . . . gak bahagia, soalnya semua tergantung mertua 

apalagi suami say a selingkuh. Kalau .... suami saya kedua .... dia sayang sama 

saya, perhatian sama anak-anak sekalipun mereka bukan mtak kandungnya. 

Jadi . . . saya bahagia sekali dengan suami yang sekarang apalagi dia mau 
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bekerja keras demi keluarga dan tidak pernah macem-macem, suamiku itu 

sa bar. 

R Apakah mbak memiliki anak selain anak kandung? 

T Puny a! ya anak say a inikan anak angkat semua, ya ... 2 orang itu. 

R Mengapa mbak sampai mengadopsi anak? 

T Say a mengangkat anak itu ... su ... supaya bisa mancing saya hamil, tapi ... 

kalau ... gak hamil ya ... buatjaga-jaga untuk ngramut saya kalau sudah tua. 

R Lalu bagaimana cara mbak untuk membesarkan anak-anak? 

T Ya ... yang mendidik dan meramut anak-anak ya saya sendiri, dari kecil 

sampai besar! kalau mau pergi ke sekolah ya ... saya antar, karena saya kelja 

ya sepulang sekolah anak-anak saya titipkan ke tetangga. 

R Bagaimana status pemikahan mbak, cerai atau masih dalam ikatan pemikahan? 

T Suami pertama ya gak cerai, ya .... masih . .. masih terikat pemikahan ya! 

waktu itu say a kan ... pergi dari rumah, setelah diperkosa ipar dari suami saya 

. . . trus sampai sekarang gak cerai. Kalau suami sekarang, ya masih te.rikat 

pemikahan ... ya semoga langgeng! 

R Lalu bagaimana hubungan dengan suami sekarang ini? 

T Kalau suami pertama ya gak pemah bertemu lagi, ya dulu ... pemah ketemu 

waktu habis pulang dari Tambak Sari ... say a diajak rujuk tapi saya gak mau 

... kan dia dulu pemah menyakiti saya karena perselingkuhan, apalagi diajuga 



195 

sudah menikah dan punyak anak. Kalau sekarang . . . sudah gak pernah 

bertemu. Kalau sama suami sekarang ya baiJ...-baik saja, dia mau menerima 

saya apa adanya! 

R Bagaimana perasaan mbak ketika berhubungan seks pertama kali dengan 

pasangan? 

T Ya waktu pertama kali ya .... ndredeg-ndredeg, gemetar, lalu saya dipegang

pegang, dikasih rangsangan, lalu dia megang-megang, cium-cium jadi saya ya 

... takut, he he he (T tertawa). 

R Apa yang dilakukan pasangan waktu itu, perlakuannya kasar atau halus? 

T Halus. 

R Bisa mbakjelaskan, halusriya seperti apa? 

T Ya dipegang-pegang, dicium-cium sambil bilang "aku minta!" jadi saya ya 

ndregeg, ngewel-ngewel karena ada rangsangan dari suami ... ya saya merasa 

tidak ada paksaan. 

R Hubungan seks itu dilakukan ketika sudah menikah atau sebelum menikah? 

T Ya pas malam mantenan itu. 

R Maksudnya malam pertama usai pernikahan? 

T Iya, he he he (T tertawa). 

R Apakah mbak memiliki pengalaman ·bekeJja sebelum menjadi PS mbak? 

T Ndak ada. 



R Dimana mbak pertama kali menjadi PS? 

T Ya ... ya di Kre ... Kremil. 

R Kapan itu mbak? 

T 1981. 

R Bagaimana perasaan mbak ketika pertama kali menjadi PS? 

T Takut! takut sekali saya, kan gak ada temannya! 

R Lalu siapa yang mendorong mbak menjadi PS? 

T Tukang becak. 

R Apa yang mendorong mbak menjadi PS? bisa mbak jelaskan? 
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T lya! ya pertamanya itu ... waktu ... itl• 1ho mbak, yang habis saya diperkosa 

kakak ipar itukan ... saya melarikan diri ke Surabaya, begitu sampe Surabaya 

... di Wonokromo saya gak taujalan dan bingung mau kemana ... lalu ketemu 

tukang becak dan say a diajak ke tempat saudaranya ... katanya di sana nanti 

say a bisa kerja di warung milik budhenya yang jualan makanan dan minuman. 

Begitu sampai di sana ... saya melihat mbak cantik-cantik, trus saya disuruh 

masuk kamar, trus waktu masuk kamar ... tukang becak itu tadi ikut masuk 

dan mencoba meniduri saya. 

R Jadi laki-laki yang pertama melakukan hubungan seks dengan mbak, tukang 

becak itu ya? 

T Y a tukang becak tadi. 
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R Apa yang terjadi dan bagaimana perasaan mbak sebelum mbak berhubungan 

seks pertama di lokalisasi? 

·c Saya dipegang-pegang, trus saya disuruh tidur! ya saya bilang "jangan mas, 

sampeyan bukan suami saya!" saya ya takut, soalnya orangnya berbadan besar, 

lagipula dia itu bukan suami saya ... meskipun saya berontak tapi say a kalah 

tenaga. 

R Lalu apa yang terjadi dan bagaimana perasaan mbak ketika selesai 

berhubungan seks dilokalisasi ketika mbak pertama kali menjadi PS? 

T Saya bilang "sampeyan kok tego mentolo karo aku!" tapi dia tidak menggubris, 

jadi say a jengkel padanya. 

R Lalu apakah ... tamu itu pernah datang lagi? 

T Tidak pernah. 

R Berapa mbak dibayar wa!~tu itu? 

T Ndak dikasih sama tukang becak terse but, katanya sudah dikasih ..... dikasih 

ke mucikari. 

R Oleh mucikari mbak diberi berapa? 

T Ndak dikasih! katanya "dipegang oleh ibu saJa, kalau ada perlunya baru 

diminta ke ibu". 

R Kapan mbak mulai menerima pekerjaan sebagai PS? 

T Sesudah di situ 2 bulan, saya bingung! mau keluar gak tau jalan. 
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R Bagaimana ceritanya sampak mbak bisa menerima peketjaan itu? 

T Say a sudah pasreh, lha mau pulang gak tau jalan, mau pulang gak berani ... 

jadi ya ... say a pasrah sekali. 

R bagaimana perlakuan mucikari waktu itu mbak? 

T Nggak pernah dikasari, tapi kalau habis mandi ya disuruh duduk-duduk di 

depan, dan kalau ada tamu ya disuruh rna ... masuk kamar. 

R Dimana mbak pernah menjadi PS selain di Tambaksari? 

T Di Tretes, di Dolly, balik \agi ke Tambaksari 

R Mengapa mbak pindah tempat? 

T Selama di Tambak Sari; -saya tidak pernah pulang, tidak diizinkan oleh 

mucikari sampai 13 tahun! Habis itu saya ngotot minta pulang karena kangen 

pada keluarga, trus saya dikasih uang Rp. 1.500.000 habis itu saya ke kota 

Semarang. Setelah di sana 1 bulan, lalu sa ... saya kern bali ke Surabaya mau 

cari pekerjaan yang halal. Di bis itu saya ditawari peketjaan oleh orang 

tersebut, saya ngikut saja! Eh ternyata saya dipekeijakan di Tretes menjadi PS 

lagi. Saya tidak betah _di. sana kerena dibatasi untuk keluar-keluar, jadi saya 

kabur dengan memanjat tembok, habis itu saya lapor polisi dan diberi surat 

jalan. Dalam peijalanan ke surabaya, saya ketemu or ang yang katanya mau 

mencarikan tempat tinggal, eh temyata saya dijerurnuskan lagi ke lokalisasi ... 

kali ini saya di Dolly. Saya kduar dari Dolly karena saya tidak betah setiap 
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hari dikurunf, di wisma, jadi say a kcmbali ke Tambak Sari tapi jauh dari wisma 

saya dulu. 

R Apakah mbak pernah berhenti menjadi PS? 

Pt:rnah. 

R Kapan? 

T Y a ... waktu pu ... pulang ke Semarang itu. 

R Berapa lama mbak? 

T 1 bulan. 

R Apakah orang tua mengetahui mengenai pckeijaan mbak? 

T Tidak. 

R Trus, apa yang mbak terangkan mengenai pekeijaan mbak? 

T Saya kalau ngasihtau orang tua kan ... orang tua bisa kaget, jadi saya agak

agak bohong! say a bilang ikut orang, jualan nasi pecel sarna kopi. 

R Lalu bagaimana cara keluarga mbak kalau menguhubungi? 

T Ya ... say a yang menghubun<5i lewat ... lewat surat saya langsung pulang, gak 

saya kasih tau alamat saya. 

R Lalu mcrcka gak curiga mbak kan tidak memberitahu alarnat mbak pada 

mcrcka? 

T Y a . . . curiga sih, tiap kali saya pulang kok selalu bawa uang banyak, ya 

ditanya "dapat dari mana?" saya bilang "dari bapak yang saya ikuti" trus, saya 

\ 
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pokoknya ndak ngasih alamat walaupun mereka memaksa dengan mengatakan 

perlu alamat say a .... biar mudah kalau .nau ngabari. 

R . Penghasilan mbak untuk apa saja? 

T Untuk rnernbantu orang tua rnembangun ernperan rurnah, cukup untuk beli 

baju adik-adiknya, kalau sekarang ya ... un ... untuk biaya hidup dan bayar 

SPP anak-anak saya, kadang-kadang ya kalau ada saudara yang butuh ya saya 

kasih. 

R Apakah rnbak masih sering sernbahyang? 

T Sering. 

R Bagairnana hubungan rnbak dengan ternan seprofesi dan rnasyarakat di sekitar 

lokalisasi'l 

T Ya baik! ya ... say a sering disapa, ka!au ada ternan yang sedang repot ya karni 

bergotong royong rnernbantu. Hubungan dengan rnasyarakat juga baik, rnereka 

ya perhatian ... waktu rumah saya kebanjiran ya saya dibantu oleh rnasyarakat. 

R Apakah rnbak sekarang rnasih aktif sebagai PS? 

T Akhir-akhir ini sudah tidak. 

R Mengapa rnbak sudah tidak aktiflagi sebagai PS? 

T Malu rnbak, anak-anak sudah besar, lagipula suami saya sekarang sudah punya 

pekerjaan yang lebih baik. 

R Siapa orang yang rnbak anggap paling dekat selama berada di lokalisasi? 

PERPUSTAKAAN 
Universitas Kato.ik W><ha J\oiaodala 

SURABAYA 
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T Mbak Hr dan Su. 

R Kenapa mbak merasa dekat dengannya? 

T Mereka sudah saya anggap kduarga sendiri, merekajuga memperhatikan saya 

dan say a dianggap adik ... jadi ya ... sudah seperti keluarga sendiri. 
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Pertemuan II 

Hari /Tanggal Senin, 26-09-2005 

Pukul 16.00 -17.00 WIB 

Tern pat Posko Hotline JL Bangunsari VIII/15 Surabaya 

R Darimana mbak mendapatkan pengetahuan tentang seks? 

R Ya ... setelah nikah baru tahu, 1alu setelah ikut pelatihan yang diadakan di 

Posko ... say a lebih tau lagi. 

R Kapan mbak sadar mengenai kebutuhan seks? 

T Setelah ... say a m(mikah dengan orang yang disayang. 

R Pasangan yang bagaimana yang menurut mbak menarik? 

T Ya ... yang ganteng, he ... he ... he (T tertawa), gemuk, putih. 

R Bagaimana cara mbak mengenali selera tamu? 

T Permintaan tamu, jadi ... saya anu ... anu mengikuti permintaan tamu 

Tapi ... kalau tamu minta secara baik-baik ya .... dilayani, kalau ... kalau 

minta yang aneh-aneh saya nggak mau! saya bisa lebih mudah mengenali 
~ ~· - ~ .. 

selera tamu kalau ... kalau tamu itu balik lagi. 

R Bagaimana cara mbak ketika berhubungan dengan tamu? apakah diperlakukan 

sama atau berbeda? 
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T ltu ... itu tergantung ya mbak! Tentu saja lain-lain, tergantung permintaan 

langganan karena ada yang ... minta langsung, tapi ada yang minta... minta 

istirahat tanpa diganggu baru nanti minta dilayani. Kalau sama gendaan ya ... 

itu lho kalau sama kiwir-kiwir yang beda lagi, lebih di hati maksudnya saya 

layani dengan segenap perasaan. 

R Apakah mbak pernah mendapatkan kepuasan dari tamu? jelaskan 

T Pernah! ya kalau ada yang ... berkenaan di hati, saya puas ... diajuga puas. 

R Apakah mbak mempunyai kiwir-kiwir? 

T Punya. 

R Mengapa mbak memilih dia untuk menjadi kiwir-kiwir? 

T Soalnya dia ... dia ganteng, kelihatannya dia sa yang, he .. he .. he (T tertawa) jadi 

ya .. saya sampe torok-torok demi dia. 

R Apakah sekarang mbak mempunyai kiwir-kiwir atau tidak? 

T Tidak, tidak punya! kan sekamng udah punya suami. 

R Apakah ada kesepakatan khusus antara mbak dengan kiwir-kiwir? 

T Setiap mau ... mau pulang atau pergi ya diantar kiwir-kiwir saya yang kerja di 

mebe1, tamu tidak boleh orang angkatan !aut karena orang angkatan gak mau 

bayar malah naboki. Kiwir-kiwir say:~ itu ingin melindungi say a ... trus say a 

juga gak boleh ama orang mabuk agar tidak kisruh. Kalau sama kiwir-kiwir 

yang ke-2, saya juga tidak boleh sama orang mabuk dan orang yang 
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mencurigakan agar terhindar dari niat jahat. Oh ya, saya juga ... gak boleh 

sama anak sekolah yang pake seragam karena dia malu kalau ternan 

sekolahnya tahu dia punya pasangan yang berprofesi se ... sebagai PS, diajuga 

cemburuan. 

R Berapa kiwir-kiwir yang pernah mbak miliki? 

T Itu ... 2 orang. 

R Bagaimana cerita masing-masing dari kiwir-kiwir tersebut? jelaskan! 

T Kalau kiwir-kiwir yang pertam:t itu kerja di mebel, saya tidak boleh grusa

grusu dalam mencari tamu, dia sayang sama saya dan tidak memperlakukan 

dengan buruk ... ya baiklah orangnya ... cuma dia kemudian punya perempuan 

lain dan dinikahi jadi saya putus. Kalau kiwir-kiwir yang ke-2 itu masih 

sekolah, perlakuan baik dan dia sayang! trus saya membiayai sekolahnya 

sampai dia lui us SMU, tapi setelah lui us ... dia meninggalkan saya begitu 

saja! makanya saya sempat sakit hati. 

R Bagaimana status hubungan tersebut? 

T Ya seperti suami istri gitu, ada perasaan sayang! pokoke ya beda kalau sama 

tamu biasa. 

R Apakah mbak pernah hamil di lokalisasi? 

T Pernah. 

R Berapa kali mbak'? 
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T 2 kali. 

R Apa yang mbak lakukan dengan kehamilan mbak tersebut? 

T Anu .. itu .. saya gugurkan semua 

R Berapa usia mbak waktu itu? 

T Kalau ... hamil anak pertama, usia 17 tahun dan hamil anak ke-2 saya usia 19 

tahun. 

R Apakah mbak mengetahui siapa ayah dari janin terse but? 

T Ayahnya nggak tahu karena ... pelanggannya banyak mbak, jadi ya gak tahu. 

R Apakah nbak pemah menggugurkan kandungan di lokalisasi? 

T Ya pemah! yang hamil 2 kaii itu kan s~ya gugur ... gugurin di lokalisasi 

semua. 

R Siapa yang melakukannya, mbak sendiri atau dibantu oranglain? 

T A ... anu dibantu oranglain 

R Mengapa mbak menggugurkan kandungan tersebut? atas inisiatif siapa 

sehingga mbak kemudian memutuskan untuk menggugurkan kandungan? 

T Dulu ... saya ndak tau mbak saya hamil, saya bilang kalau 3 bulan gak mens 

pada mucikari ... lalu itu mucikari ngasih minuman sprite dan dicampur ragi. 

Setelah diminum ... badan saya puanas sekali, gak bisa bangun, gak bisa 

duduk, besoknya ... me ... mengeluarkan darah hitam-hitam ... prongkolan gitu 

lho mbak Retno, 3 bulan. suakit ... gak bisa bangun. Waktu hamil anak ke-2, 
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say a kepleset di kamar mandi ... jatuh lalu keluar darah! Lalu saya bilang ibu 

mucikari, lalu dicarikan dukun pijat, lalu saya dipijat dan ngeluarin ~arah 

hitam-hitam. Saya sakit dan menjadi bisu selama 4 bulan lebih. 

R Dimana mbak menggugurkan kandungan tersebut? 

T Di dukun. orangnya datang ke wisma 

R Mengapa dilakukan di tempat tersebut? 

T Disuruh ibu mucikari, kan ibu mucikari juga yang mencarikan. 

R Kalau yang hamil pertama mbak? 

T lbu di lokalisasi. dikasih sprite dicampur ragi sama ibu mucikari. 

R Bagaimana perasaan mbak saat proses menggugurkan itu sedang berlangsung? 

T Waktu hamil pertama ... dikasih minum itu tadi ya saya minum aja, lha saya 

kan gak tau kalau itu proses penguguran ... say a hamil saja tidak tahu. Kalau 

hamil ke-2 itu karena ... takut sam a ibu mucikari, saya manut aja ... selama 

dipijat. Saya merasa gelisah karena saya baru menyadari bahwa ternyata saya 

hamil lagi dan menyesal karena gak hati-hati waktu di kamar mandi. 

Seandainya saya tahu kalau hamil, saya akan berhati-hati dan tetap akan saya 

lahirkan. Ketika mengetahui rencana saya, ibu mucikari malah marah-marah, 

lah wong kamu sama orang banyak kok senang kalau hamil! emange kamu 

tahu sapa bapaknya? lalu saya diam. 

R Berapa lama waktu yang digunakan untuk menggugurkan kandungan? 



207 

T Hasil anak pertarna, ya ... sernalarn gitu udah keluar kok setelah dirninurni 

sprite dan ragi. Kalau anak ke-2 itu . . . I rninggu, dipijet tiap hari itu baru 

keluar. ,, 

R Setelah rnenggugurkan kandungan, apakah ada reaksi dalarn tubuh rnbak? 

T Ada. 

R Reaksi apa saja itu rnbak, tolongjelar:kan! 

T Kalau anak pertarna itu ... pendarahan 2 rninggu lebih, badan lernes, pusing, 

gak nafsu rnakan. Kalau anak ke-2 ... bisu ... 3 bulan lebih, karena kaget 

rnelihat janin yang rnasin berwujud darah hitarn, ya gelo rnbak. 

R Apakah rnbak rnelihat janin hasil pengguguran terse but? 

T Iya, rnelihat. 

R Bagairnana keadaanjanin tersebut? dan bagairnana reaksi rnbak saat itu? 

T Bcrwarna hitarn-hitarn, ya prongkolan gitu, waktu rnelihat anak pertarna itu .. 

rnata say a berkunang-kunang, ya nyesel juga. Kalau anak ke-2 itu saya ... bisu, 

waduh saya sangat rnenyesal karena saya rnenginginkan anak tersebut lahir. 

R Apakah ada upacara tertentu untukjanin itu, rnisalnya selarnatan? 

T Oh ya! selarnatan yang sering, tiap Karnis dan Minggu Kliwon. 

R Ketika rnbak rnenggugurkan kandungan, apakah rnbak didarnpingi ternan, 

pasangan, atau sendirian? 

T Sarna ibu rnucikari, ya berarti ternan ya? 
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R Iya, lalu berapa rentang waktu semenjak mbak menggugurkan kan~ungan 

dengan kembali melakukan hubungan seks lewat vagina? 

T 4 bulan anak yang pertama, kalau anak ke-2 itu dapat 3 minggu sudah 

dipaksa cari tamu. 

R Bagaimana perasaan mbak ketika pertama kali berhubungan seks lewat vagina 

setelah mbak menggugurkan kandungan? 

T Terpaksa mbak, maksud say a ... tidak ada gairah untuk berhubungan. 

R Bagaimana perasaan mbak 1 hari setelah menggugurkan kandungan? jelaskan! 

T Anak pertama itu ... nyesel udah nuruti ibu mucikari, tapi saya memang benar

benar tidak tau kalau hamil. Ka!au anak ke-2 saya juga nyesel udah 

mcnggugurkan apalagi saya itu sebenarnya mau melahirkan anak tesebut. 

R Bagaimana perasaan mbak setelah lebih dari 1 hari sampai sekarang? 

T Saya ... minder pada .. pada ibu-ibu yang bi .. bisa merawat anak dengan baik, 

saya jadi sering melamun dan menye;;ndiri, merasa jahat pada anak karena 

ketidaktahuan sehingga ... saya menghanyutkan anak di saluran air, harusnya 

kan ... di .. dikumpulkan dan dibbur. 

R Apakah mbak pemah merasa kesepian? 

T Iya pernah. 

R Mengapa mbak merasa demikian? 
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' 
T Kalau kangen pada anak, saya · biasanya membayangkan anak ' kandung 

tumbuh dewasa, .. tapi nyatanya mereka sudah gak ada. 

R Bagaimana cara mbak mengatasinya? 

T Melakukan kegiatan rumah tangga. 

R Bagaimana sikap mbak terhadap anak kecil di sekitar lingkungan mbak, 

je!askan! 

T Kalau ama anak kecil ya digendong, disayang. 

R Apakah mbak pemah merasa bersalah telah menggugurkan kandungan? 

T lya. 

R Kapan dan dimarra mbak pertama kali menyadari munculnya perasaan 

terse but? 

T Setelah nggugurin itu, ya di wisma. 

R Apakah mbak masih sering merasakan hal itu? 

T !. .. iya .. masih. 

R Apakah mbak merasa tersiksa hila perasaan tersebut muncul? 

T Iya. 

R Jelaskan mbak! 

T Tiap melihat ibu yang gendong anak kecil, saya jadi inget! ya .. saat itu saya 

merasa tersiksa dengan perasaan bersalah pada anak yang saya gugurin. 

R Apa yang menyebabkan mbak merasa bersalah? 
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T Ya karena saya tidak bisa merawat anak kandung seperti ibu-ibu yang lain, 

saya sudah melanggar aturan hukum dan agama. 

R Bagaimana usaha mbak untuk melepaskan diri dari perasaan' bersalah 

terse but? 

T Mencintai dan memperhatikan anak angkat, tahajud tiap malam bersama-sama 

dengan suami yang sekarang untuk meminta ampun pada Allah atas kesalahan 

saya, mendoakan anak-anak agar diterima disisi Allah. 

R Apakah mbak pemah bermimpi mengenai bayi? 

T lya! sering saya mimpi bayi nangis, mungkin ada 7 kali saya ngalami mimpi 

diajak masuk sumur, masuk sungai sama bayi itu. 

R Menurut mbak secara pribadi, apakah tindakan menggugurkan kandungan 

dibenarkan atau tidak? jelaskan! 

T Ndak! Itu kan dosa .. lha wong itu da.rah daging saya kok malah .. malah saya 

gugurkan. 

R Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tindakan mengugurkan 

kandungan, dibenarkar: atau tidak? jelaskan! 

T Ndakjuga! harusnya seorang ibu kan merawat dan mencintai anaknya. 

R Kalau dari pandangan agama bagaimana mbak? 
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T Wah itu dosa, bisa masuk neraka ... lha wong itu kan menolak anugerah 

Tuhan, apalagi kita kan harus saling menyayangi sesama ... berarti ya sama 

anakjuga! 

R Kalau dari pandangan hukum, bagaimana mbak? 

T Salah! aborsi itu kan sama saja dengan membunuh, jadi pelakunya bisa di 

penjara itu. 

R Apakah mbak pemah memiliki keinginan untuk bunuh diri? 

T Pernah. 

R Apa yang menyebabkan mbak ingin bunuh diri? jelaskan ! 

T Saya pernah ... pemah minum racun serangga, pemah nyoba gantung diri, 

tapi ... ketahuan. Saya dulu niatan bunuh diri karena kebayang-bayang anak 

yang telah saya gugurkan, trus ketahuan dan dibawa ke dokter. Saya dinasihati 

ternan-ternan, akhimya saya sadar dan tidak mengulangi lagi. 

R Apakah mbak merokok? 

T Tidak. 

R Apakah, mbak minum-minuman kerds? 

T Tidak. 

R Apakah mbak menggunakan pil koplo dan semacamnya? 

T Tidak. 

R Apa harapan mbak dimasa yang akan datang? 
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T Ndak ada halangan apa-apa, anak-anak sehat, berlirnpah rizki; hubungan 

dengan suarni tetap baik, rasa bersalah pada anakjuga berkurang. 

R Terirna kasih rnbak, wawancara hari itu cukup sekian! 

T Sarna-sarna rnbak Retno. 



Lampiran C 

Subjek 3 

Nama (inisial) 

A sal 

Usia 

Urutan kelahiran 

Agama 

Suku 

:P 

: Ponorogo 

: 31 tahun 

: 3 dari 3 saudara 

:Islam 

: Jawa 

Pendidikan Terakhir : SD 

Pertemuan 1 

Hari/tanggal 

Pukul 

Tempat 

Keterangan: 

R : Inisial dari peneliti 

P : Inisial dari subjek 

: Rabu, 19-10-2005 

: 12.00-12.45 

: Posko Hotline Jalan Bangunsari VIII/15 Surabaya 

R : Selamat siang mbak? 

P: Siang. 
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R : Hari ini saya mau menanyakan mengenai Jatar belakang keluarga mbak ya ? 

P: Heeh. 

R : suku bangsa bapak dan ibu apa mbak? 

R: Maksudnya ...... suku apa? Jawa atau ...... .. 

P : Suku Jawa. 

R : Suku Jawa? 

P : lya, suku Jawa. 

R: Kalau ....... pekerjaan ayah dan ibu? 

P: Tani. 

R : Sampai sekarang? 

P : Iya tani, tapi bapakku udah gak ada. 

R : Ooh ... iya, lalu ibu tetap? 

P : lya tetap tani. 

R: Oh ya! lalu status pernikahan orang tua mbak? 

P: Ya mulai ....... anu, perawan .......... maksudnya? 

R : Status penikahan pertama atau kedua? 

P: Ya mulai pertama sampai bapak saya meninggal, ya .... itu? 

R : Kalau pendidikan terakhir orangtua mbak apa? 

P : Kalau bapakku SD, tapi kalau emakku ndak sekolah. 

R : Ndak sekolah sama sekali? 
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P: Ndak! 

R: Bapak meninggalnya kapan mbak? 

P : Tahun 2005. 

R : Oh gitu ya, lalu ...... . 

P : Eh, nggak ding! 2005 ...... 2004 itu ..... ah 2006-an, 2006-an kemarin. 

R : Lho yang tahun kemarin 2004! 

P: Ya 2000 ..... eh ....... pokoknya dapat I tahun kemarin. 

R : Oh berarti 2004 ya? 

P: Heeh. 

R: Eeh .... bagaimana status ekonomi keluarga mbak dulu? 
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P : Dulu ...... y« ...... pas-pasanlah, bdang kala kekurangan namanya orang gak 

puny a. 

R : Kalau sekarang ? 

P Sekarang pun ya tambah bapak gak ada ya tambah kekurangan, gimana 

ya ...... kalau emak kalau gak dikasih sama anak-anaknya ya agak bisa. Kalau 

kerja sendiri kan ya tani, tani kan kalau ada bapak bisa anu berdua ....... tani kan, 

lho kalau emak saya kan cuma ikut buruh saja. 

R : Lalu itu bukan tanah sendiri? 

P: Ya punya tanah sendiri dikit kan ..... gak banyak,jadi ya ikut buruh. 
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R Waktu mbak eeh ..... kecil dulu bagaimana cara orang tua mengasuh mbak, jadi 

dikasih kebebasan mengemukakan pendapat atau usul. .... atau orangtua justru 

memaksakan kehendak mereka ? 

P Ya orang tua memaksakan kehendak! jangankan usul, orang gini-gini aja ya 

agak boleh ...... selalu harus nurut sama orangtua. 

R : Bisa mbakjelaskan, seperti apa contohnya? 

P : Contohnya kalau apa, misalkan ........ waktunya main gitu ya ... waktunya main 

pengennya anak-anak main kan, namanya masih anak-anak pengennya main

main itu dibatasi, kalau orangtua "waktunya anu bantuin orangtua masak, 

waktunya angon wedus, wakt•mya cari kayu!" ndak bebas ndak kayak anak 

sekarang, apa ..... kalau bel urn lengkap ngisi air apa itu bel urn nyari makanane 

wedus ........ belum boleh main. Iya dulu, tapi kalau udah bersih-bersih rumah 

segala macam selesai, baru diijinkan main .......... ya main-main itu! 

R : Kalau selain itu apalagi mbak? 

P : Trus ya ..... maksudnya apa ...... kalau masa kecil? 

R Heeh. 

P Ya ........... misalkan ....... apa belajar ditempatnya temannya ya "ternan yang 

mana? kalaujauh ya agak boleh!" cuma disuruh belajar sendiri dirumah. 

R Eeh ...... tadi kan mbaknya cerita ya pendidikan mbaknya sampai SD ya? ltu 

kemauan orangtua atau mbaknya sendiri ? 
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P Orangtua! orangtua saya kan ..... apa itu, nyuruh saya lulus SD itu kan sudah gak 

boleh sekolah lagi, katanya "orang perempuan itu jadi apa nek neruskan 

sekolah?" akhirnya suruh apa ........ wis kawin ae "kawin ae wis melok bojo, wis 

gak katik ..... arep sekolah lho wong wedok nanggone pawon !" 

R Mbaknya nolak nggak waktu itu? 

P Ehrn ..... (subjek kemudian batuk) ya .... ddu ya nolak! tapi kan orangtua kan ya 

maksa, kita ya ndak berani to mau nJlak. Pada akhirnya aku apa ....... nggak 

sekolah, trus mendingan daripada dikawino ...... dikawene kan ya bel urn tau to, 

akhire aku kerja! keluar SD itu ...... .iya keluar SD 2 bulan itu kerja ...... keluar 

SD ya dapat 2 bulan mungkin, .......... keluar SD dapat 2 bulan dirurnah itu aku 

langsung berangkat keJja! 

R Kalau waktu kecil, mbaknya dekat dengan bapak? 

P Bapak. 

R Bapak? kenapa mbaknya dekat dengan bapak? 

P Ya karena .... nggak tahulah ya, mungkin karena itu sering-sering memanjakan 

gitukan, anu ..... kalau lagi main gitu ..... gak terlalu dibatasi kayak ibu, kalau 

emak itu kan membatasi, kalau belurn lengkap semuanya biasanya kalau main 

"hayo dolen tok? ngepek banyu! nyari air isi gentonge semua ! nyapu !" itu lek 

bapakku kan nggak, lek bapakku "wis dolen sik gap opo, engkok ae ngisi 
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banyu!" gitu, nek njaluk opo-opo cepet-cepet digolekno nek emak kan 

agak .... perhitungan gitu lho nggak dibebaskan. 

R Bagaimana hubungan ayah dan ibu mbak? apakah harrnonis atau senng 

bertengkar? 

P Ya harmonis! nggak pemah bertengkar,jarang sich itu tengkar. 

R Harmonisnya yang seperti apa? 

P Pokokke nek keija gitu ya selalu bP.rdua, nek ke sawah ...... apa aJa 

kan ........ sering konsultasi gitu lho, maksudnya kan gak ........ kalau sering 

tengkar 1.an diem gitu paling ......... nd:tk ....... jarang kok diem-diem itu jarang. 

Kalau keliatan diem gitu ............ jalan s~ndiri-sendiri berarti habis bertengkar. 

R Waktu masih kecil cita-cita mbak apa? 

P Cita-citaku ......... jadi guru, terus anu ...... keija di kantor itu kan ...... tetanggaku 

ao.a yang kerja di kantor gitu kayaknya enak gitu, pakaian rapi.. ...... kalau habis 

gajian itu kan belanja-belanja gitu. 

R Kalau orangtca mbak sendiri mengharapkan mbak menjadi apa ...... .istilahe 

besok jadi guru ........... besok jadi apa ......... yo ........ biasa pokoke lui us SD 

wis kawin gitu "wong wedok iku dadi opo, maringono kawin nggone yo neng 

pawon! "gitu tok. 

R Apakah orangtua mbak membedakan antara laki dan perernpuan dalam 

keluarga? 
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P : Oh iya, anu kalau kakakku ......... kakakku laki-laki main kan gak pemah 

dimarahi, trus lagipula apa ... eeh ............ sekolah .......... ke sekolah dibedakan 

to, kakakku sampe SMP biar digolek-golekke sampe buruh-buruh kan sampe 

SMP, aku kan yang perempuan SD. Katanya kalau orang laki gak nerusin besok 

kan ngopeni orang perempuan gitu lho, langkahnya masih panjang 

katanya ....... jadi ya harus diterusin, lha ........ kalau wong wedok itu cukup SD 

gitu lho. 

R : Lalu apakah orang tua mbak pemah memukul atau mencubit, menjewer bila 

mbak dianggap nakal? 

P: Ya sering nyubit gitu, kalau mukul keras gitu nggak! cuma ........ paling nyubit 

misalnya say a nakal, eehh ........ sering tengkar sama ternan gitu kan oyok

oyokkan gitu ya ......... dijiwiiti, suka ngambil .......... minta-minta ndek orang 

yang makan gitu ya, langsung nyomot aja ya dicubit. 

R: Eeeehh ....... apakah orangtua mbak sering memberitahukan mengenai baik

buruknya suatu perilaku kepada mbak, jadi mungkin memberikan nasihat

nasihat? 

P : Ya sering! 

R : Misalnya? 

P : Ya misalnya kalau ....... main-main sama orang laki itu ........ "dolan-dolan ojo 

ambek arek lanang, ke!jo yo kerjo sing apik, dolen yo dolen sing apik, nek 
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dolan itu engkok njupuki teke wong iku yo gak oleh! opo iku ........ tetangga kan 

punya jambu ..... anu mangga itu ngambil ! ya gak boleh!" 

R : Apakah masa kecil mbak mengenalnya atau tidak? 

P: Yo ........ perasaanku yo ....... kadang menyenangkan ........... yo nggak, ya 

kalau menyenangkan apa sich ......... ya .......... waktu kecil kalau main-main di 

sa wah sama orang tua itu ya senang, tapi gak senange ya ....... namanya orang 

gak punya ...... anaknya tetangga, anaknya orang kaya-kaya bisa beli ini beli itu, 

kita nggak senang, wayahe koncone njajan ngene-njajan ngono ndak iso ! kan 

puny a rasa nggak ....... nggak ........ nggak seneng, nggak ada rasa bahagia, 

senang! 

R : Apakah mbak pemah mengalami peristiwa yang. menyakitkan atau berkesan 

buruk, mungkin pemah mengalami pelccehan seksual, yaitu eeeh ........ diraba-

raba alat reproduksi misalnya? 

P: Nggak ya ........ kalau diraba-raba ya r.ggak, tapi mengalaminya langsung 

mengalami pemerkosaan! 

R: Oh ...... .jadi mbak pemah me~ga!?.mi pemerkosaan? 

P: Heeh. 

R: Waktu itu usia berapa mbak? 

P: 12 tahun. 

R: 12 tahun? 
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P : Iya, lu\us SD. 

R : Pelakunya siapa? 

P: Oh, nggak kenal! mau kerja kan ...... apa ..... mau diantar ke tempat 

bos ...... bareng-bareng temen-temen banyak gitu ditampung trus diarnbil. Aku 

kan yang ngambil laki, naik sepeda katanya mau dianter ke tempat bos. 

Diba ...... diajak masuk ke .... ke hutan! trus kan habis gitu aku disuruh duduk! 

de'e ngambil daun, daun pisang la ...... aku disuruh tidur!" mau ngapain?!" aku 

takut, dia nindihin aku (wajah P terlihat sedih) trus habis aku gitu, aku langsung 

teriak, trus disumpeli mulutku pake kaos itu ........ kaose de'e! habis gitu de'e 

ngetokne pisau ya aku takut! takut dipateni to disitu! (mata P berkaca-kaca, 

kemudian tcrbatuk -batuk ). 

R Eeh .... apakah mbak tidak melapor peristiwa itu? 

P Ndak! 

R Kenapa? 

P Ya .... aku bel urn tahu! habis gitu kan aku diajak pulang masih apa ..... darah-

darah di celana, di ....... di selangkangan kan masih banyak. Habis gitu aku kan 

......... jatuh pingsan, itu .... aku disampekne di jalan, di ringgir itu terus dia 

lari ...... itu dia lari pak sepedane aku ditinggal! aku ditemukan orang naik 

mobil diajak pulang, diajak pulang kan ke tempatnya de'e ! diobatin aku, 
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dikasih ..... di suruh minum obat, habis itu langsung keija situ .... satu minggu 

masih tidur tok, panas badanku. 

R Lalu apakah mbak sering terlibat kegiatan yang bersifat kerohanian misalnya 

pengajian, sholat? 

P Scring, di de sa dulu kan ....... apa .... ngaji, sholat rutin pokoknya 5 waktu itu 

nggak pemah di tinggal kalau di desa itu. 

R Kapan mbak mulai mendapatkan menstruasi pertama ? 

P Umur 14 tahun, tapi di ....... .ini di ..... waktu udah keija 

R Yang di tempat tadi ya? yang mbak ditolong tadi? 

P Heeh. 

R Trus waktu itu .......... mbak eeh ........ cerita ke orang lain nggak? 

P lya! kan pembantunya ada yang tua ada yang muda, terus saya ngomong sama 

ibu-ibu yang sudah tua, habis gitu ... "oh berarti koen wis mens ... wis 

bulanan", "bulanan niku nopo to bu?'' "yo ..... bulanan itu yo iku ...... ngetokno 

getih iku, kowe ndang tuku softex! ","softex itu apa?", habis gitu dibelikan 

softex trus masangnya kan aku gak ngerti ........ trus dipasang. " Wis engkok 

tak kandane ibu'e engkok cek di ...... anu ...... ditakokne jajan pasar ambek 

bubur, nek anake .... eh arek perawan iku kudu ngono, mesti nek ndek ndeso 

mesti nek ndek ndeso mesti ambek wong tuwomu yo dikonokno!. " Trus aku 

habis gitu" ngombe jamu, saiki ati-ati nek wong lanang anu ojo ... diati-ati iso 
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meteng kowe!"gitu. Ya itu kan ..... akhire aku merasa opo yo .... punya rasa 

takut, habis itu namanya pergaulan di pembantu rumah tangga dulu kan gak 

pemah ke luar sich .... cuma di situ saja, cuma di dalam tok. 

R Lalu bagaimana peranan orang tua mbak, jadi apa yang dilakukan oleh ibu 

mbak dan nasihat yang diberikan pada mbak sesudah mens? 

P Aku kan ... ndak ... ndak .... pemah ketemu orang tua! 

R Habis gitu ngak pemah ketemu? 

P lya ndak ketemu! kan sudah pulang ....... saya kan pulang 3 bulan sekali, 

ya .... itu kan aku cerita, ditanya" kok gak pulang, kan digawekne bubur?","ah 

sudah dibikinkan bubur disana!","ya sudah, hati-hati minum jamu, ngak boleh 

yel-yelan!". "Opo iku yel-yelan?"," iku ngak boleh bertingkah!" gitu lho ... ya 

itu tok!. 

R Say a mau menanyakan mengenai Jatar belakang pemikahan ya mbak ya? 

P Heeh (Jalu P batuk). 

R Mbaknya pemah menikah? 

P Pemah .. 

R Berapa kali? 

P 1 kali. 

R Itu pilihan sendiri atau dijodohkan? 
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P lya ... pilihan sendiri juga ... apa ya ..... dulu kan aku pemah dijodohkan, tapi 

aku ngak mau kan lari ke Surabaya ...... trus yo ... ketemu jadi pembantu itu, 

pilihan sendiri! 

R Lalu apakah mbak pemah hamil dan melahirkan? 

P Pemah 3 kali. 

R Trus apakah eeh ...... ada masalah ketika mbak hamil dan melahirkan? 

P Yang pertama sempat anu ...... apa ...... pas hamil 7 bulan itu sempet keluar 

cairan .... keluar cairan, sampe seminggu ngamar anak lahimyajuga prematur. 

R Kalau anak ke-2 mbak? 

P Anak saya yang ke-2 anu ... saya aborsi! 

R Kalau yang ke-3? 

P Ke-3 nggak! ya ... lahir dengan selamat, diopeni sendiri. Karena anak yang ke-

2 ya .... kes ..... kesalahan saya seumur hidup, karena aku ..... aku juga nggak 

tahu gitu lho .... bapak sambungan cuman saya diluar nikah kan. 

Nggak .... nggak .... ya sebetulnya nggak ...... apa yang dinamakan apa 

itu ..... apa ya .... pokoknya kalau bukan bapak asli kan malu gitu lho, saya 

sebenamya saya gak tega, cuman apa ya ...... karena saya pusing akhimya 

.... tak .... saya minum obat. 

R Lalu apa pekeijaan suami mbak? 

P Pekerjaan suami saya yang asli? 
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R Iya! 

P Pekeijaan suami saya yang asli ya ....... di proyek. 

R Waktu itu mbak bekeija apa? 

P Waktu itu saya bekeJja rumah tangga, pembantu rurnah tangga kan! 

R Iya. 

P Say a kan dikawin keponakanya · majikan saya, lha yang anak pertarna itu 

hamil, trus kan ditinggal suami lalu saya mbalik keJja di bar. 

R Apakah mbak bahagia atau tidak selama menikah? 

P Selama me:'likah? 

R Iya. 

P Selama menikah, pertama ya ... bahagia tapi lama-lama ya ... dapat.. .. baru satu 

tahun udah .... gak bahagia karena suami saya udah ...... suami saya udah 

kecantol sama perempuan. 

R Lalu bagaimana status ekonomi mbak dulu? 

P Dulu pertama ya ...... nggak ... nggak terlillu apa ...... maksudnya nggak .. . 

kalau penghasilan gitu to, penghasilan ya cukup buat makan, untuk kebutuhan 

ya nggak ..... terlalu mewah gitu ya nggak, suami saya kan hanya ikut di 

proyek. 

R Apakah mbak memiliki anak selain anak kartdung mbak? 

P Nggak. 
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R Lalu bagaimana cara mbak membesarkan anak-anak? 

P Membesarkan anak-anak, ua karena anak-anak eeh ..... anak-anak saya kan 

saya .... taruh di desa, cuman ada yang ngopeni, kakak saya saya dan orang tua 

say a ... saya kan kerja. Ya saya sempatkan untuk pulang tiap bulan, kalau bisa 

ya l bulan itu 2 kali. 

R Lalu bagaimana dengan pendidikan anak-anak? 

P Eeh .... pendidikan itu ya bagaimana ya ..... kalau saya ngasih ... ngasih 

pendidikan ya saya bilang yang terbaik, tapi saya kan tidak bisa mendidik 

setiap hari-harinya ....... saya pasrahkan sana saudara, saya cari uang, saudara 

saya yang ngopeni. 

R Lalu ech ... bagaimana status mbak -;ekarang ini, jadi sudah cerai atau dalam 

ikatan pemikahan? 

P Masih ... masih ... anu ... satu anu .... dalam ikatan eeh ... pemikahan karena saya 

gak dicerai, saya ditinggal begitu saja. 

R Lalu bagaimana hubungan dengan suami saat ini? 

P Sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi karena dia ... dia ... 

P N ggak kontak? 

R Ndak! ndak pemah, dia pemah nelfon sekali waktu itu saya sudah kerja 

di ... bar, nelfon sekali habis gitu dia bilang mau kembali dengan saya, tapi 

saya tolak mentah-mentah! mau ngambil anak saya gitu Iho, saya bilang "enak 
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aja kamu mau ngambil ..... ngambil anakku, ini anakmu bukan anakmu kamu 

itu hanya laki-laki yang tidak bertanggung-jawab! dimana rasa tanggung 

jawabmu sebagai seorang bapak? saya hanya gitu"sekarang terusin saja, kalau 

kamu sudah mendapatkan perempuan yang lebih baik dari saya? saya bisa 

membesarkan anak sendiri!" (suara P meninggi dan wajahnya terlihat geram) 

ya say a gituin, saya nggak ... nggak .... istilahnya sudah nggak ... sakit ati, jadi 

harapan untuk kembali pada suami sudah nggak ada. 

R Bagaiman perasaan mbak ketika berhubungan pertama dengan pasangan? 

P Kalau pertama kali ya nggak seneng, maksudnya karena diperkosa ya .... jadi 

ndak ada rasa sich! hanya ada perasaan takut, perih. 

R Kalau dengan pasangan? 

P Sarna suami? 

R lya! 

P Kalau sama suami, walaupun sakit.. ... tapi kan ada rasa enaknya kan, nggak 

ada paksaan. Kalau suami kan sudah suka sama suka, jadi ya ...... ada rasa 

pokoknya ada rasa enak, kalau diperkosa kan ada .... apa ya .... kasar kan! kalau 

sama suami itu kan nggak, kan ada rangsangan, rasa geli ada, rasa enak ada, 

rasa sakitjuga ada. 

R Lalu apa yang dilakukan oleh suami mbak waktu itu? perlakuannya itu kasar 

atau halus? 
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P Eeh ...... maksudnya waktu berhubungan seks atau? 

R Ya sebelumnyajuga, kasar atau halus? 

P Sebelumnya juga, kadang-kadang kasar kadang-kadang nggak. Kalau masih 

baru-baruan itu eeh .... ya nggak kasar, sudah .. .lama itukan ... semenjak dia 

mengenal perempuan itu dia kasar, suka mukul sama saya. 

R Lalu hubungan seks itu teijadi dalam pemikahan atau sebelum pemikahan? 

P Sebelum pemikahan kan sudah diperkosa. 

R Kalau sama suami? 

P Kalau sama suami, ya sesudah pemikahan kan baru berhubungan seks. 

R Sekarang saya mau menanyai mbak mengenai pengalaman bekelja mbak 

sebelum menjadi PS, usia berapa mbak bekelja? 

P Usia 12 tahun. 

R Waktu itu mbak sudah menikah atau b<:lum? 

P Belum! masih baru-baru lulus SD langsung bekerja jadi pembantu rumah 

tangga. 

R Oh ya, mbaknya ketem~.; waktu di tempat kerja itu ya? 

(P mengangguk ), kemudian bagaimana hubungan mbak dengan majikan? 

P Ya ..... biasa saja, maksudnya ya gak terlalu dekat, ya nggak ...... nggak ... ya 

pokoknya ya biasa ajalah antara pembantu dan majikannya, kadang-kadang 

majikanya cerewet itu ya mbak! sudah wajar karena kita dapat bayaran, harus 
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kadangkala kalau keliru dia marah ya udah! cuma gak terlalu ter!alu deket, 

maksudnya ...... nggak .... ya biasa-biasa saja, ya dia pengertian gitu! 

R Kalau hubungan mbak dengan ternan-ternan kelja? 

P Biasa aja! ya gak terlalu deket, ya cuma ...... .istilahnya curhat, istilahnya 

eeh ... apa ... .itu kan liat-liat ..>rangnya. Kalau bisa diajak curhat, ya curhat! 

kalau nggak, ya nggak karena hubungan sama dia itu ... di pembantu rumah 

tangga itu .... nggak bisa di luar itu lho. Hanya didalam aja, jadi nggak .. .itu 

hubungan dengan ternan ke!ja, itu aja. 

R Bagaimana dengan penghasilan mbak waktu itu? 

P Penghasilannya .... gajinya kecil. Pembantu rumah tangga kan dulu anu ... pertama 

k:.Jlinya jadi pembantu rumah tangga hanya gaji pertama Rp. 50.000, Rp. 

50.000 itu terus dapat sebulan naik ... naik Rp. 60.000, naik lagi Rp. 70.000, 

gitu tok! jadi nggak ...... nggak seberapa besar, saya kan nggak seberapa besar, 

saya kan nggak apa itu .... uangnya kan saya titipkan dimajikan, kalau mau 

pulang baru diminta. Nanti pulang berapa bulan sekali baru uang nya diminta. · 

R Sekarang saya mau menanyakan pengalaman pertama mbak menjadi PS 

P Pengalaman pertama ........ 

R Eeh ... di mana pertama kali mbak menjadi PS? 

P Pertama kalijadi PS di Tambak Asri. 
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R Kapan mbak waktu itu? 

P .6eh .... tahun 2000, 2000, 2001 (P sambil mengingat-ingat). 

R Lalu bagaiman perasaan mbak ketika pertama kali menjadi PS? 

P Ya perasaan ya ..... terheran-heran sich karena ... apa ya... pertama kali 

dikumpulin sama orang laki-laki, kok beda! kalau punyanya suami begini, 

segini, besar kecilnya kan nggak sama sich! jadi ya pertarna kali ya kaget, 

karena saya mendapatkan yang lebih besar! habis gitu ada perasaan takut, apa 

ya ... pokoknya .... ya narnanya menjadi PS ya, pertama kali ya ada perasaan 

takut, perasaan malu, apa itu ... karena yang diajak tidur kan 

bukan .... suaminya sendiri gitu lho, sedangkan apa ... dia mau tidur, mau 

dipeluk kalau bukan suaminya sendiri kan rasa malu, rasa takut, rasa bersalah, 

tapi karena saya cari uang pada akhimya lama-lama ya aku .... saya biasakan 

gitu lho, karena saya cari uang. 

R Lalu siapa yang mendorong mbak menjadi PS? 

P Ya .... ya ternan kerja dulu, kenai .... kenai ya cuman pada awalnya sich ... 

ternan di desa cuman bedanya kita lain RT gitu lho, satu kelurahan tapi lain 

RT. Pertarna ya diajak kerja jadi pembantu itu, saya mendapatkan masalah 

sama suami, diseret ke bar itu! habis di bar itu, ya apa ..... saya be ... belum 

bisa melayani seks sama orang lain. Eeh .... saya hanya melanyani minuman, 

habis itu ternan saya ngojokkin gini" kalau kamu hanya melayani apa itu 
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...... melayani minuman. habis itu ternan saya ngojokkin gini" kalau kamu 

hanya melayani apa itu ........ melayani minuman kan gak dapat uang, 

sedangkan kebutuhan banyak, kamu mau dapat uang gimana kalau kamu 

diajak orang lain nggak mau! trus kamu gak mau ta dapat uang banyak? 

sedangkan kebutuhanmu .... kamu ngopeni anakmu sendiri, bapaknya 

apa .... gak mau tau! itu. 

R Lalu yang mendorong mbak itu karena ternan mbak sendiri itu? 

P Iya! 

R Lalu mbak masih inget nggak, siapa laki-laki yang pertama kali melakukan 

hubungan se ks pertama dengan mbak? 

P Masih inget! orang Madura 

R Trus eeh ....... apa yang dilakukan Jaki-laki tersebut selama mbak menjadi PS? 

P Eeh .... saya Iagi duduk-duduk, itu kan pulang dari bar kan duduk-duduk, habis 

gitu dia kan anu .... apa .... "kalau dibawa bisa?","dibawa kemana?","kita ke 

h 1 . ukl" . ' k 'k' ak ote sap y . g1tu. arena ....... pi !fan saya .. .. ngg punya uang ya, 

apalagi saya kan kos bayar sendiri! ya · wis aku ikut ae, manut! mau aku itu 

dibawa ke hotel. 

R Lalu waktu itu apa yang terjadi dan bagaimana perasaan mbak sebelum dan 

sesudah melakukan hubungan? 
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P Ya aku ..... sebelumnya ya aku deg-degan gitu, deg-degannya karena belum 

pernah melakukan bersetubuh sana orang lain kecuali sama suami! jadi 

perasaan apa .... perasaan malu, perasaan bersalah, apa ya ...... deg-degan 

takut itu ada. Setelah aku pikir-pikir, ah pasrah! Eeh ... saya hanya .... hanya 

pasrah yang Kuasa! Saya ini bukan ........ bukan kemauan saya, butuh 

apa .... karena saya cari uang, kalau aku tidak melakukan ini, tidak bisa dapat 

uang dan aku kalau keija di bar menuruti jual minurnan hasilnya kurang. Aku 

makan sehari-hari, baya;· air, bayar kos-kosan, untuk ngirim anak saya kan 

nggak ada, pemasukan kan ....... Lan ndak seberapa kalau ndak ..... ndak terima 

tamu! Ya ... .itu aku sudah pasrah, langsung terbiasa .... pada akhirnya ya bisa 

ngerti ngrayu-ngrayu orang laki ya sudah terbiasa, sudah saya lupakan semua 

I 

itu suami, itu .... apa itu sudah saya lupakan! karena yang ada dalam pikiran 

saya adalah cari uang, hanya uang yang ada dalam pikiran saya. 

R Lalu apakah tamu itu pernah datang lagi mbak? 

P Iya! sering, sering aja. 

R Berapa mbak dibayar waktu itu? 

P Pertama kali dikasih 150. 

R Rp. 150.000? 

P Iya! pertama kali terima tarnu. 
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R Ehm .... (peneliti mengangguk) kapan mbak mulai bisa menerioma pekeijaan 

sebagai PS. 

P Ya setelah ..... sehabis tcrima tamu itu, orang Madura itu. 

R Langsung saat itu juga ya? 

P Sudah langsung, karena saya kan sudah merasa sudah menjadi PS. 

R Lalu ... eeh ... bagaimana ceritanya sampai mbak mulai bisa menerima? jadi apa 

yang melatar belakangi mbak sampai akhirnya bisa menerima? 

P Latar belakang karena .... eeh ... saya punya sakit hati sama suami, eeh ... saya 

juga ..... kebutuhan ekonomi juga karena saya ditinggalkan suami dalam 

keadaan hamil tua, ya itu .... .itu kan aku merasa sakit hati! ingin balas, terus 

terbayang-bayang rasa .... ekonomi, gak punya uang ya .... itu langsung 

menekuni menjadi PS (wajah P terlihat seperti orang yang sedang marah) 

karena saya merasa menjadi eeh .... PS ternyata mendapatkan uang yang 

.... mudah gitu lho, saya cari kerjaan ya ... sekarang cari keijaan melamar di 

pabrik kita gak bisa, nglamar di toko tanpa ijazah ya gak bisa, lha kalau jadi 

PS kan tanpa ijazah! tanpa ijazah kan bisa. 

R Bagaimana perlakuan mucikari waktu itu mbak? 

P (Terbatuk-batuk) Perlakuan mucikari (P batuk lagi) ya ... biasa sich! mucikari 

itu kalo ..... kalo anak buahnya, apa ... tamunya ban yak dimanja, tapi kalau 

tamunya scdikit .... nggak dapat tamu ya dia marah-marah. Kalau 
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menempatkan di wisma (wajah P terlihat seperti orang yang E.edang marah). 

Say a nggak. .... saya langsung nggak mau sich menetap di wisma, karena 

enakan kos sendiri gitu lho ... majikan eeh ... mucikari kan mau;~ya uang! 

sama anak buahnya kan harus melek cari uang, karena dia butuh uang 

kamar. ... kalau saya kos sendiri kan bebas, mau cari tamu atau gak cari tamu 

itu kan sudah gak ada ikatan! makanya saya enak kos sendiri, saya gak mau 

ikut mucikari-mucikari gitu .... saya ~ak be bas. 

R Sekarang saya mau menanyakan pada mbak mengenai pengalaman selama 

menjadi PS. Dimana mbak pernah menjudi PS selain di Tambak Asri? 

P Di Bangunsari, di jalanan. 

R Eeh .... mengapa mbak pindah tempat? 

P Ya di Tamhak Asri kalau sepi gitu saya pindah tempat, kan saya kan kos .... 

kalau lagi sudah nggak ini.. ... kalau sudah kena ini .... kalau saya 

sudah .... misalnya ada orang laki yang seneng ya saya hindari, kalau ... seneng 

maksudnya diajak kos, seneng ... jadi kiwir itu dah tak hindari! langsung ke 

Bangunsari, kos! cari tamujalanan, di wonokromo sana. 

R Apakah mbak pernah berhenti? 

P Pernah. 

R Kapan? 
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P Pernah tahun 2004, tahun 2003, 1 tahun berhenti! 1 tahun berhenti, saya 

dikoskan orang, apa itu ..... eeh ..... sudah gak boleh cari tamu gitu 

kan .... tadinya ya .... say a melihat keija sepi, ya ..... dia ngajak kos .... karena 

say a butuh makan, butuh kebutuhan segalanya kan susah! lagi sepi ... aku cari 

gandolan. Ya saya pikir .... apa .... orang laki itu ..... selama saya kos sama dia 

ya .... ngasih makan,kos dan keb11tuhan say a ya dicukupin. Habis gitu orang 

laki itu .... bilang"gimana kalo berumah tangga ?" saya bilang"saya pikir-pikir 

dulu!", habis gitu tak liat-liat, kok dia bilang punya istri ya ... katanya sudah 

cerai sama istrinya ..... sudah 4 tahun, nggak tau namanya saya masih goblok 

ya .... aku mudah percaya. Trus dia bilang "aku ini baru punya anak 1, udah 

gedhe!" nah aku percaya aja dia punya anak sudah besar, karena sering nyari 

ke tempat saya. Dia tahu kalau aku berhubungan dengan bapaknya, setahu 

say a istriny<'. ngak pernah cari ..... gitu lho. Say a percaya kalau dia sudah pisah 

sama istrinya, Ia anaknya kan sering ketemu saya ..... sering nyari di situ "oh 

anaknya 1, "lha trus dia bilang "gimana kalau kamu hamil lagi, siapa tahu 

nanti kita gimana .... kita berumah tangga?". Nah aku pikir-pikir eeh ... sudah 

selama ini, segini dia ngasih makan aku memenuhi kebutuhan aku, aku 

dibayarin ... dia ngasih uang sama saya, aku percaya gitu lho! habis gitu aku 

lepas KB, aku lepas KB .... eh .... waktunya suntik aku gak suntik tak biarin 

gitu! Lha trus abis gitu aku merasa pusing mual, muntah-munth ... aku hamil. 
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Aku hamil aku biarin gitu kan ........ aku biarin, tapi aku rasa ....... "deg!" aku 

ingat yang dulu itu, ketika aku gugurin aku "deg!" habis gitu aku hati-hati. Ini 

anakku gitu lho, habis itu aku .... min urn yang dingin-dingin, eeh .... apa yang 

adem-adem gitu lho! Maksud saya yang gak panas-panas gitu .... .lha habis itu 

aku hamil muda sampe 7 bulan sayangnya bukan main, nah ketika hamil 3 

bulan mau de Iapan aku tahu dia seriag pulang ..... suka gak pulang ke tempat 

say a gitu lho .... sampe 3 minggu, sampe sebulan, ya .... itu (tombol off tape 

recorder tidak sengaja terpencet peneliti, sehingga wawancara sempat terhenti) 

ya itu terus tau tau de'e punya istri gitu lho, punya istri ... yang ngomong kan 

temennya. Pada akhimya dia ternyata kan .... dia belum cerai sama istrinya, 

jadi mungkin isteinya sudah tau. Hamil tua sedah 8 bulan ngancik 8 bulan itu 

sampe lahir udah gak pernah datang lagi ..... nggak datang lagi! Pas 

melahirkan ini ..... dapat I bulan kesini, nengokin tok sambil ninggalin uang 

Rp. 60.000, udah habis itu kan aku masih nurnpang tempat ini, habis itu aku 

cari ... harus sendiri. Ya .... itu kan habis melahirkan anak ke-3 ini balikjadi PS 

lagi, karena aku ingin membesarkan anakku .... urnur 2 bulan udah keJ.ja jadi 

PS lagi. 

R Bayinya 2 bulan? 

P Pertama ya habis lahir ya .... saya tetekin. Ya ... .itu 2 bulan aku keJ.ja tak sambi 

itu .... trus lama-lama tak lepas! tak taruh di desa trus sampe sekarang. 
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R Orang tua mbak, tau pekeijaan mbak" 

P Nggak! nggak tau. 

R Bagaimana mbak menjelaskan pada mereka? 

P Eeh ... kalau anak yang ke-3 ini, kan nggak sama orang tua saya. Saya 

ngomong cuma ..... saya titipkan dia, say a bayarin dia .... apa itu .... ngasih uang 

makan, oh uang anak saya .... semua dari saya, cuma ....... dia seperti saudara 

saya sendiri. 

R Trus cara mbak menjelaskan pada mereka tentang pekeijaan mbak? 

P Ya ........ aku kerja di pabrik. 

R Trus bagaimana cara orang tua mbak atau keluarga mbak menghubungi mbak? 

P Lewat telfon, sekarang ini kan telfon di posko ..... saat ini kan di posko ada telfon. 

Dulu sich senng menelfon ke s1m tapi sekarang sudah apa 

.... nggak ... nggak .... nelfon sich karena aku kan sering pulang! jadi kalau 

pulang ya gak bersikap seperti PS to! aku kalau pulang ke desa ya hidup 

dengan cara di desa, kalu aku di kota sebagai PS .... ah ya sebagai PS, aku 

kalau gak nyari tamu ya biasa aja, cara dandan pun kalau aku lagi cari tamu ya 

menor, tapi kalau lagi gak ada tamu ya biasa aja. 

R Orang tua curiga nggak mbak, kalau menerima telfon kan dipanggil dulu? 

P Nggak! karena aku menyakinkan sama orang tua kalau aku keija di pabrik 

sambil nyuci-nyuci baju orang, jadi orang tuaku nggak curiga. 
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R Trus penghasilan rnbak digunakan untuk apa saja? 

P Ya ... untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan anak. 

R Mbak rnasih sering sembahyang? 

P Sering. 

R Bagairnana hubungan rnbak dengan ternan seprofen dan rnasyarakat di sekitar 

lokalisasi? 

P Eeh .... aku sarna ternan-ternan kelja gitu ya .... biasa saja karena ternan-ternan 

kita dapat tarnu, rnarah! itu sudah .... apa .... itu sudah hidup PS itu ya seperti 

itu. apa .... saingan, iri itu ..... apa ....... tradisi kalau saya bilang. Tapi kalau 

saya biasa-biasa saja, saya nggak tdalu dekat! ya ... tapi ya ada ternan dekat 

buat .... ngornong gini-gini .... rnisalnya rnau curhat yang ini ya ........ nggak! 

nggak begitu percaya ya, ya biasa aja ya, karena ternen itu kan gak sama. 

R Heeh, apakah rnbak sekarang rnasih aktif? 

P Masih. 

R Eeh ... apakah rnbak rn~rniliki keinginan untuk berhenti rnbak? 

P Keinginan! punya keninginan, tapi sekarang kan aku belum bisa rnenernukan 

pekeljaan itu, aku ya tetap aktif sebagai PS karena aku butuh rnakan, itu 

pekeJjaan saua karena apa ... apalagi kebutuhan sekarang sernuanya mahal. 

Sedangkan kebutuhan rumah tangga, rninyak tanah, itu lho sudah mahal! 1 

liter aja udah Rp.2.500 lha sedangkan sekarang ini cari keljaan susah, rnau 
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kerja apa? apalagi seperti kita-kita in! yang tanpa ijazah .... sekolah hanya SD! 

Sarjan:1 aja jadi tukang sapu, cari kcrjaan gak dapat-dapat! tanpa ijazah kan 

gak bisa, sek.arang ada ijazah lengkap aja gak Lisa cari keijaan susah. 

R Lalu selarna rnbak di lokalisasi rnbak, dekat dengan siapa? 

P Eeh ....... ya ..... sama ternanpun juga dekat ..... tapi nggak ..... nggak selengket 

gitu ya ndak, ya biasa saja. 

R Yang paling de kat siapa? 

P Yang paling de kat ndak ada. 

R Mungkin untuk ternan curhat gitu? 

l' Untuk ternan curhat ya ada sich, tapi ya nggak semuanya! hanya satu orang 

yang saya percaya, tapi selama ini saya tidak sepenuhnya percaya 

sich ....... curhatnya paling ya ke posko ini, kalau ternan-ternan selokalisasi ya 

nggak ada karena apa ya ..... kalau saya curhat ya ...... orang itu bisa 

rnenyimpan rahasia atau nggak! kalau nggak kan otomatis dibocorkan pada 

orang-orang. 

R Lha kalau di posko ini rnbak biasanya curhat dengan siapa? 

P Sarna mas Joris, sama ternan-ternan posko. 

R Ehm ....... rnbak sekarang saya rnau rnenanyakan mengenai seksualitas dan 

kiwir-kiwir ya! eeh ..... dari mana rnbak mengetahui mengenai tentang seks? 
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Ya dulu dari teman-teman, kadang kala saya mbaca-mbaca dalam ........... apa 

di majalah-majalah itu kan ngomongin seks! teman-teman itu juga ngomongin 

seks, ya .... dulunya kita sebelum menikah kan nggak tau apa sich seks ..... apa 

sich seks itu?! kan ngomongnya kalau orang desa itu kan bukan seks, 

ngomongnya kan kasar jadi ...... eeh ....... pengetahuan seks itu kan dari temen. 

Tapi kalau saya ya ...... pengalaman tau seks itu ya .... apa ..... karena ikut 

pelatihan disini! 

Kapan mbak sadar akan kebutuhan seks? 

Kalau kita lagi di tingga\ ..... suami gitu ya, kita tadiJtya eeh ....... punya suami, 

sering main seks ...... trus Jagi apa ...... lagi dapat tamu gitu kan ...... ya ma 

........ main seks! Jagi melamun, tidur-tiduran itu kar. sadar akan kebutuhan 

seks. 

Trus ......... untuk mbak sendiri, pasangan yang seperti apa sich yang 

menarik? 

Ehm ........ kalau saya sic h ....... eh soalnya selera masing-masing ya, kalau 

bagi saya sich selera saya yang gemuk, dempal (P dan peneliti tertawa). 

Bagaimana cara mbak mengenali selera tamunya mbak? 

Ya ....... kalau mengenali selera tamu kan ...... sudah langganan ya baru 

mengenali tamu, yang nggak langganan ya nggak bisa mengenali. 
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Eeh .......... kita kalau udah dapat tamu gitu ya .......... dapat tamu sekarang, 

tapi terus besoknya kan mbalik Jagi .......... kita bisa mengenali tamu. 

R Kalau orangnya masih baru? 

P Kalau masih baru ya ....... biasa ...... kalau masih baru ya kita rayu kan! jadi 

kan bel urn bisa ........... bisa mengenali kan, dilihat dari orangnya kan sudah 

kelihatan. 

R Bagaimana cara mbak ketika berhubungan dengan tamu? jadi apakah 

diperlakukan sama atau tidak? 

P Ya tidak! soalnya permintaan tamu kan lain-lain, permintaan tamu itu kan 

berbeda-beda, kalau .... kalau kita perlakukan sama ya ......... kalau tamunya 

yang satunya minta begini ...... begitu kan gak bisa! cuman kalau kita dibuat 

neko-.cleko ya gak mau, cuman selera tamu itu berbeda-beda. 

R Apakah pernah mbak mendapatkan kepuasan dc.ri tamu mbak? 

P Ya kalau ..... sudah ..... apa ya ........ sckirannya hati saya sreg, suka sama tarnu 

itu ya bisa '11endapatkan kepuasan dari tamu. 

R Eeh .... mbak punya ndak kiwir-kiwir? 

P Punya. 

R Trus kenapa mbak memilih dia untuk menjadi kiwir-kiwir? 

P Iya, karena apa ya ..... memilih kiwir bisa semangat ketja, lagi pula untuk 

menyenderkan badan badan saya ........ bisa buat bergantian, bisa untuk ternan 



242 

curhat, kalau apa .... misalkan kita ......... tapi kalau ........... saya cari kiwir 

ya., ........ bukan karena saya harus ngasih makan kiwir, kok semua kebutuhan 

kiwir nggak! kiwirpun juga memberi kebutuhan pada saya, bergantian 

gitu ......... kalau dia ........ kelja apa ............. dapat uang ya diberikan, kalau 

dia pas lagi libur ...... gak punya uang ya ....... eeh ...... kita kan bergantian! 

R Kalau sekarang mbak? 

P Punya. 

R Trus pekeijaan apa? 

P Dia bekerja di pabrik. 

R Bagaimana status hubungan tersebut? se11a bagaimana perlakuannya kepada 

mbak? 

P Oh ............ dia sabar, dia tanggung jawab, eeh .......... juga ngasih belanja! 

itu yang saya suka karena selama saya dibulan puasa ginikan dia juga masih 

tanggung jawab, dia yang ngasih makan, yang ngasih kiriman sama anak saya. 

R Trus ada kesepakatan nggak, maksudnya kesepakatan khusus antara nmbak 

dan kiwir-kiwir? 

P Maksudnya kesepakatan apa? 

R Ya kalau ada kiwir-kiwir, mbak ndak boleh menenma tamu yang lain 

misalnya? 
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P Oh ndak! eeh .......... kalau bagi saya sich ........ nggak punya kesepakatan 

seperti itu, karena apa ya eeh ........ saya nggak mau terlalu dikekang sama 

kiwir-kiwir dan kiwir-kiwirpun juga aku gak mau terlalu ngekang sama saya. 

Apa ya .... saya minta dibebaskan karena dia bukan suami saya, bukan suami 

syah itu hanya ............ karena bagi saya dia itu ibarat apa ya ........... .ibarat 

tamu tapi khusus! jadi kita hanya bergantian kalau ...... dia apa ...... dia 

lagi ........ misalkan saya capek, Jagi gak kepengen cari tamu gitu ya gak papa, 

dia malah senang! tapi kalau saya malah cari tamu pas dia ada di rumah juga 

gak papa, yang penting dia bilang "ati-ati!", tapi saya nggak ...... kiwir saya 

nggak ......... nggak pemah mengandalkan saya harus cari tamu, nggak!. 

R Berapa kiwir-kiwir yang pemah mbak miliki? 

P Maksudnya? 

R Berara kiwir-kiwir yang pemah mba'<.. .......... miliki? 

P Eeh ......... ya satu! cuman ...... eeh ....... dulu pemah punya kiwir, putus! 

dapat kiwir Jagi. 

R Eeh ......... jadi udah berapa? 

p 2. 

R 2? sampe sekarang 2? 

P lya. 

R Bagaimana cerita dari masing-masing kiwir-kiwir tersebut? 
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P Eeh: ....... maksudnya? perilaku? 

R Iya! 

P Iya! kalau perilakunya, dia baik, dia juga nggak pemah mukul saya, saya juga 

nggak mau kalau ...... dia ......... dia kasar sama saya ya saya gak mau! saya 

membutuhkan kiwir bukan ........... bukan untuk dia berbuat kasar, karena saya 

juga ingin apa ..... dilindungi! 



Pertemuan II 

Hari/tanggal 

Pukul 

Kamis, 20- I 0-2005 

20.05-20.40 WIB 

Tempat Posko Hotline Jl. Bangunsari VJII/15 surabaya 

R Apakah mbak pemah hamil di lokalisasi? 

P Pemah 

R Berapa kali? 

P I kali. 

R Apa yang mbak lakukan dengan kehamilan tersebut? 
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P Ya aku merasa ...... takut! Nanti kalau pulang gimana ...... aku ya berusaha 

untuk mengugurkan itu! 

R Berapa mbak saat itu? 

P Eeh ............. saat itu umurku 23. 

R 23 ....... apakah mbak mengetahui, si<'pa ayah darijanin tersebut? 

P Ya ........ kita nggak bisa ......... apa ya ...... ya ........ karena kita cari tamu mau 

bilang ini ayahnya! kita ya nggak bisa karena kita kan cari tamu san tanpa 

sengaja kan langsung apa .... .itu muntah-muntah, hamil itu ini ...... janin ini 

aku kan gak bisa mengetahuinya. 

R Kemarin mbak kan cerita kalau mbak punya anak 3 orang, kalau anak yang 

ketiga itu hamilnya di lokalisasijuga? 
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P Iya! 

R Trus apa yang mbak lakukan dengan kehamilam yang ke-3 itu mbak? 

P Ya tak openi sampe lahir! 

R Berapa umur mbak saat itu? 

P Udah 30. 

R Jaraknya jauh juga ya mbak ya? trus mbak mengetahui nggak siapa ayah dari 

janin tersebut? 

P Ya tau! kiwir saya. 

R Kiwir yang pertama atau yang ke-2? 

P Yang pertama (suara P pelan) yang ke dua kan sekarang ini. 

R Apakah mbak pernah mengugurkan kandungan di lokalisasi? 

P Ya pernah! ya anak yang ke dua itu. 

R Bcrapa kali? 

P I kali aja. 

R Mengapa mbak menggugurkan kandungan terse but? 

P Iya karena saya takut, merasa malu, tidak tahu siapa bapaknya, nanti kalau 

say a pulang gimana? perut say a besar kan malu! apa ..... saya ya merasa apa 

ya ............ bingung dan pusing, ya malu ........ saya nggak tahu siapa ayah 

sebenarnya, aku apa ........... wis pokoknya bingunglah! (nada bicara P agak 

meninggi) langsung punya niat untuk menggugurkan itu. 
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R Trus ............. Itu atas inisiatif siapa sehingga akhirnya mbak kemudian 

memutuskan untuk menggugurkan kandungan? 

P Ya ........ saya sendiri! 

R Mbak sendiri! trus bisa mbak jelaskan dengan cara apa mbak menggugurkan 

kandungan ? maksudnya dengan alat apa mbak menggugurkan kandungan? 

P Yang pertama ........... min urn jamu, habis itu tak pijet kok gak bisa gugur ya 

min urn jamu segala macem, ya nanas muda, ya ragi,ya apa itu ............. jamu 

cap wayang tapi gak bisa gugur. Aku bisik-bisik sama temen deket itu"gimana 

ya ......... apa bisa gugur?" gitu! habis itu aku dikasih tahu kalau disedot aja 

biar cepat keluar, gitu! (wajah P terlihat sedih, suara agak pelan). 

R Eeh ....... trus dimana mbak menggugurkan kandungan? 

P Ya itu langsung saya sedotkan! 

R Di klinik atau rumah sakit atau dokter atau dukun? 

P Di dokter! gini lho, dulu dia bukan dokter ...... dokter aslinya, dulu dia jadi 

asisten dokter. 

R Trus ...... mengapa mbak memilih dilakukan di tempat itu? 

P lya ...... karena ....... karena saya sudah bingung' sudah pijet, suudah segala 

macem gak bisa jatuh! saya kan (.:eh ...... takut kalau dia busuk di dalam karena 

sekirannya sudah say<> minumi panas-panasan, sudah minum jamu, sudah pil, 

sudah segala macam kan tapi gak jatuh kan saya bingung. 
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R Dari mana mbak mendapatkan informasi mengenai tempat tersebut? 

P Dari temen! 

R Temen yang itu tadi? 

P Iya! 

R Bagaimana perasaan mbak saat proses menggugurkan kandungan sedang 

berlangsung? 

P Eeh ............ ketika itu aku merasa takut, menyesal, eeh ........ pokoknya 

bingunglah ... bingung waktu itu eeh ........ karena apa ya bingung ........ karena 

waktu itu tekad aja, sudah tekad karena anu ....... .ingin menggugurkan karena 

aku merasa kebingungan, malu nanti kalau pulang gimana kalau tau orang tua? 

lha trus disitulah letak kebingungan saya habis itu ya langsung saya cari 

eeh ...... tanya-tanya ternan-ternan seprofesi saya, ya udah ........... cari uang 

dulu trus jalan! 

R Trus berapa lama waktu yang digunakan untuk menggunakan kandungan 

mbak? 

P Maksudnya proses eeh ....... nyedot aja? 

R Iya! 

P Oh cuma 1 jam aja! eeh ...... itu disedot, tapi nggak bisa langsungjatuh, suruh 

tunggu langsung suruh min urn obat! tunggu itu ...... 2 hari baru jatuh, kalau 

hamil ke-2 itu bukan 23 itu. 
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R Hamil anak ke-2? 

P Heeh, hamil anak ke-2 itu keliru, bukan 23 tapi sudah 29, yang ke-3 yang 

....... waktu hamil yang ke-2 itu 29 bukan 23 .......... yang saya aborsi itu. 

R Lalu setelah menggugurkan kandungan, apakah ada reaksi dari dalam tubuh 

mbak? jadi, maksudnya apakah eeh ... ada efek secara fisik? 

P Iya ada! lemes ... lemes .... habis itu kan ibarat orang habis melahirkan to, ya 

keluar darah sampe 2 minggu, ya keluar Jendir-Jendir itu, trus apa ... kan terlalu 

banyak mengeluarkan darah pokoknya ya pusing! pusing juga ... cuman 

Tapi nggak .... nggak sampe 1 bulan pokoknya 2 minggu sudah sehat saya. 

R Ada yang lain? 

P 2 minggu sudah sehat, 3 minggu sudah keija! 

R Lalu apakah mbak melihat janin hasil pengguguran tersebut? 

P Melihat! itu kan jat ... waktu jatuh itu kan saya sendiri, tidak ada orang yang 

tahu ... sendiri! Begitujatuh tak ambil sendiri! 

R Trus bagaimana keadaanjanin mbak tersebut? 

P Ya sudah ancur! ya ... janinnya kan masih .... apa ya sudah berwujud sich 

sudah ..... tangan, kepab, kuping, hi <.lung, mata, kaki yang sudah lengkap ... 

cuman masih kecil! 

R Trus waktu itu bagaimana reaksi mbak melihatjanin tersebut? 
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P Ya kaget! itu aku pingsan, trus itu ... membuat penyesalan saya seumur hidup 

(mata P berkaca-kaca, seperti menahan tangis) karena saya merasa menyesal, 

kasihan apa . . . eeh rasa bersalah dan merasa kalau saya ini bukan ibu yang 

bertanggung jawab pada anaknya, gak punya rasa kasih sayang ... karena aku 

kan sudah berbuat dosa karena aku kan eeh ... menggugurkan bayi yang tidak 

bersalah! Itu kan salah orang tuanya bukan bayinya (suara P bergetar) kenapa 

saya harus menggugurkan bayi yang saya kandung? trus sampe sekarangpun 

saya masih menyesal kalau inget, saya ini masih merasa apa ya ... apa ... ibu 

yang tidak baik! 

R Apakah ada upacara tertentu untukjanin tersebut mbak? 

P Eeh ... iya! ya saya kasih ... saya belikan kain putih, say a belikan kembang, 

saya ... saya undangkan untuk apa ... untuk diadzani, ngaji, baru dikuburkan! 

ya dikuburkan baik, di ini ... eeh ... tempat penguburan di barat itu. 

R Setelah itu apa ada upacara-upacara yang Jain? 

P Habis itu ya ndak! udah ya tinggal kalau ... misalkan malamjum'at Jegi apa itu 

... baru kirim kern bang, say a doain, saya minta ... apa ... minta dan sama anak 

saya. Pokoknya setiap say a ... apa ... say a sholat ya ... saya doain. 

R Lalu waktu mbak menggugurkan kandungan itu, apakah mbak didampingi 

ternan, sendirian atau pasangan? 

P Sendirian. 



R Sendirian aja? 

P (Mengangguk) 
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R Trus berapa lama rentang waktu semenjak mbak menggugurkan kandungan 

dengan kembali melakukan hubungan seksual secara vagina? 

P Eeh ... kern bali berhubungan seks? 

R lya! 

P Dapat ... oh ya ... I bulan lebih 

R I bulan lcbih? 

P Maksudnya, berhubungan seks lagi gitu? Secara ... anu ... 

R Secara vagina, bukan oral! 

P 1 bulan setengahan, hampir 2 bulan baru ... baru berani karena ini sudah bersih, 

sudah sehat baru saya mau. 

R Trus waktu itu bagaimana perasaan mbak ketika pertama kali melakukan 

hubungan seks secara vagina setelah mbak menggugurkan kandungan? 

P Ya ... biasa sich ... cuman e ... apa ya ... ibarat kalau orang e ... seperti orang 

yang habis melahirkan, seperti banyak perawan lagi ... yang ada rasa sakit, 

cuman karena apa ya . . . eeh ... sudc.h ... sudah terbiasa sich ... maksudnya 

terbiasa bukan terbiasa kalau berhubungan seks itu rasanya ya . . . apa ya ... 

biasa! cuman kalau habis melahirkan itu kan ibarat orang yang habis 

nelahirkan atau menggugurkan janin itu udah sepcrti orang habis melahirkan, 
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jadi orang habis rnelahirkan itu kan balungnya rnuda lagi dan eeh ... orang 

bilang perawan lagi. 

R Bagairnana perasaan rnbak 1 hari sete1ah rnenggugurkan kandungan? Bisa 

mbak jelaskan! 

P Maksudnya ... eeh ... sete1ah menggugurkan? 

R Iya! 

P Ya merasa apa ya ... ya rnerasa malu sarna ternan-ternan, kalau ngeliat ibu-ibu 

yang hamil . . . saya ya .... apa ya . . . merasa bersalah, rnenyesal karena rnerasa 

seperti ibu yang tidak berguna. 

R Kalau lebih dari 1 hari sampe hari ini mbak? 

P Hari ini .... kalo ... saya inget gitu ya ... kalau saya mengingat gitu ya rnasih 

merasa bersalah dan menyesal sekali karena kan keadaan sekarang ini nggak 

saya ingat-ingat lagi, kalau saya ingat lagi membuat saya stress. 

R Trus ... pemah ndak mbak merasa kesepian? 

P Ya ... ya pemah! 

R Mengapa mbak rnerasa dernikian? 

P Ya karena apa ya . . . bagaimana gak merasa kesepian? karena habis ... habis 

menggugurkan trus . . . mernbayangkan seandainya .... seandainya anakku ini 

sudah besar, bisa buat hiburan, bisa diajak guy on ... trus sekarang sudah ... apa 
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... sudah terlanjut .... Sudah gugur, sudah nggak ada nggak ada kan ... sudah 

sep1. 

R Trus bagaimana cara mengatasi rasa kesepian itu? 

P Ya ... udah langsung kerja lagi, lalu membuat ... kumpul sama teman-teman, 

apa dihiburkan sama ... seman-teman, ada hiburan tamukan hilang! kalau ndak 

gitu ... kalau aku langsung sendiri ya stress saya. 

R Bagaimana sikap mbak terhadap anak kecil di sekitar lingkungan mbak? 

P Wah ... saya sayang, karena saya mengingat anak saya. 

R Trus ... eeh ... karena mbak pemah ... pemah ini ya, merasa bersalah ya? eeh 

. . . trus kapan mbak mulai pertarna kali menyadari munr.ulnya perasaan 

terse but? 

P Maksudnya? (P terbatuk-batuk). 

R Eeh ... kan mbak tadi mengatakan merasa bersalah, menyesal gitu ya? kapan 

dan dimana mbak mulai pertama kali menyadari munculnya perasaan terse but? 

P Munculnya perasaan ... perasaan bersalah? 

R Iya! 

P Ketika saya menggugurkan itu kan sudah merasa bersalah, setelah menggugurkan ya 

dilokalisasi itu. 

R Trus, apakah sampe sekarang mbak m'lsih sering merasakan hal itu? 
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P Masih ... sering! kalau saya inget-inget masih sering, masih sering seperti itu 

... cuman karena sekarang nggak tak inget-inget lagi gitu lho. Kalau tak inget

inget lagi membuat saya apa ya ... membuat saya sakit, bikin saya tam bah gila. 

R Eeh ... apakah mbak tersiksa hila perasaan terse but muncul? 

P Eeh ... maksudnya tersesat? 

R Maksudnya, kalau perasaan itu muncul mbak merasa tersiksa ndak? 

P Ya iya! karena kalau lagi inget gitu ya, sepertinya ada yang memanggil saya 

"ibu", jadi inget "deg" pikiran mulai goncang ... bingung! 

R Trus apa yang menyebabkan mbak merasa bersalah? 

P Eeh ... menyebabkan saya bersalah? ya karena saya .... 

R Eeh .... yang menyebabkan mJak merasa bersalah? 

P Ya karena saya telah membunuh anak saya sendiri! itu kan saya membunuh 

anak say a sendiri, itu kan say a merasa bersalah . . . cuman karena saya 

menggugurkan itu sebetulnya bukan ... bukan ... sebetulnya ya gak mau seperti 

itu! tapi karena saya kebingungan ... karena bingung saya takut sama keluarga, 

malu sama say a ... nggak ada bapaknya. 

R Lalu, bagaimana usaha mbak untuk melepaskan diri dari perasaan bersalah 

terse but? 

P Ya ... saya coba untuk bersabar, untuk mencoba ... untuk melupakan itu! apa 

jadinya saya? lak nggak bisa cari uang! 



R Apakah mbak pemah bermimpi tentang bayi? 

P Pernah! seringkali 

R Sering? bisa mbakjelaskan! 
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P Ya kadang-kadang kalau saya mimpi melihat anak kecil ah ... maranin saya, 

c'i'' lagi mbraugbng, manggil saya ·'ibu': so:ringkali seperti itu! 

P, Menurut mbak secara pribadi ya ... eeh ... apakah tindakan menggugurkan 

k::ndun2an dihenarkan atau tidak? 

P Ya nggak? 

R I3isa mbakjelaskan mengapa tidak? 

P Karena tidak ... itu kan berdosa! ltu kan namanya kan membunuh, membunuh 

anak sendiri ... anak yang tidak berdosa harus kita bunuh ... itu kan menurut 

hukum nggak bisa ... itu kan kita kan sudal: dosa besar, melanggar to. 

R l(,dau pandangan agama menurut mbak bagaimana? 

P Menurut agama. mak . . . maksudnya? 

R lbgaimana pan.bngan agama mengenm timlakan menggugurkan kandungan, 

dibenarkan atau tidak? 

P Ya ... nggak! tidak dibenarkan, itu kan berdosa. 

R Kalau ... eeh ... dari pandangan masyarakat bagaimana? 

P Dari pandangan masyarakat? 

R Iya! 
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P Ya ... ya nggak juga! kan cuma masyarakat itu kan ... kalau ada orang yang 

menggugurkan itu kan .... cuek ... cuman ... gini "kok tega-tega membunuh, 

menggugurkan kandungan!" kadangkala kalau digugurkan kan ... bagi daya 

pribadi ... eeh ... bagi masyarakat secara pribadi ... itu akan memaki-maki 

ibunya gitu lho "kenapa tega membunuh darah dagingnya!" anakku kan tidak 

bersalah yang salah ortunya. 

R Kalau dari pandangan hukum mbak? 

P Dari pandangan hukum ... ya sudah dosa besar to! apa ... tau gitu ya ... kita 

sudah dihukum, mungkin juga dihukum mati! itu nyawa kok. 

R Iya ... lalu, apakah mbak pemah memiliki keinginan untuk bunuh diri? 

P Nggak! 

R Nggak? lalu sekarang saya ingin menanyakan mengenai kebiasaan mbak ya! 

apakah mbak merokok? 

P Nggak. 

R Ehrn ... nggak! kalau minum-minuman keras mbak? 

P Pemah. 

R Kapan mbak minum? 

P Ehrn ... dulu pertama jadi PS itu aku sering minum, eeh ... nggak ..... nggak 

jadi PS, waktu keija di bar itu sering minum. 

R : Kenapa mbak sampe minum? 



P Ya kalau ... lagi pikiran pusing. 

R Sampe sekarang? 

P Nggak kalau sekarang. 

R Apakah mbak menggugurkan pi! koplo dan semacamnya? 

P Nggak. 

R Lalu, apakah mbak memiliki harapan di masa yang akan datang mbak? 

P Ya mempunyai to! 

R lya apa? bisa mbak jelaskan! 
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P Ya . . . harapan saya . . . harapan saya di masa yang akan datang adalah saya 

kepengennya keluar dari PS, punya usaha untuk membesarkan anak saya, untuk 

menghidupi keluarga saya, nggak jadi PS-lah ... punya usaha! usaha lain, kerja 

yang lebih baik. 

R Sudah itu aja? ada yang lain? 

P Apa ya? pokoknya itulah harapan saya di masa depan, saya punya pekeijaan 

yang lebih baik, gak jadi PS lagi, punya usaha apapun usahanya ... ya ... 

mungkin gakjadi PS. 

R Terirna kasih mbak! 

P Sama-sama. 
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Glosari 

Ambek 

Angon wedus 

Arek 

Arep sekolah 

Balungnya 

Bancakan 

Bolong-bolong 

Bungahnya 

Cepet-cepet 

Cekcok 

Dadiopo 

De'e 

Dempal 

Denger 

Dhuha 

Diagak -agakin 

Digawe jaranan 

Dicancang 

Digolekno 

Dengan 

Menggembalai<an kambing 

Anak 

Mau sekolah 

Tulangnya 

Selamatan 

Berlubang 

Senangnya 

Cepat-cepat 

Bertengkar 

J::tdi apa 

Dia 

Kekar 

Den gar 

Sholat sunat pagi hari 

Suatu benda diacung-acungkan 

Dipergunakan untuk kuda-kudaan 

Diikat 

Dicarikan 
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Digolek-golekke 

Digawekn..: 

Diiderin 

Dijiwiti 

Dikonokno 

Diopeni 

Dipateni 

Disampekno 

Disumpeli 

Disunggi 

Ditukokne 

Dolen sik 

Dolen tok 

Emange 

Emperan 

Engkok ae 

Gak karu-karuan 

Gak kacik 

Gak popo 

Gak olch 

Dicari -carikan 

Dibuatkan 

Menjual dengan cara keliling 

Dicubiti 

Diperlakukan seperti itu 

Dirawat 

Dibunuh 

Disampaikan 

Disumbat 

Meletakkan sesuatu di atas kepala 

Dibelikan 

Bermain dahulu 

Bermain melulu 

Memangnya 

Teras 

Nanti saja 

Tidak teratur, campur aduk 

Gak usah 

Tidak apa-apa 

Tidak boleh 
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Gak senange 

Gak semaur 

Gelo 

Gendakan 

Getih 

Gentonge 

Gitu 

Goblok 

Gontok -gontokan 

Go mba! 

Grusa-grusu 

lku 

Iso meteng 

Istiqoroh 

Istighfar 

Jan 

Jama 
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Tidak sukanya 

Tidak menjawab atau tidak menanggapi ketika 

dipanggil 

Menyesal, kecewa 

Sarna dengan pacar 

Darah 

Tempayannya 

Itu 

Bodoh 

Bertengkar 

Kain bekas 

Terburu-buru dalam mengambil keputusan 

ltu 

Bisa hamil 

Sholat untuk meminta petunjuk, jika menghadapi 2 

pilihan yang sulit 

Memohon ampun, membaca doa memohon ampun 

kepada Allah 

Benar-benat 

Sholat yang digabung menjadi I 



Kalo 

Kawin ae 

Kayak 

Kecantol 

Kempyeng 

Kemul 

Kepengen 

Koen 

Kisruh-kisruh 

Koncone 

Korah-korah 

Kowe 

Krangkang 

Kudu ngono 

Lek 

Maranin 

Masang 

Marin5ono 

Mbrangkang 

Mborok 

Kalau 

Menikah saja 

Seperti 

Terpikat kepada seseorang 

Mainan dari tutup botol 

Selimut 

Ingin 

Kamu 

Bertengkar 

Temannya 

Mencuci peralatan dapur 

Kamu 

Scmut yang bcrwarna merah dan besar 

Harus begitu 

Kalau 

Mendatangi 

Memakai 

Sesudah 

Merangkak 

Luka yang tidak segera semb,Jh 
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Melok bojo 

Mesti nek nang ndeso 

Mumet 

Murus 

Naboki 

N alen-nalenin 

Nanggone pawon 

Ndak iso 

Ndang tuku 

Ndredeg 

Nek njaluk opo-opo 

Neko-neko 

Nelongso 

Ngaling 

Ngeliat 

Ngemong 

Ngepek banyu 

Ngeset 

Ngojok-ngojokin 

Ngopeni 

Ikut suami 

Kalau di desa pasti 

Pusing 

Diare 

Memukuli 

Mengikat 

T empatnya di dapur 

Tidak bisa 

Segera membeli 

Gemetar 

Kalau minta ;tpa-apa 

Macam-macam 

Kecewa 

Tidak mengaku 

Melihat 

Mengasuh 

Mengambil air 

Mengeluarkan set atau ulat 

Yang mendorong 

Memelihara 
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Ngetokne Mengeluarkan 

Ngombejamu Minumjamu 

Ngewel Gemetar yang berlebihan 

Ngisi banyu Mengisi air 

Njajan ngene njajan ngono Membeli kue ini membeli kue itu 

Njupuki tekhe uwong Mengambil milik orang lain 

Niku nopo to Itu apa sih 

Nyel-nyelan Bertingkah 

Nyomot Mengambil 

Ngramut Merawat 

(Jjo Jangan 

Ojo ambek arek lanang Jangan dengan anak laki-laki 

Opo iku Apa itu 

Oyok-oyokan Berebut 

Penjalin Rotan 

Perasaku yo Perasaanku ya 

Prongkolan Gum pal an 

Saiki Sekarang 

Sampe Sampai 

Sampey an Anda 
'' 
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Tahajud Sembahyang tahajud (sholat pada tengah mal am 

menurut islam) 

Tai Kotoran 

Tak golekno Saya carikan 

Tak kandak ne Saya beritahukan pada 

Tego mentolo Tega-teganya 

Tenger-tenger Termenung 

Tete kin Di beri ASI 

Torok Rugi banyak 

Wonglanang Orang laki-laki 

Wong wedok Orang perempuan 

Wong tuwomu Orangtuamu 

Ya wis Ya sudah 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Tempat/ usia 

Pendidikan 

:M 

: Gresik! 41) tahun 

:SD 

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh Saudari Retno Yulitarti 

(NRP: 71 03000050) dari Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala 

Surabaya, pada: 

Pertemuan I 

Hari I tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2005 

Waktu : 11.30-12.15 WIB 

Tempat : Posko Hotline Jl. Bangunsari VIII/15. Surabaya 

Pertemuan II 

Hari I tanggal : Selasa, 20 September 2005 

Waktu : 15.00-15.40 WIB 

Tempat : Posko Hotline Jl. Bangunsari VIII/15. Surabaya 

Saya juga menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam naskah wawancara 

adalah benar hasil pembicaraan kami dan memberikan persetujuan atas hasil 

tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. 

Surabaya, Oktober 2005 

(F~lfj_ ~ 
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SURAT PERNY AT AAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama :T 

Tempat/tahun lahir : Sernarang/ 40 tahun 

Pendidikan : 3 SD 

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh Saudari Retno Yulitarti 

(NRP: 7103000050) dari Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala 

Surabaya, pa-ia: 

Pertemuan I 

Hari I tanggal : Sabtu, 24-09-2005 

Waktu :10.00-11.45 WIB 

Tempat : Posko Hotline Jl. Bangunsari VIII/15. Surabaya 

Pertemuan II 

Hari I tanggal : Senin, 26-09-2005 

Waktu : 16.00-17.10 WIB 

Tempat : Posko Hotline Jl. Bangunsa~i Vlll/15. Surabaya 

Saya juga menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam naskah wawar1cara 

adalah benar hasil pembicaraan kami dan memberikan persetujuan atas basil 

tersebut untuk dijadikan baf..an penelitian. 

Surabaya., Oktober 2005 

·;1{ 
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SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tang an dibawah ini: 

Nama 

Tempat/ usia 

:T 

: Semarang/ 40 tahun 

Pendidikan terakhir : 3 SD 

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleb Saudari Retno Yulitarti 

(NRP: 7103000050) dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabay. Saya menolak basil wawancara tersebut untuk direkarn dengan alasan 

tidak ingin identitas saya diketahui banyak pihak. 

Saya juga menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam naskah wawancara 

adalah benar basil pembicaraan karni dan memberikan persetujuan atas basil 

tesebut untuk dijadikan bahan penelitian. 

Surabaya, Oktober 2005 

( T ) 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Tempat/ usia 

Pendidikan 

:P 

: Ponorogol 31 tahun 

:SD 

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh Saudari Retno Yulitarti 

(NRP: 71 03000050) dari Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala 

Surabaya, pada: 

Pertemuan I 

Hari I tanggal : Rabu, 19-10-2005 

Waktu 

Tempat 

Pertemuan II 

: 12.00-12.45 WIB 

: Posko Hotline Jl. Bangunsari VIII/15. Surabaya 

Hari I tanggal : Kamis, 20-10-2005 

Waktu : 20.05-20.40 WIB 

Tempat : Posko Hotline Jl. Bangunsari VIII/15. Surabaya 

Saya juga menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam naskah wawancara 

adalah benar hasil pembicaraan kami dan memberikan persetujuan atas hasil 

terse but untuk dijadikan bahan penelitian. 

PERPUSTAKAAN 
Univenitaa Kato.ik W~dva Mandala 

SURABAYA 
) 

Surabaya, Oktober 2005 
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