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:IRMA 

: Jln. SK., Surabaya 

:33 tahun 
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Pendidikan terakhir : SL T A 

Urutan kelahiran : 3 dari 6 bersaudara (satu kakak laki-Iaki, satu kakak 

perempuan, dan tiga adik laki-laki) 

Jumlah anak 

Tinggal bersama 

Beratbadan 

Tinggi badan 

Golongan darah 

: Satu (perempuan berusia 9 tahun) 

: Orangtua, anak, dan seorang adik laki-laki. 

:52 kg 

: 153 em 

:0 

Riwayat kesehatan : Tidak memiliki sejarah penyakit berat secara genetik 

Aktivitas kesehatan : Bersepeda (setiap pagi ke pasar) 

Lama bercerai : Menjalani proses cerai selarna 4 bulan. Pada waktu 

wawancara pertama dan kedua berlangsung infonnan belum 

resmi memegang status janda. Setelah wawancara terakhir 

dilakukan, infonnan baru memegang status janda selama 

delapan hari, yaitu tepatnya tanggal 18 Juli 2006. Hanya 

saja surat cerai belu;n dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 
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TRANSKRIP W A WANCARA IRMA 

Keterangan: FN = Peneliti I penanya 

IR = Irma I informan 

IR.04072006 

No Kode Keterangan 

1 FN Selamat malam mbak! Apa kabar? 

2 IR Malam. Baik... baik ... ayo silahkan 

3 duduk. 

4 FN Iya, makasih. Sudah makan mbak? 

5 IR Sudah. Lagi tidur-tiduran tadi, sambil Iiat 

6 sinetron itu lho. 

7 FN Begini mbak, seperti yang sudah saya 

8 jelaskan kemaren maksud saya kemari 

9 ingin mewawancarai mbak. Kita mulai 

I 0 sekarang saja ya mbak. 

11 IR Iya ... iya boleh. 

12 FN Mbak ini kerja apa toh mbak? 

IR Saya? Sekarang ya njahit. Cuman njahit. 

FN Sambilan gitu? 

IR Ya cuman njahit tok. Yah kalo dulu kan 

disana ya kerja. Curnan karena sudah 

keluarya ... 

FN Dulu itu tinggal dimana mbak? 

Kata kunci 

Pekerjaan penjahit 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

IR Dulu ... saya tinggal di Jakarta. Tahun '94 Dulu tinggal di 
Jakarta 

kan nikah itu, langsung kesana. 

FN Nikahnya tahun '94? 

IR He-eh, '94 Desember. Berarti itu sekarang Menikah tahun '94 
Sudah beljalan II tahwt 5 

sudah beijalan II tahun 5 bulan mungkin. bulan 
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24 FN Jadi ketemu mantan suami ya di Jakarta 

25 itu ya mbak? 

26 IR He-eh. Saya dari gadis itu kan disa~ Dari gadis di Jakarta 

27 tahun 1991. 

28 FN Tapi orang sini? 

29 IR Orang sana. 

30 

31 

FN Oh, asli sana? 

IR Iya. asli sana. 

32 FN Ketja disana ketemu suami disana ya 

33 mbakya? 

34 IR He-eh, tahun '91. Tahun '94 saya nikah. 

35 Saya punya anak tahun '97. 

36 FN '97 punya anak? 

37 IR lya, punya anak. Tahun '97 Februari lahir. 

Asli Jakarta 

Punya anak tahun '97 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Jangka waktunya lama ya?! Nikah itu kalo Merasakan menikah 
cuma sebelum hamil 

diitung-itung ya cuma terasa ya ... sebelum 

hamil itu. Wong setelah hamil itu yo 

sempat ... yo ... saya sih dewe nggak 

kenapa-napa sih, yo cuman karena 

emang ... dulu kan pas anak saya '97 itu 

kan krismon pertama itu. 

FN Iya ... iya ... iya 

IR Penjarahan itu. 

FN lya, yang Mei itu. 

IR Anak saya umur 6 bulan waktu itu. Udah 

6 bulan. 

FN ltu tmggal di Jakarta ya mbak? 

IR Iya, ngontrak saya disana. 

FN Jadi berumah tangga di Jakarta ya mbak? 

IR He-eh. Keria di Rumah Sakit saya. Di Kelja di RS bagian 

bagian Administrasi. Administrasi 
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55 FN Suaminya? 

56 IR Suami saya juga bekerja disana, bagian Suami ketja disana 

57 Teknisi AC. AC bagian AC. teknisi AC 

58 FN Awal mula masalahnya itu bagaimana tob 

59 mbak? 

60 IR Masalahnya itu sebenernya kalo ... (sambil Masalahnya waktu 

61 beroikir) waktu itu sib ... saya pulang itu itu IR pulang 

62 kan. Karena suami saya itu soalnya gini 

63 sib ya, kalo misalnya punya duit itu 

64 segini. Kalo saya min ... saya ndak punya 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

FN 

IR 

duit ya misalnya ya ... yo sebenernya kalo Pokok masalah 

ookoknva masalab ekonomi emang. Rata- ekonomi 

rata kan gitu ya, masalah ekonomi. Dia 

nggak mau usaha sib orang' e ... jadi kalo Suami tidak mau 
usaha mencari 

kerja satu itu ya udah. Nggak: mau sambilan 

sambilan aoa ... aoa ... gitu. Namanya 

suami kalo misalnya ... soale ngandelin 

saya gitu. Emang dan tingkatannya emang Tingkat pendapatan 

tingkatannya Iebib tinggi saya. Dia kan lebib tinggi istri 

urusan ... 

Mungkin apa mbak ini merasa menjadi 

tonggak keluarga gitu ya? 
Merasa sebagai 

Iya. Jadi kalo misalnya apa-apa kurang, tonggak keluarga 

aoapun. Tapi kalo misalnya sekarang saya 

dibikin kayak dulu saya nggak mau. 

Misalnya sekarang, kalo masalah hati sak 

umpama ya. Kalo dulu duit saya bisa 

nutupin. Tapi kalo sekarang masalab hati, 

saya surub ... surub ... gini saya ndak bisa. 

Kalo masalah duit ... saya pulang kesini 

tahun 200 l. Eb ... tabun 2000 ... tabtm 



86 2000. Saya ke1uar dari Rwnah Sakit, 

87 ngundurin diri. 

88 FN Jadi perrnasalahannya itu ya ekonomi itu 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

IR 

FN 

IR 

ya mbak? 

He-eh, ookok oertarna sebenemya 

ekonomi. Suami saya kurang tanggung 

jawab dari aoa-aoa. Dari susu, dari yang 

momong anak, dari rnakan sehari-hari. 

Suami saya itu cuman, ... kasih curnan buat 

uang kontrakan tok. Jadi selebihnya dari 

gajinya dia, dia pegang sendiri. 

Jadi itu mulai sebab permasalahan

perrnasalahan itu ya mbak? 

He-eh, tya tahun ... sebener'e 

permasalahan'e tahun ... waktu hamil 4 

bulan itu udah. Suami saya kan kerja terus 

keluar. Sebelum di Rumah Sakit itu. Kerja 

ikut di bengkel AC gitu lho. Terus keluar 

akhir'e kan nggak kerja. Apa-apa semua 

ya saya. Dari ngelahirin saya kesini. 

Disanapun sebenemya juga nggak 

mbayar. Tapi saya nggak mau, soale kan 

nggak ada yang ngopeni toh ya disana. 

Terns akhimya saya pulang kesini, ya 

II 0 mbayar. Mbayar sendiri, duit saya sendiri. 

Ill FN Lha suaminya bagaimana mbak? 

112 rR Disana, di Jakarta. 

113 FN Masih kontak gitu ya? 

114 IR Iya, kontrak. Ya masih baik sih, setelah 

185 

Pokok pertarna 
ekonomi 
Suami kurang 
tanggung jawab 

Permasalahan mulai 
sejak hamil empat 
bulan 

115 ngelahirin kesini terns pulang. Terns awal AwalZOOC 

116 2000 itu saya pulang kesini. Mutusin udah memutuskan pulang 
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117 

118 

ah pulang aja, orang nggak ... maksud saya ke orangtua 

kan dia bisa lebih baik gitu kan ya. 

119 FN Iya, harapannya mbak gitu? 

120 IR Paling nggak ... he-eh maunya kan gitu. 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

Tapi lama-kelamaan kok ... kok ndak 
Suami tidak berubah 

berubah. T erus tahun 2000 ... itu saya 

masih rnarah itu ... sampai tahun 2002 saya 

ingat. Berbaikan tahun 2002. Terus 2003. 

saya rencana mau ke Jakarta. Anak saya 

kelas satu. Mau ke1as satu itu saya 

rencana rnau ke Jakarta. Terus punya uang 

itu kan buat ngontrak, itu kan disana kan 

memang agak mahal kan. Biar je1ek 

gitupun biar agak besar ya duitnya besar, 

kecilpun ya mahal. Akhir'e kan disana itu 

satu tahun, waktu tahun 2003 itu, satu 

tahun'e sekitar 3 juta dulu. 

134 FN Dulu? 

135 IR He-eh. Terus akhir'e kan saya pikir-pikir, 

136 disini kan ada yang mau jual...jual 

tanah. terus akhir' e saya batal. Saya nggak 

ke Jakarta, saya pulang. Duitnya saya buat 

beli, tapi akhimya be1ipun itu nggak 

kesampaian beli tanah. Udah keduluan 

ama orang. Dan dari awa1 itu suami saya 

itu ma1ah ... malah sakit mungkin ya. Sakit 

ati banget itu. Terus 2003 pertengahan 

Agustus ... pulang kesini pas pengantenan 

adik saya yang nomer lima. Adik saya itu 

ya marah banget sebener'e. Terus akhir'e 

Berbaikan tahun 
2002 dan rencana 
mau ke Jakarta 

Setiap akhir tahun 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 tahun ... dua ... ookok 'e setiap akhir... akhir selalu pulang 
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148 tahun dia pulang. 

149 FN Hanya cuman akhir tahun? 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

IR 

FN 

IR 

FN 

IR 

Akhir tahun. Pas lagi awal-awal baikan 

sih, dia kalo tanggal merah pulang. Paling 

nggak satu tahun dua kali. trus akhimya 

lama-lama kan duitnya kan mendingan 

disimpen. satu tahun sekali kan cutinya 

sekalian. Tiap natal sampe tahun baru. 

Idul F itri gitu? 

Enggak .. .ldul Fitri enggak pemah pulang. 

Soale kan Idul Fitri kendaraan'e kan susah 

toh mbak. Susah kendaraan'e nanti. Terus 

akhimya tiap setahun sekali pulang. 

Yah ... baru tahun ini nggak pulang. 

Pas 2005? 

2006. 2006 nggak pulang. Sebenemya pas 

Awal baikan setiap 
tanggal merah 
pulang 

Duit mending 
disimpan 
Satu tahun sekali 
pulang dengan cuti 

Baru tahun ini tidak 
pulang 

awal saya pulang pun waktu tahun 2000 Sebetulnya tahun 2000 
sudah niat cerai 

itu. udah niat mau mendingan pisah aja 

lah darioada kayak gini gitu. Soalnya gini 

sih ya mbak ya, kalo dari pihak laki-Iaki 

sama perempuan itu. Kalo misalnya laki

laki yang mau minta cerai lebih gampang. 

Tapi kalo pihak perempuan itu yang mau 

minta cerai tapi laki-lakinya masih suka, 

susah. Tapi kalo yang laki-laki yang minta 

cerai, tapi kita masih mau mbenerin yang 

perempuannya, susah nggak bakalan bisa 

itu. Karena terbukti emang kemarin sih, 

jadi kalo istilahnya kalo lembaga 

perkawinan itu sebener'e kayak ini 

kok ... ndak melindungi kaum wan ita kok 



179 saya lihat sih. 

180 FN Jadi mbak memandang seperti itu ya? 

181 IR Jadi ka1o misalnya waktu tuntutan 

182 pertama saya ke Pengadilan Agama itu 

183 kan ... 

184 FN Mu1ai kapan itu mbak? 

185 IR (Sambi! berpikir) kemarin, tanggal...apa 

186 ya ... tanggal 13 bulan kemarin kok. Saya 

187 

188 

ngajukin tuntutan itu. Ngajukin gugatan 

kesana. 

189 FN Ke ... ? Jakarta itu ya mbak? 

190 IR Oh bukan. Ke Pengadilan Agama. Tapi 

191 

192 

193 

194 

sebelumnya saya kesana. Karena bulan 

Februari itu kan saya dikasih ... ceritanya 

pulang Februari waktu anak saya liburan 

semester. 

195 FN lya, liburansemester itu. 

196 IR He-eh, kan Februari akhir itu. Enggak 

197 pulang. Saya tanya "kok ndak pulang, 

kenapa?" gitu. "Lagi sibuk", gitu. Terus 

saya denger-denger dari ibu saya itu pas 

waktu ke Jakarta itu nengokin adik saya, 

Jagi sakit. Kok kayaknya lain gitu kan, 

orangnya kan tanggepannya sama ibu saya 

kan juga ndak kayak dulu gitu. Terus 

(menerawang) ... akhir'e ... cari informasi 

lagi ke ternan saya katanya sih tya, 

katanya punya ini ... ini ... ini gitu. Akhir'e 

saya SMS kan, bener nggak taunya iya. 

188 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

FN Maksudnya punya wanita lain gitu? S . .
1
.k. 

uanu mem1 1 1 
IR He-eh. tya. ltu sekitar akhir... malem wanita lain 



210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

tahun baru. Ketemunya ma1am tahun baru. 

Itupun bekas pasien. Ke1uarga pasten. 

Keluarga pasten Rumah Sakit situ. 

Du1upun sebenernyajuga pernah ada yang 

su ... suka gitu sama suami saya, pernah. 

Dia juga jujur cerita, mungkin lagi waras 

ya. Lagi waras nggak kerasukan setan. 

Dia nggak mau, nggak mau diuber-uber 

itu juga nggak mau. Orang saya pacaran 

sarna istri saya saja lama gitu, rumah 

tangga saya kayak begini. Gimana kalo 

pacaran cuman, ketemu pacaran aja 

belum, baru ketemu kernarin aja minta 

nikah. Karena tau saya lagi pisahan gitu 

kan. Trus akhir'e perempuan itu 

ya ... suami saya ndak mau. Tapi terakhir 

ya mt. Masih gadis anaknya mbak, 

tahun ... eh umur. .. 19 kayaknya. 

228 FN Masih mudaya. 

229 IR He-eh. Lulusan SMA baru kemaren. 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

Cuman karena emang disangka, orang 

apa ... suamt saya itu pegawat Rumah 

Sakit swasta, disangka gajmya gede. 

Padahal kan cuman kalo bagian Teknisi 

gitu cuman berapa sih ... laen kalo sama 

perawat-perawat gitu ya. Orang kalo 

nggak disambi saya ketja du1upun juga 

nggak cukup. Bukannya nggak cukup 1agi, 

emang sangat kurang. Kalo saya nggak 

ketja ya nggak bisa beli susu buat anak 

saya. Dulu itu sampe beli ... pokoknya 

189 



190 

241 kurang. Saya sampe ... dari makan, dari 

242 apa juga saya (menerawang). Sampe saya Tidak memasakkan 

243 itu marahnya gini, kalo saya masak suami suami karena marah 

244 saya nggak ~mah ini, ngl!ak. ~mah saya 
dengan suami 

245 sisain dulu. Waktu saya udah mulai marah 

246 kan. 

247 FN AQ!! suamt nggak ~mah ngasih uang 

248 belanja g!tu mbak? Suami tidak 

249 IR Enggak ... enggak. 
memberi uang 
belanja 

250 FN Jadi orangnya nggak mau tau gitu mbak? 

251 IR He-eh, he-eh. Ngasih sib, taQi Diberi uang belanja 

252 cuman ... kalo yah ... wes tapi sangat kurang 

253 QQkok'e ... kurang. Pokoknya sang!!t-

254 san gat kurang. Kalo misalnya apa-apa 

255 kurang mesti saya yang nutupin, mesti 

256 saya yang can. Kalo dulu masalah duit Dulu masalah ekonomi 

257 bisa. TaQi kalo masalah ... kalo sekarang masih bisa diatasi, 
sekarang disuruh 

258 saya suruh nunggy nggak mau. Nah saya menunggu tidak mau 

259 ke Jakarta itu dua kali mbak kemaren itu. 

260 Tanggal 13 Maret sarna tanggal 13 April. 

261 Jadi satu bulan ... l3 Maret kesana, 13 

262 April balik lagi kesana karena saya kan 

263 pengen kepastian. Nab.. ~ ~rtama yang 

264 oertama itu kan karena emang saya sudah Tahu suami punya 
265 tau suami saya kan udah Qunya sim~nan sirnpanan 

266 kan. Saya kan minta ke~tian. ya udah Meminta kepastian 

267 kalo ... artinya kita ngomong berdua ... saya memilih siapa 

268 tanya "nah, sekarang itu kamu Qilih 

269 siaQa?" gitu kan. 

270 FN lya. 

271 IR Kan mesti ... mesti selesai kan masa1ah ini Tidak mau 



272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

191 

saya kan nggak mau digantung. "Saya apa digantung 

dia?" saya bilang gitu. Tapi tetap dia Suami memilih 

milih, milih dia karena katanya emang simpanan karena 
sudah terlanjur 

sudah terlanjur. katanya. Katanya suadah 

terlanjur jauh sih. Terns ... eh ... akhir' e kita 

ngomong ... ngomong ... ngomong 

mintaiin duit buat anaknya pun dia ndak 

mau. Tunjangan buat sekolah, tiap 

bulannya tuh dia ndak kasih ... 

Suami tidak mau 
memberi tunjangan 
untuk analmya 

281 FN Alasannya? 

282 IR Alasannya sih. dia bilang sih "eh. saya Alasannya suami 

283 disini kan juga butuh makan". gitu. Butuh juga butuh makan 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

makan katanya, alasannya gitu. Lha anak 

kamu kan butuh sekolah, butuh makan, 

butuh macem-macem. Kalo selama ini 

saya nggak dikasih duit saya diem. Karena 

emang saya tau kebutuhan kamu kan 

emang mau beli motor. Apa ... kreditannya 

kan belum habis. Kreditannya belum 

habis, motomya udah kejual kan akhimya. 

ltu kalo misalnya suami itu ya mbak ya, 

kalo ... kalo ... apa-apa nggak ijin sarna istri 

kadang-kadang emang nggak ridho. Selalu 

nggak ... nggak apa namanya sih? (sambil 

bertanya pada pewawancara). 

297 FN Jalannya itu juga nggak enak gitu ya 

298 mbak? 

299 IR lya-iya, makanya ga bener gitu. Karena 

300 

301 

302 

emang dari omongannya kan waktu saya 

telfon pun Juga udah ... ngeliat ini 

orangnya kok kayak gini, saya dengerin 
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303 ngomongnya. Kok ngomongnya 

304 

305 

306 

307 

308 

kayak ... nggak enak gitu. Cuma saya Percaya suami tidak 

percaya sih kalo suami saya nggak bakal bakal macam-

macem-macem gitu. Saya percayanya kan 

kayak gitu. Tapi akhir'e yo ... 

(informan berjalan menutup pintu ruang 

309 tamu, karena ada suara orang pengajian di 

310 langgar depan rumah informan ). 

3 I I FN Jadi awal sejak awal pernikahan itu, 

312 berapa bulan mbak mulai bermasalah itu? 

313 IR A wal pernikahan itu, saya hamil 4 bulan. 

314 

315 

316 

Berarti Februari '97 dikurangi lima ya. 

Pokoknya hamil 4 bulan ... hamil 4 bulan 

gitu. Pertengahan '96 gitu. Itu udah mulai 

317 bermasalah gitu. 

318 FN Sebenernya masalah yang paling besar itu 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

IR 

apa? 

Yang besar itu ... suarni saya kan ... kerja 

terns akhirnya kan keluar. Keluar itu tanoa 

seijin saya. Di bengkel AC itu. Kan saya 

bimbing. Sekarang gini lho, orang kalo 

kerja di bengkel itu satu, biarpun gajinya 

sedikit tapi kita kan dapet ilmu. Laen kalo 

kerja di toko ya, jadi pramuniaga 

supermarket gitu kan taunya cuma berdiri 

gini ... gini kan laen ya. Kalo saya, 

pemikiran saya kalo kerja satu, 

keterampilan. 

331 FN Ada keahlian? 

332 IR Iya, ada keahlian. Itu kan penting. Paling 

333 ndak itu diambil, nanti sewaktu-waktu 

macam 

Keluar kerja tanpa 
ijin IR 



334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

kamu butuh. Akhirnya kan ... akhirnya 

omongan saya kan bener juga sih. Terns 

193 

akhirnya kan. keluar. Ndak kerja itu Akhirnya suami 
tidak kerja 

mbak. Ya karena masalah itu sih. 

Pokoknya nggak, sampe saya itu nggak ini 

lho mbak ... nggak berhubungan sama 

suami saya itu sampe anak saya 

umur. .. dua tahun kayaknya. Kayak pisah 

Tidak berhubungan 
badan dengan suami 

Sempat pisah ranjang 
ranjang gitu. sampe lama kok. Terns dengan suami 

Dua tahun jarang 
sampe dua tahun itu saya jarang ngomong. ngomong 

ya jarang ... 

345 FN Itu mulai ada permasalahan-permasalahan 

346 ya mbak? 

347 lR He-eh, iya. Anak saya umur. .. parahnya 

sampe anak saya umur enam bulan itu. ltu 

adik saya kesana itu, umur enam bulan itu 

udah mulai ... mulai rame itu. Tapi saya sih 

yah ingin puuullaaang ... aja. "Ya Allah, 

disini apa ... itu!". 

Tekanannya banyak ya?! 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

FN 

lR He-eh. Jadi lekanannya gitu. Padahal saya Banyak tekanan dalam 
rumah tangga 

kerja, tapi emang (sambil menarik 

napas) ... jadi ancaman saya gini, kalo 

emang dia nggak ngasih duit, saya juga 

nggak mau ngelayani dia. Jadi itu ... itu 

sudah jadi kunci saya kalo emang dia 

nggak bisa ini, saya nggak mau, nggak 

mau ngelayani dia. Nggek 'i makan pun 

juga, ya kalo makan kalo beli nas1 

bungkus buat saya sendiri sama anak saya 

yang penting susu. Makan-makan 



365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

FN 

IR 

gitu ... jadi kalo masak ya pas buat saya. 

Tetap tingga1 serumah mbak? 

Serumah. Saya jarang ngomong. 

Berhubungan pun juga ... sepuluh ini 

(sambil merentangkan kesepuluh 

jarinya) ... kalo dua tahun sepuluh ini pun 

JUga nggak ... nggak ... nggak ini. nggak 

pas. Masih kurang. Jarang saya nggak 

oernah. Ngomong pun juga. Tapi ini. kalo 
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Tetap tinggal 
serumah tapi jarang 
bicara 

di deoan-deoan orang itu yah biasa. Di Di depan orang

Rumah Sakit itu ketemu. Temen-temen orang bersikap biasa 

saya kan sampe ndak ... ndak percaya, 

rumah tangga saya sampe kayak gitu. 

Waktu hamil tua tuh juga gitu, udah 

masalah gak ... pokoknya masalahnya pas 

lagi hamil. Bapaknya ga ada dirumah. 

Sampe anak saya udah ... susu juga saya 

mesti beli. Yang mbayar popok pun juga 

saya yang beli, saya yang mbayar. Saya 

makan juga saya mesti beli sendiri. 

Karena emang status sosial pun juga bisa 

kok mbak. Pertarna dari tingkat 

pendidikan. Karena emang kalo tingkat 

pendidikan, kalo menurut saya kalo 

tingkat pendidikannya itu di bawah ... di 

bawah ndak sederajat itu cara 

ngomongnya juga sudah laiQ 

Penam ... apa narnanya mbak? ( sambil 

berpikir dan bertanya pada pewawancara). 

FN Penerimaannya gitu? Nggak nyambung? 

IR Penerimaan'ne. Nggak nyambung. Suka Suka tidak 



396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 
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nggak nyambung. Jadi arahnya kita nyambung dengan 

kesana. kita kan kadang-kadang kalo ini 

kan pake nalar ya. Biarpun cuma SMA 

tapi kan lain kalo SMA sama yang ini 

sih ... laen udah. (Terhening sejenak) Alcu 

gini, kok diajak ngomong ini susah, diajak 

ini ... ya dulunya sih nggak gitu. Karena 

emang bener kalo orang pacaran itu 

segalanya emang ditutupin. Ada yang 

ditutupi. Orang ... kadang orang rumah 

suamt 

406 tangga aJa masih ada yang ditutupin, 

407 apalagi ... pacaran. 

408 FN Iya. 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

IR 

FN 

IR 

Tapi lama-kelamaan emang 

secara ... ilmiah ernang biasa'ne setiap 

hari'ne kan akhir'e terungkap. Rumah 

tangga itu ... kalo saya denger akad nikah 

gitu mbak. nangis saya! Cuman saya doa 

kalo misalnya liat pengantenan siapa, 

nggak adik saya nggak orang lain. 

Ndenger orang akad nikah gitu, mudah-

mudahan jangan kayak saya gitu. Mudah-

mudahan jangan kayak saya, doa saya sih 

mudah-mudahan Jangan kayak saya. 

Adik-adik saya juga nikah juga jangan 

kayak gitu. Sakit rasanya! Orang 

Menangis tiap 
mendengar akad 
nikah 

. . . . Orang bercerai 
mengalamt oerceratan ttu Juga oahng paling sakit rasanya 

sakit. Biamun masalahnya itu aoo ... 

Kan enggak diharapkan toh mbak masalah 

seperti itu. 

Iya, sebenemya ... kalo saya maunya dulu 



427 

428 

429 

430 

431 

432 

itu pertama satu ... suami saya tau nih dia 

punya masalah kan saya mau selesaikan di 

Jakarta, dateng ke Jakarta. Tapi setelah 

saya datang ke Jakarta, dia tetep milih 

sama yang sana. Terus saya cari kan 

perempuan itu mbak. 

433 FN Mbak cari? 

434 IR Cari, saya cari. Cuman karena suami saya 

itu cuman ngomong satu kata lho dia itu. 

"Orang ini cucunya mbah Krido, 

rumahnya di daerah Kwitang". Terus 

akhimya saya cari. Cuman mbah Krido, 

rumahnya Kwitang deketnya masjid. Itu 

saya can mbak sama adik saya gitu, 

ketemu. Mbahnya tapi. Enggak taunya 
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435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

rumahnya itu dekat Rumah Sakit IR mencari dan 

kontrakan ibunya. Enggak jauh dari situ. menemui wanita 
simpanan suaminya 

Terus kita dikasih tau kita langsung 

kesana, saya kenalin emang anaknya. 

Masih seumur mbak (menunjuk pada 

pewawancara). Kok jangankan seumur 

448 mbak, mbak kan udah ... masih muda umur 

449 20 tahun. 

450 FN Lulusan SMA gitu ya mbak? 

451 IR Lulusan SMA he-eh baru. Belum ada 20 

452 

453 

tahun kalo sekarang. Cuman saya gini. 

setelah saya ngomong sama suami saya. 

Karena dia tetep milih ... milih oacamya 

itu. ndak milih saya. Dengan alasan satu, 

Suami tetap memilih 
pacarnya tidak 
memilih IR 

454 

455 

456 

457 

karena dia sudah terlanjur takutnya dia itu. S . ak huk 
uam1 t ut urn 

suam1 saya takut karma. Hukum karma 



458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

karmanya nanti berlaku buat anak saya 

takutnya. Tapi kalo saya yakin kalo 

hukum karma itu sebenemya bukan 

berlaku buat anak saya kalo saya gitu. 

''Kalo hukum karma bukan berlaku buat 

anak saya karena emang kan 

melakukannya sama dia nanti anak yang 

kamu ... yang bikin sekarang itu. Sarna 

perempuan itu pastinya yang dapet. Kalo 

anak saya, saya sah jadi istri kamu", saya 

bilang gitu. 

469 FN Itu terjadi setelah mbak rujuk itu, tahun 

470 2002 itu? 
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H h h h, · p aktu · Tahun 2002 IR 4 71 IR e-e . . . e-e tya. as memang w ttu . . . 
mmta cera.t, suam1 

472 dulu saya waktu itu minta. Minta cerai dia tidak mau akhimya 

473 ndak mau. akhir'e kita kan baikan. Terus baikan 

474 akhir'e terungkap lagi kan. 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

T erungkap ... terungkap ... terulang 

kembali. Tapi saya sih juga nggak Tidak menyalahkan 
suam1 

nyalahin suami saya sih mbak. Namanya 

laki-laki kan yang ditungguin ... yang 

ditunggu ... yang disayang, yang di ini kan 

kadang-kadang masih ... masih jelalatan 

481 toh. 

482 FN Iya 

483 IR Iya toh, orang laki-laki kan umumnya 

484 

485 

486 

487 

488 

gitu. Apalagi yang nggak ditungguin 

setahun ~ekali pulang. Saya sih ... kalo 

dipikir ama ini sih ya ... saya pun juga ikut 
lkut andil salah salah andilnya. (Menunduk) ... ikut-ikutan 

salah gitu. Tapi saya juga nyadari orang Ikut salah dibalik 



198 

489 

490 

dibalik kesalahan suami, saya pun Juga kesalahan suami 

ikut salah gitu. Jadi akhir'e plong karena 

491 kita mau pisah, biarpun sakit tapi kita 

492 sama-sama enteng gitu. 

493 FN Jadi ini sepakat pisah gitu? 

494 IR Seoakat. Seoakat pisah. Kesepakatan, Sepakat berpisah 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

terus saya serahin kan suami saya ke 

pacamya itu. Saya bilang gini, 

"kalo ... kalo suami saya seringkali, sering 

saya tanya nih mbak", saya bilang gitu 

sama pacamya itu. "Selalu bemt ke 

mbak", saya bilang gitu. "Dia nggak 

mihak ke saya. Tapi tolong suami saya 

dikasih tau, supaya cepet diberesin. Saya 

jangan digantung. Kita kan sama-sama 

perempuan nggak mungkin kan dua

duanya digantung", saya bilang gitu. 

"Mesti ada salah satu yang dipilih. Kalo 

saya disuruh nunggu saya nggak mau". 
Tidak rnau disuruh 

Waktu itu kan suami saya kan mintanya menunggu suami 

509 saya suruh nunggu. Dia mau ... 

510 FN Alasannya mbak? 

511 IR Alasannya dia ... mau se1esain sana du1u. 

512 FN Urusannya itu? 

513 IR Iya. Paling nggak takutnya nanti ka1o dia 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

hamil ato gimana ... tapi saya nggak mau. 

Satu, karena saya nggak mau itu nanti pas 

1agi senengnya dia sama sana. Lagi 

susahnya dia nanti kesini. Gitu saya nggak 

mau. Bukannya saya nggak mau diajak 

susah gini ... enggak. Karena emang suami 



520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 
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saya itu orangnya nggak tegas. Kayak Suami tidak tegas, 
seperti perempuan 

oerempuan akhimya. Saya bilang sama 

suamiku mbak, "kamu itu sebenemya 

pantes'e pake rok, jangan pake celana", 

saya bilang begitu. "Kamu itu nggak 

pemah kasih keyakinan ama saya, sudah 

bu sekarang kamu ikut saya". Gitu kan 

istri kan lain ya. 

528 FN Tegas gitu? Itu yang mbak harapkan 

529 banget ya? 

530 IR Tegas ya. He-ehm iya. Saya mintanya kan Jngin suami bersikap 

531 gini "kamu itu gak oemah kasih ketegasan tegas 

532 ke saya. udah bu kamu sekarang makan ga 

533 makan ikut saya. saya disana ga ada yang 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

1 550 

nungguin". saya kan gitu. "Saya gak ada 

yang nunggum, saya makan juga di 

warung". Tapi pas saya mau ikut dia 

nggak siap. Dia mau ikut... eh saya mau 

ikut kesana dia itu nggak siap. Waktu dia 

ngajak saya, saya belum siap. Jadi akhir'e 

ini ... bolak-balik gitu. 

Mundur ... mundur. .. mundur ... ~ 

ketauan saya udah bisa njahit. trus akhir'e 

dia itu ketakutan. Ketakutan nanti kalo dia 

itu saya setir gitu. Pertama Kalo laki-laki 

sebenemya kan gini kan mbak, kalo 

penghasilannya lebih tinggi dari istrinya 

gitu umum memang. Umum toh yo mbak 

yo? 

FN lya, menentukan harga diri. 

IR Umum toh, sudah jadi rahasia 

Setelah IR bisa 
menjahit suami takut 
kalau disetir 



551 

552 

massyarakat. Menentukan harga diri kalo 

misa1nya lebih ... lebih tinggi dari istrinya, 

dia itu sebener'e ndak mau gitu. Kalo ada 

sau ... saudara saya itu kan ada yang 

disana. Dia itu bilang gini, "sekarang si 

irma sudah bisa beli ... beli macem-mecem 

gitu. Misalnya mesin ato apa, bisa beli ini 

bisa beli mesin sendiri. Bisa buat sekolah 

anaknya gitu. Bisa can penghasilan 

sendiri". Akhir' e dia ketakutan. Kuncinya 
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553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

Suami tidak mau 
dia nggak mau disetir sama saya. Dari disetir oleh istri 

perempuan'e ya nganggur. Kecua ... kalo 

misalnya can perempuan kenapa kok 

nggak nyari yang ketja. Kan saya bilang, 

karena dia nggak mau diatur sebener' e. 

Tapi kan kalo istri itu kan sebener'e kalo 

ngatur itu kan bener mbak, sebenemya. 

Kita kan maunya jalan bareng. 

569 FN Demi kebaikan bersama ya? 

570 IR Iya. Mau saya kan saya nggak mau 

571 

572 

573 

menang sendiri sih enggak. Saya sih 

maunya begini, karena emang dari tingkat 

pendidikan itu beda. Jadi cara ... cara 

574 nangkepnya ... cara itunya kan laen. 

575 FN Pendidikan suami lebih rendah mbak? 

576 IR lya, he-eh. Lebih rendah ama saya. Jadi 

577 

578 

579 

580 

581 

udah ... udah Iaen cara berpikimya sudah 

laen. Kalo denger di tivi-tivi itu emang 

bener. Dari tingkat sosial paling nggak 

satu, terns Jatar belakang. Latar belakang 

suami saya. ltu kan ... kita kan kurang ini, 



201 

582 suamt say a kan orangnya tertutug. 

583 TertutuQ orang'e, misalnya 
Suami orangnya 

Jarang tertutup 
584 ngeluh ... misal'e sakit ato 8Q!! lritu. 

585 Enggak kayak saya. Tapi kalo misal'e IR sifatnya terbuka 
586 berantem oorah saya nggak oemah mbak. 

Tidakpemah 
587 Berantem sam~ teriak -teriak. sam~ berantem sampai 

588 gini ... gini lritu. Sam~ teriak-teriak gitu. parah 

589 Saya mendingan ambit diem. Diem ndak 

590 ngomong, wes ookok'e 
IR diam saat ada 

ngomong masalah, bicara 
591 se~rlunya gitu. (Lirih) ... Dulu pemah seperlunya 

592 saya sampe ngedumel gitu, ya tapi ya gitu 

593 ultimatumnya ya udah satu, saya tinggalin 

594 dia gitu. Karena emang nggak ... karena 

595 emang kurang komunikasi ya?! 

596 FN Mbak dengan mendiamkan gitu, merasa 

597 masa1ahnya terselesaikan nggak mbak? 

598 IR Kalo saya diem ... sebener'e yo enggak. Masalah tidak 

599 Tapi didiemin yang didiemin yo malah 
selesai dengan diam 

600 seneng ya. Jadi kalo misalnya ada masalah 

601 lritu kalo diajak omong, orangnya nggak 

602 ini yo wes, saya diem aja ... nggak ... nggak 
Kalau ada masalah 

603 mau ini. Saya selesaiin sendiri aja. Kalo diselesaikan sendiri 

604 misalnya "mas lagi nggak punya duit", 

605 gitu. "Habis gimana saya juga lagi ndak 

606 punya duit", gitu. Kan ngomongnya kan 

607 gitu. Akhimya kan saya sendiri yang 

608 nyari. Diem, udah. Jarang ngomong kok 

609 mbak. Emang orangnya emang ya tertutup 

610 emang. Tagi yo satu, komunikasi ya juga 

611 kurang. Jadi jarang menyelesaikan Komunikasi kurang 

612 masalah dengan baik. Kalo dulu, waktu Jarang menyclesaikan 
masalah dcnl!8n baik 
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613 pacaran Juga enggak (sambil 

614 mengemyitkan dabi) ... kalo say a lihat. 

615 Emang kalo orang pacaran emang yang 

616 keliatan yang baik-baik sib ya?! 

617 FN Merasa seperti itu ya? 

618 IR He-eb. Kalo orang sudah nikah 
Orang menibh bdang-

619 itu ... ng!@k yakin kadang-kadang suka kadang suka tidak yakin 

620 gitu. Makanya kalo sekarang untuk mulai Mulai menjalin 
hubungan agak susah 

621 yang baru gun ju!@ al!llk susah. Akhir'e 

622 kan takut kan, trauma. Mudah-mudahan Takut dan trauma 

623 seh ndak sam~ lama itu. Semoga tidalc sampai lama 

624 FN Jadi mbak masih mengharapkan ada 

625 pasangan hidup lagi ? 

626 IR Kalo emang dikasih sib. Tapinya ya Kalo memang dibsih mau 

627 enggak segam~ng itu sih ya mbak. Tidak gampang cari 
628 Emang susah sih cari jodoh itu. jodoh 

629 FN Apa mbak menutup hati untuk membina 

630 rumah tangga lagi? 

631 IR Pemah sib. ~mah bemikir kayak gitu. Pemah menutup hati 

632 Males kayaknya. Habis temikir orang 
Malas kayaknya 

633 rumah tangga kok da~tnya kayak gini. Terpikir mendapat 

634 Saya sih kalo misalnya rumab tangga 
rumah tangga yang 
gaga! 

635 sukses kayaknya orang umur 9 tahun juga 

636 saya suruh nikab ... bebehe. 

637 FN Sekarang gimana mbak, masib berpikiran 

638 seperti itu nggak? Masib takut nggak? 

639 

I 
IR Takut'e sib, takutnya kalo da~t yang Takut dapat yang le!Jih 

640 lebib ... lebib jelek gitu takutnya. Soale jelek dari mantan 

641 kalo orang jodoh, eb ... apa ... suami Suami pertama dan 

642 ~rtarna sarna kedua itu kan ... laen tob 
kedua lain 

643 mbak. Pacaran'e kan enggak mungkin Pacarannya tidak 
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644 kayak anak muda ya. mungkin seperti anak 
muda 

645 FN Karena umur ya? 

646 IR Umur kan ya. Kita mau tahu sifat-sifat'e Karena umur 

647 dee juga susab. Kita cuman tau'ne ini, 
Susah mengetahui 
sifatnya 

648 nanti takut'e terulang lalri lritu. Kan ada T akut terulang lagi 

649 yang kawin-cerai itu kan banyak tob mbak Banyak yang kawin-

650 yang kayak lritu. 
cerai 

651 FN Dengan oondangan mbak seoerti lnt, 

652 enggak menutuQ kemungkinan untuk 

653 menikab lalri mbak? 
Tidak menutup 

654 1R Enggak. Ya mudahan-mudahan ya enggak kemungkinan untuk 

655 ~· TaQi untuk sekarang-sekarang sib menikah lagi 

656 kayaknya kok ... masib ini ... waktu Tidak untuk waktu 

657 Qas ... saya denger suami saya dia nggak 
sekarang 

658 mihak saya. Sebenemya shock ju~ sib Shock mendengar 
suanti tidak 

659 mbak. Say a nggak yak in sebenemya memihaknya 

660 kenaQl! suami saya bisa ... bisa ninggalin 

661 saya sam a anak saya lritu. Karena Percaya suami tidak 

662 memang saya percaya banget kalo suami berbuat macam-
mac am 

663 saya nggak bakal ngaQl!-ngaooin g!tu. 

664 FN Hubungan suami dengan anaknya 

665 bagaimana mbak? 

666 IR Eng~k. Enggak ada bubungan. Nggak 
Suanti tidak pemah 
telfon anaknya 

667 ~mab telfon. 

668 FN Nggak ada komunikasi dengan anak 

669 mbak? 

670 IR Enggak, enggak ada. Sekarang Tidak ada komunikasi 

671 sampe ... dari saya tinggal... pengajuan ke 
dengan anak 

672 pengadilan agama itu. Sampai sekarang 

673 nggak pemah. Enggak pemah telfon. 

674 Enggak pemah, sampe sekarang! Anaknya 
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675 

676 

677 

678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

694 

695 

696 

697 

698 

699 

700 

701 

702 

703 

704 

705 

FN 

IR 

naek kelas kek, mau anaknya ini sakit lah, 0 

enggako Dimintai obat pun nggak dikasih 

lho mbak saya ituo Minta obat buat 

anaknya. Saya kan pesen, ada yang ke 

Jakarta itu saya minta obat kan. Enggak 

dibelikano 
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Suarni tidak peduli 
Itu jadi masalah ya mbak, buat mbak? dengan anak menjadi 

He-eh. (Menerawang) ... Enggak dibelikan masalah 

obat nggak. Alasannya katanya enggak 

punya duit. Alesannya ituo 0 0 aja! Padahal 

kalo disana itu kan bisa seneng-seneng 

ama pacamya itu. Waktu saya kesana juga 

nggak ada rasa berdosa sebenernya mbak. Suami tidak ada rasa 
berdosa atau 

Suami saya ituo Nggak .. oenggak ada rasa menyesal 

nyesel sih enggak kayaknyao Justru saya 

itu nyeselnya kenapa mesti sekarang gituo 

Kenapa nggak dulu-dulu gituo Kalo dulu

dulu mungkin saya sudah siap. Sekarang 

pun juga sudah smp sebenernyao 

(Menerawang) Kenapa mesti sekarang? 

Tinggal tiga bulan lagio Paling enggak, 

pertengahan anak saya kelas empat itu kan 

rencana saya kan rnau kesanao Saya mau 

ikut kesana, rencana saya kan gitu. Kalo 

tahun ajaran barn kan terlalu deket. Paling 

nggak nanti pertengahan semester gitu 

saya kesanao Saya kan mbawa bekal nanti 

saya bisa njahit, saya nggak mungkin mau 

ngelamar kelja lagi saya nggak mungkino 

Udah punya anak, udah umur kan nggak 

IR menyesal harus 
bercerai sekarang 
Dulu-dulu mungkin 
sudah siap 
Sebenarnya sekarang 
sudah siap 

IR sudah siap, suami 
boleho "Saya mau njahit ah disana", gitu. tidak siap 



706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

FN 

IR 

Eh, malah suami saya, saya sudah siap 

suami saya nggak siap. Sakit. paling sakit 

ya itu satu. Sakit banget itu. Kalo 
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Sakit sekali karena itu 

Terbiasa ditinggal 
suami 

misalnya ditingga1 suam1 saya sudah Masih terasa sampai 

terbiasa. sekarang 

Masih berasa ya mbak? 

Masih. Wong saya ini mikir, "kenapa kok 

sampe suami saya bisa tega ninggalin saya 

ama anak saya". gitu. Anak saya kan lucu 

anaknya itu. Udah besar. Pacarnya itu, 

percaya nggak? Namanya itu sama arna 

anak saya. Riska namanya pacamya. Anak 

saya namanya riska. Pacar'e itu nama'e 

riska. Lagian kenapa gitu? Udah 

di ... di ... istilah'e kan udah di ... kasih 

peringatan. Ini nama anak kamu, kamu 

mesti inget gitu. Tapi bukannya 1m, 

karena emang tingkat keimananpun juga 

kurang, gitu. Tingkat keimanan seseorang 

itu emang bisa mempengaruhi kan. Orang 

yang iman' e kuat aja kadang-kadang suka 

ini ya mbak. Apalagi yang kayak gitu kan 

tambah nemen. Kan ... (menghela naoas) 

halaah ... aku kadang-kadang kok ... tapi 

emang kalo misalnya kesalahan sib bukan 

kesalahan suami saya lho. Nggak seratus 

persen suami s11ya. Sayapun 1uga ikut 

sa1ah. karena saya nggak nungguin su:.mi 

saya. Saya tungguin suami saya belum 

siap. Pertama, dia nggak mau nyan 

kontrakan kan. Enggak cepet-cepet cari 

Kenapa suami tega 
meninggalkan IR 
dan anaknya 

Tidak seratus persen 
kesalahan suami 
IR juga ikut salah 
karena tidak . . 
menunggm suam1 



737 

738 

739 

740 

tempat. Dia nggak, misalnya "ini bu, 

ini ... ini sekarang kamu kesini. Mau nggak 

mau sekarang", misalnya. Ini kan 

ketegasannya kan enggak. Jadi suami kan 

741 mestinya kan tegas. Yang cepet gitu 

742 pemikiran'ne, ini kan enggak. 

743 FN Mungkin rasa tanggung jawabnya kurang 

yambak? 

IR Tapi yo nggak ... kalo dilihat 

dari ... sekarang dia sib misalnya ini sib 

sudah sengsara banget ini, suami saya ini. 

Mbak masih sering kontak dengan suami? 
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744 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

FN 

lR Enggak. Enggak. saya cuman tau dari adik Tidal< kontak denpn suami 

FN 

saya aja. 

Ya yang terakhir ketemu waktu ngurus di 

pengadilan itu ya? 

753 lR He-eh. Katanya sih bilang'e sih nti sidang 

754 terakhir dia mau dateng. 

755 FN Kapan itu mbak? 

756 lR Enggak tau, nanti yang kedua tanggal 18. 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

Tapi nggak datengpun juga nggak papa. 

Itu sih gampang, kalo saya gitu aja. Gak 

datang gak papa, saya bilang gitu. Nanti 

saya hadapain sendiri. Cuman saya 

mikimya gini, dulu saya nikah bareng

bareng. Sekarang ngurus perceraiannya 

saya sendiri ... hehehe. Wong di 

pengadilan agama itu kan ... menurut saya 

itu emang nggak ini kok ... nggak mihak 

perempuan sebener'e lbo mbak. Kalo 

perceraian, misalnya laki-lakinya nggak 

Hanya tahu dari adik 



768 

769 

770 

771 

772 

773 

mau nih, kayak tetangga saya nih. Dua

duanya pertama setuju. Sidang kedua, 

suaminya 1angsung ngajuin tuntutan kan 

apa namanya ... penangguhan gitu. Minta 

penangguhan gitu. Lha tapi kalo 

perempuannya kan nggak mungkin. 

774 FN Iya, jadi menurut mbak sistem hukumnya 

775 mt kurang melindungi hak perempuan 

776 gitu? 

777 IR lya, he-eh kurang melindungi. Orang 

778 waktu saya ngajuin karena ... kan ditanyain 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

"emang kenapa mbak kok ngajuin gugatan 

cerai?", gitu. Alasannya kenapa? Alasan 

yang tepat, tau nggak mbak? Satu, kalo 

saya bikin alasan yang pertama itu nggak 

tepat. Nggak kuat gitu. Misalnya buat 

alesan yang pertama saya bilang sih, saya 

785 ngajuin karena suami saya punya pacar. 

786 FN Selingkuh gitu? 

787 IR Iya, selingkuhan. "Lho mbaknya tau, tau 

788 sendiri?". Padahal kan tau, mata kepala 

789 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

798 

saya sendiri. Ya saya tau, tau anaknya ya 

saya ngomong, saya tau keluarganya. 

"Lha mbak tau kalo suaminya tinggal?". 

"Ya tau suka nginep disitu, kata-kata 

tetangganya kan, kata temen-temennya 

juga suka pulang malem. Jam dua malem 

gitu baru pulang, baru ke Rumah Sakit", 

gitu. Akhir'e kalo pake alesan itu kurang 

tepat mbak. Bilang'e gitu mbak ... yang di 

pengadilan agama itu. 
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799 FN Padahal itu mbak rasa merugikan pihak 

800 mbak ya? 

801 IR He-eh., iya. Itu katanya dibilang'e fitnah. 

802 Kalo misal' e tanpa 

803 

804 

805 

ada ... ketercuali ... bilang'e seh waktu saya 

ngajuin itu. Ketercuali kalo saya datang 

berdua nih., sama suarni saya. Suami saya 

806 bil...jadi saya ngomong suami saya juga 

807 ngomong. Itu lebih kuat. 

808 FN Mengakui gitu ya? 

809 IR He-eh., mengakui. Tapi kalo saya sendiri, 

810 nggak kuat disangka fitnah. Padahal saya 

811 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

mah. .. melihat mata kepala sendiri, saya 

juga ketemu, kan ya. Terus mau pake 

bukti apa? Masa mesti difoto, mesti pake 

direkam kan nggak mungkin. Itu kan 

pengadilan agama kan, menurut saya ya. 

Enggak tau kalo orang lain. Jadi kalo 

misalnya datang berdua, prosesnya lebih 

cepet katanya. Jadi lebih sah katanya. Jadi 

dua-duanya menyetujui kan mbak. 

Mungkin karena emang itu alesannya. 

Tapi kan kalo misalnya saya ngajuin 

tuntutan karena emang ada 

perselingkuhan itu emang nggak kuat. 

Jadi akhirnya saya dibikin. karena nggak 

kasih nafkah. Kalo di akad nikah itu kan 

kalo enam buhm ... enam bulan gak kasih 

nafkah itu kan udah ... kita kan udah boleh 

ngajuin talak toh mbak. Ngajuin gugatan 

itu kan bisa. Lha itu saya ngajuinnya satu 
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Alasan cerai dibuat karena 
tidak diberi natlah 



830 tahun lima bulan. 

831 FN Satu tahun lima bulan itu setelah 

832 pemikahan ya mbak? 

833 IR Enggak., bukan. Saya nggak ya ... dulu-

834 

835 

836 

dulu saya nggak mau. Jadi tahun 2005. 

Yang dulu-dulu saya nggak ... nggak saya 

itung. Enggak enak., nanti kan ... jadi saya 

837 bikin satu tahun lima bulan. Kerena 

838 emang ... (sambil mengingat-ingat) pas 

839 tahun 2004, itu kan kita masih baik-baik 

840 tuh tanpa ada ... 

841 FN Masih kontak itu mbak? 

842 IR Masih. Suka satu tahun sekali pulang, 

843 ngasih apa gitu. Masih nggak papa. 

(Menerawang dan diam agak lama) ... tapi 

pas 2006, jadi 2005 itu udah 

nggak ... nggak pemah ini ya ... 

Udah nggak pemah komunikasi ya? 
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844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

858 

859 

860 

FN 

IR Enggak. enggak oemah sama sekali. Tidak ~ komunikasi 
sama sekah 

Cuma karena emang dia nggak mau 
Tidak mau telpon 

telfon. satu alesannya karena anaknya itu karena takut anak 

nanti kalo denger suara bapaknya nangis 

gitu. Jadi bapaknya ya nggak mau telfon. 

Sampe keblanjuran sampe 2006 nggak 

pulang, udah ketemu perempuan. 

Perempuannya lebih agresif Kalo suami 

saya nggak maen ke rumahnya, pacamya 

itu nyamperin ke Rumah Sakit. Kan 

pernah saya kasih tau, pas saya kesana. 

Saya tungguin itu sampe habis maghrib 

itu dalam hati saya kok nggak kesini gitu? 

menangis 



861 

862 

863 

Saya tanya nggak taunya kan di rumah 

perempuan itu. Saya bilang gini, "mbok 

yo ngomong toh mas, bilang sama sana 

864 itu, disini lagi ada istri saya sama anak 

865 saya". 

866 FN Pihak sana tau mbak, kalo suami mbak 

867 sudah punya istri sama anak? 

868 IR Sudah, sudah tau. Bilang suami saya 

869 

870 

871 

872 

873 

874 

875 

876 

877 

878 

879 

880 

881 

882 

883 

884 

885 

886 

887 

888 

889 

890 

891 

alesannya itu ini, alesannya katanya "saya 

lagi ada masalah sama istri saya", 

bilangnya gitu. Padahal ya enggak. 

Karena emang ... tapi pas yang kedua saya 

kesana itu saya tanya langsung sama 

anaknya. Kalo yang pertama saya nggak 

mau terus terang ya di depan ibunya 

katanya udah terlanjur. Udah terlanjur 

jauh nanti takutnya kan hamil, bilangnya 

kan gitu. Terus yang kedua saya ke 

Jakarta itu saya langsung ngomong mbak 

itu. Pertama saya ke pak RT. Saya 

tunjukin surat nikah, saya kasih tau bahwa 

suami saya ada hubungan sama si riska. 

Terus pak RT-nya nanya, kan kita kan 

mesti bertamu ke kampung orang kan 

mesti lapor kan ya. ''Lha terus mbak 

maunya apa?". "Kalo saya pak datang 

bukannya buat cari masalah, saya mau 

pecahin masalah", saya bilang gitu. "Saya 

mau selesaiin masalah ini baik-baik, saya 

nggak mengharap suami saya batik lagi, 

enggak. Kalo emang dia mau datang ke 
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892 

893 

894 

895 

896 

897 

898 

saya baik-baik tanpa terlanjur jauh, saya 

terima dengan baik-baik", saya bilang 

gitu. "Kalo dia mau kembali ke saya. Tapi 

kalo udah terlanjur lama begini. biar dia 

. balik. biar dia sungkem ke saya. saya 

kasih maaf. Tapi saya nggak mau 

kembali". 

899 FN Jadi yang berinisiatif pisah itu mbak 

900 sendiri ya? 
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IR tidakmau 
kernbali rneskipun 
suarni rninta rnaaf 
rnau kernbali 

90 I IR He-eh. iya. Mendingan udah. kita pisah IR yang berinisiatif 

902 ~· Akhir'e ketemu ama perempuan itu pisah 

903 Saya tanya, "emang bener mbak udah 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

FN 

IR 

terlanjur ini?". Bilang'e enggak. Mungkin 

ini saya juga nggak bisa percaya satu 

sama ini kan ... namanya orang seneng ya. 

Saya juga nggak percaya yang ini, enggak 

percaya sarna yang itu. Pokoknya tujuan 

saya yah udah, sekarang kita pisah aja 

Diurus cepet, saya dikasih duit. Saya ndak 

mau keluar duit seribu. enggak ... enggak 

mau keluarin biaya buat perceraian saya 

nggak rnau. Jadi mesti suam1 saya. 

Tidak mau 
mengeluarkan biaya 
buat perceraian. 

Biaroun saya yang ngajuin gugatan. saya Mesti suami yang 

enggak mau keluar duit. 

Suami udah tau mbak, sepakat mengenai 

perceraian itu? 

Sepakat. Waktu itu saya ajukin dua juta 

gitu. Dia nggak mau kasih dua juta. 

Dikasih satu juta, gitu mbak. Cuman 

dikasih satu juta itu padahal sebenemya 

kalo satujuiapun kalo buat ini kan kurang. 

mengeluarkan duit 



923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

Kalo mau pake yang bener tho ya. Kalo 

mau pake pengacara pake apa gitu ... dua 

juta itu kan juga kurang. Tapi kita 

mau ... yo weslah orang-orang biasa yah 

udah. Pake ... nggak usah pake ngurusin 

anak nggak pake ngurusin ini ... ini ... ini. 

Karena emang gono-gini kita juga nggak 

punya. Cuman anak kan. 
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931 FN Kesepakatan mengena1 anak g~mana 

932 mbak? 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

939 

940 

941 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

950 

951 

952 

953 

IR Enggak. enggak ada pikiran kayak gitu Suami tidak ingin 

suami saya. Ya kalo ... Kalo misalnya dia hak asuh anak 

nanya-nanya1ah riskanya tanya gimana?". 

"Ya monggo ditanya sendiri sama 

anaknya, anaknya tanya mau nggak, lha 

kalo misal'e mau kamu ajak tidur dirnana 

anakmu? Orang kamu tidur aja di Rumah 

Sakit. Opo yo bener?", saya bilang gitu. 

"Jangankan kok sekarang, kamu itu buat 

makan sendiri aja sudah kurang. Apalagi 

buat sekolahin anak saya", saya bilang 

gitu. "Dia lebih teljamin sama saya", saya 

bilang gitu. Akhir'e kalo dia diremehin 

kaya gitu sebener'e dia nggak mau, tapi 

dia nggak mau bangun, gitu. Dia itu 

bilang diremehin sih enggak. Cuman kalo 

saya ngomong gitu mestinya dia 

bangkitkan. Kalo orang yang ... kalo 

misalnya, "saya nggak bisa pulang nih bu 

nggak punya duit". Terns akhirnya saya 

bilang gini, "Kamu itu kapan sih mas 



954 

955 

956 

957 

958 

959 

960 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

punya duitnya?", saya bilang gitu. "Kamu 

itu susah ka1o punya duit", saya bilang 

gitu. "Punya duit nanti kamu foya-foya. 

Kalo ndak punya duit bilang ama saya". 

"Ya kirimin dong bu ... ". " Eh., ndak 

kebalik kamu, mestinya kamu kirimin ke 

saya", saya bilang gitu. "Orang mau 

pulang, mestinya kamu yang ngasih duit 

sama saya sama riska. Bukannya saya 

ngasih ke kamu", saya bilang gitu. 

Padahal kan dia sakit itu, suka gitu kan, 

kamu suka ngeremehin saya, mestinya 

kalo saya ngomong gitu kan mestinya 

kamunya bangun bukannya malah sakit ati 

kan kan. Saya kadang-kadang suka heran 

lho, mbak kan saudara saya juga ada. 

Suami ... istrinya itu guru. Terns ... bulik 

saya itu suaminya nggak kerja Tapi kok 

ya bisa gitu lho. Itu rahasianya apa kok 

saya juga kadang-kadang pengen tau. Bisa 

tm lho ... kalo suaminya nggak kerja 

975 misalnya. 

976 FN Istrinya bisa ... ? 

977 IR Istrinya yang kerja. Itu kok bisa utuh 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

984 

rumah tangga'ne gitu. Sebenemya harga 

diri suaminya kan nggak ada sebener'e. 

Cuman masak. Tiap harinya masak, nyuci, 

belanja, nunggu rumah. Jadi istrinya yang 

kerja jadi guru, pegawai negeri. "Kok yo 

iso gitu", saya gitu. Tapi kok suami saya 

kok enggak. Terns kalo saya lihat 
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985 

986 

987 

988 

989 

kasusnya kayak di tivi-tivi itu. Orang 

bapaknya aja mbela-mbelain, kayak rafli 

itu mbela-mbelain ketemu anaknya. 

Suami saya kok enggak mbak (berkata 

dengan lirih). 
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990 FN Anaknya sendiri bagaimana mbak? Sudah 

991 

992 

993 

994 

995 

996 

IR 

tau? 

Ya cuek. Udah cuek aja. Tabu. sudah tak Anak cuek 

kasih tau. Saya tanemin sih ya gmt. Anak sudah tahu 

"sekarang enggak usah ngarepin ayah Jagi mengenai perceraian 
orangtuanya 

ris. Satu. ayahmu kan riska sudah tau. 

ayah sudah punya pacar". 

997 FN Oh, sudah tau ya mbak? 

998 IR Sudah tau. Saya ajak itu mbak. Saya ajak 

999 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

lOll 

1012 

1013 

1014 

1015 

ke ini ... tau itu dia. "Riska nggak usah 

ngarepin ayah pulang kesini, nanti kalo 

ayah pulang kesini, ayah juga nggak bekal 

nginep disini. Nggak bisa maen lagi kayak 

dulu. Kalo keluar, riska ya mau keluar 

sama ayah, ibu nggak mau". Kalo anak 

saya kan tau. tapi nggak tau. Tau kalo 

proses kayak gitu ngerti. Tapi dia nggak 

tau kalo misalnya 

gini ... gini ... gini ... nggak ngerti. 

Anak tahu kalau 
ayah-ibunya sudah 
berpisah 

FN Permasalahan-permasalahannya kan 

IR 

FN 

IR 

nggak tau ya? 
Permasalahannya 

Enggak. enggak ngerti. Cuman taunya tidak tahu 

punya pacar gitu 

Dia tahu kalo ayah dan ibunya ini udah 

nggak bersama lagi? 

Tau. Mendingan saya kasih tau mbak Tabu kalau orangtuanya 
- - sudah bcmisah 
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1016 nanti kalo misalnya dia ndak tau tambah Mending diberitahu agar 
tidak repot nanti 

1017 rei!Qt nanti. Kalo kasus kayak gitu kan 

1018 repot. Tapi kalo ada yang masih keci1 Masih kecil punya bapak 
baru repot pada nama 

1019 terus punya bapak baru reQQtnya itu kan ayahnya 

1020 nanti ini ... nama ayahnya itu. Ada juga 

1021 yang ... temen saya JUga gitu, nama 

1022 ayahnya itu. Jadi anaknya itu tanya nama 

1023 ayahnya. Biasa'ne kan nggak Biasanya anak tidak 

1024 mau ... ngerti, anak itu nggak mau ngerti mau mengerti 

1025 sebener'e. Mau'ne ayah'e ya itu. Nggak Maunya ayahnya 

1026 mau diganti. Sebener'e ka1o ernang ya tetap 

1027 bener kan, ya ka1o bisa ngomong. Tapi 

1028 kalo anak saya sih be rani ngomong 

1029 anaknya. Nggak mau dia. ayahnya yang 
Tidak mau ayah yang 

1030 lain dia ya nggak mau. Ya wes maunya lain 

1031 ayahnya ya itu. lbu nggak ya nggak boleh, lbu tidak boleh punya 

1032 punya ayah lal!i ya nggak boleh. 
ayah lagi 

1033 FN Jadi anak nggak menyetujui mbak untuk 
Anak tidak setuju 

1034 punya ~angan hidup 1agi ya? ibu punya pasangan 

1035 IR Enggak, nggak boleh. hidup lagi 

1036 FN Jadi jamng nanya ya mbak? 

1037 IR Malah sering. Saya sampe digebukin tho Sering menanyakan 

1038 mbak. Kalo misal'e sekamng timbul 
Anak curiga kalau 

1039 kecurigaan kalo misal'e saya itu P!:<rg!. ibunya pergi 

1040 Nyari benang, nyari kancing. Dia mesti 

1041 ikut. Kalo misalnya dia nggak ikut saya 
Anak mesti ikut 

1042 pulang pasti ... kalo lama itu dia mesti 

1043 "kok lama bu?''. Jadi anak ini ya itu 

1044 Terus pas mbawa tas apa ... tas'e dibuka, 

1045 diliat gitu. 

1046 FN Kenapa mbak? 



1047 

1048 

1049 

1050 

1051 

1052 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

1059 

1060 

IR 
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Curiga. Anak'e nggak mau. Nggak mau 

kalo saya punya ... orang kalo saya Anak tidak mau ibunya 
punya pasangan 

digodain orang aja dia melotot toh mbak 

mata'ne, piye toh. Ya cuman 

gini ... enggak boleh. Pokoknya ya enggak 

boleh. Enggak mau biarpun dicariin ayah. Tidak mau dicarikan 
ayah 

Cuman saya kasih tau gini, "riska kalo 

misal' e enggak punya ayah nanti riska 

yang mbiayai seko1ah siapa? lbu nggak 

ada yang mbantu. Kalo sekarang kan riska 

masih kecil, biayanya kan kecil kalo 

masih kecil. Lha kalo nanti sudah besar 

kan biayanya tambah besar. Sopo sing 

mbantui ibu nyari duit?", saya bilang gitu. 

1061 FN Tanggapan anaknya gimana mbak? 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

IR Y a dia ya nggak mau. "Pokok' e aku ya 
Anak takut punya 

nggak mau". "Lha riska nggak mau punya ayah lagi 

ayah lagi?". "Nggak mau. takut". Saya 

sendiri juga takut lho mbak kalo misalnya lRjuga takut punya 
suami baru 

kayak punya suami baru gitu. lya kalo 
. 1 k kalo Takut tidak sayang m1sa nya sayang sama ana saya. sama anak 

enggak. 

1069 FN Tapi kalo seandainya ada yang memenuhi 

1 070 keinginan mbak gitu? 

I 071 IR Hehehe ... kalo berandai-andai gitu kalo 

1072 

1073 

\074 

1075 

1076 

1077 

misalnya nilainya ya waktu saya pengin. 

Nilainya itu satu, bisa lebih tinggi dari 

suami saya yang kem:uen, yang pertama 

itu. Kalo misalnya sama nilainya, saya 

nggak mau. Mendingan saya sendiri. 

Bukan'e kita maunya yang ini 



1078 

1079 

1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 
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sih ... enggak. Paling enggak saya mau cari 
Mencari yang tingkat 

yang tingkat keimanannya bisa nuntun keimanannya bisa 

saya. Yang bisa ... lebih dewasa gitu. saya 
menuntun 

mau'ne gitu. Orang yang dewasa itu Yang 1ebih dewasa 

malah saya toh mbak, sama suami saya 

itu. Karena emang yang mecahin masalah 

itu mesti saya. Dia nggak berani kesini, 

takut dia. Satu, dia takut sama ke1uarga 

saya. Takut seka1i, nggak berani kesini, 

telfon ya nggak berani. Padahal telfon 

rumah ada, ya nggak rnau, nggak mau 

telfon. Takut. Waktu kesanapun juga dia 

nggak respon sama anaknya. Udah 

nggak ... apa-apa juga saya beli sendiri. 

Saya jalan Juga pergt sendiri. Wes 

ookoknya udah nggak mau tahu baoaknya Mantan suami tidak 
mau tabu keadaan 

itu nggak mau tahu. (Menunduk dan anak 

matanya nampak agak berkaca-kaca) 

"Heran punya bapak kok kayak gitu 

ris ... ", saya gitu. Fotopun di kamar ya 

mbak ya, kan ada foto ayahnya. Saya mau 

ganti saya itu. saya nggak ini kok ... kasian 

sama anak saya. 

Mau mengganti foto 
mantan suami 
kasihan dengan anak 

1101 FN Mbak masih memikirkan perasaan anak'e 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

IR 

ya mbak? 

He-eh. Terns akhir'e baru kemaren, Memikirkan perasaan 
anak 

"bener nih ris, foto ayahnya ibu tutup?". 

"Enggak, enggak papa". Tak tutup 

akhir'e, tutup fotonya dia, dua gitu. Udah 

dia gini "siapa sih itu bu? Saya takut bu, 

riska takut bu nggak mau ngeliat itu". ltu 
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1109 sih cuman mulutnya, tapi kan kalo hatinya Anak mengharapkan 

1110 sebener' e kan dia masih ngareein dateng 
bapaknya datang 

1111 kesini. Sebener'e cuma mulutnya aja dia 

1112 nggak seneng bapaknya. Tapi dia ka1o Anak tidak mau 

1113 . ayahnya dijelekin dia juga nggak boleh 
bapaknya dijelekkan 

1114 lho mbak. Nggak mau.. PQkok'e marah 

1115 kalo dijelekin gitu. Maunya sebenemya 

1116 dia ngarepin ayahnya dateng kesini. Dia 

1117 sebener'e pengen ketemu., pengen ketemu 
Mantan suami tidak 

1118 ayahnya itu. Ya wong dia ya nggak ada adarespon 

1119 resPQn yo wes. Males gitu. Saya ne1fon 
IR mempertahankan 

1120 juga ... saya ini, akhir'e saya ~rtahankan harga diri tidak mau 

1121 harga diri saya. Saya nggak bakalan 
mene1epon mantan 
suami 

1122 nelfon. nggak bakalan hubunlri dia juga 

1123 enggak. Soale nanti keenakan sana toh 

1124 mbak. Kalo misalnya nanti saya tetap 

1125 hubungi dia, "oh ini ibunya riska ini 

1126 masih sayang, seneng sama saya. Masih 

1127 ngarepin", kan gitu kan ya mbak. "Oh., 

1128 jadi masih ngarepin ini". Jadi pas yang 

1129 saya ngajukin gugatan itu, udah saya 

1130 nggak pemah telfon lagi. Biasa'ne nelfon Sangatbersedih 
sebelum mengajukan 

1131 nangjs darah · waktu sebelum saya gugatan 

1132 ngajukin gygatan dia juga tetep keukeuh 
Suarni tetap lnliruh 
tidak memihak anak-

1133 nggak mau ... nggak mau mbela saya, 
istrinya 

1134 nggak mau mihak ke saya ama anaknya. 

1135 Tetep mbela kesana. Biarpun nangisnya Tetap membela pacamya 

1136 kayak apapun, sampe saya bantu sholat, 

I 137 saya bantu apa ... malem itu sampe jam 

I 138 tiga saya baru bisa tidur. Saya telfon 

1139 malem-malem. Kalo saya punya masalah Kalau ada masalah 
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1140 saya nggak bisa tidur. Kalo dia ya bisa tidak bisa tidur 

1141 pules. 

1142 FN Kalo ada masalah gitu biasanya curhat 

1143 atau minta pendapat ama orang lain nggak 

1144 mbak? 

1145 IR Kalo saya ama keluar~ saya. lbu gjtu. Cwitat ke keluarga (ibu) 

1146 TaQi sebener'e kalo curhat itu kan nggak Curhat tidak semua 

1147 semu!!, kalo diomongjn kan ngf!llk semua. 
diomongkan 

1148 Pasti ada sedikit atau secuil gitu oosti kita Ada secuil yang 
disimpan 

1149 simJ?en. Lha yang sedikit itu sebener' e 

1150 buat orang yang ... yang ... pendamping lah 

1151 paling nggak. Orang sarna suami aja 

1152 kadang kita masih ada yang disimpen. 

1153 Apalagi kalo sarna orang lain gitu. Kalo 

1154 saya ya ada, namanya orang itu kan pasti 

1155 ada. Tapi ada sedikit gitu ... kalo cara 

1156 ngatasin segala'ne kayak keseQian kayak Mengatasi kesepian 
dengan memikirkan 

1157 am! gjtu ya ... jadi sekarang itu ini mikirin hal yangjelek 

1158 yang jelek gitu. Jadi akhir'e ini. enteng Akhimya enteng, 
1159 gitu. Ringan. nngan 

1160 FN Mbak mernaknai perceraian ini seperti apa 

1161 mbak? 

1162 IR (Termenung sejenak) Kalo maknanya 

1163 cerai itu apa ya? Saya itu aQ!! ya ... yo kalo Cobaan bagi IR 

1164 cobaan sih bagj saya kok sering yo kalo sering 

1165 cobaan. Ka1o cobaan sih sih sebenemya Sekarang cobaan 

1166 itu sekarang cobaan 
untuk suarni 

buat suamt saya. 

1167 Karena emang dulu J?ertama cobaan buat Dulu cobaan buat IR 
karena tidak kuat 

1168 saya kan karena saya ng~k bisa, nggak 

1169 kuat ya. Tahun 2000 itu, suamt say a 

1170 emang pemah ngomong juga sih "kamu 



sih orangnya nggak kuat gitu, terima 

cobaan kayak gitu udah nggak kuat". ~ 

220 

1171 

1172 

ll73 

ll74 

ll75 

1176 

1177 

1178 

ll79 

1180 

ll81 

1182 

ll83 

1184 

1185 

ll86 

1187 

ll88 

1189 

1190 

sekarang ka1o saya bi1ang sih cobaan itu Sekarang memang . ,. 
cobaan buat IR, tap1 

1 

emang buat saya juga, terutama buat teru~a buat mantan j 

· suami saya. Cuman tingga1 sedikit kan suanu j 

mbak saya mau kumpul 1agi sama suami \ 

saya. Tinggal sejengkal. Mau kesana itu. 

Kalo ndak kenaikan kelas paling nggak 

pertengahan semester gitu. Tapi akhir'e 

sebelum kenaikan kelas pas itu kok ya 

akhir'e dia kok malah kayak gitu. Dia pun 

juga nyadari sebener'e. "Iya ya kenapa 

saya kok sudah ndak kuat, padahal 

bertahun-tahun saya pisah sama kamu saja 

saya kuat", bilang gitu. Kalo suami saya, 

ka1o masalah perempuan itu nggak pernah 

dari saya nikah itu nggak pernah. Ya baru

baru ini. Dia udah tunduk ya ama ini. Satu 

ini, karena emang yang perempuan agresif 

ya, sering dateng. 

1191 FN Mengejar ya? 

1192 IR Iya, disangkanya kayak apa. Kalo 

ll93 

1194 

ll95 

1196 

1197 

1198 

maknanya sekarang yo ... cobaannya buat 

suami saya yang terbesar itu. Tapi kalo 

saya rasa sih nanti suami saya itu lebih 

sengsara sekarang daripada saya. 

FN Hikmah apa yang dapat mbak ambil dari 

kejadian ini? 

1199 IR Kalo hikmah. hikmahnya nanti buat saya. Hikmahnya untuk IR 

1200 Karena saya emang enggak bikin 

1201 kecurangan pada akhirnya. Dia yang 

I 



1202 

1203 

1204 

1205 

1206 

1207 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

1220 

1221 

1222 

1223 

1224 

1225 

1226 

1227 

1228 

1229 

1230 

khianati kan mbak! Dia yang khianati itu 

nanti dia yang bakalan nuai sendiri. Kalo 

saya ngasih kepercayaan sama dia tuh kan 

memang utuh. Dia pun juga gitu. Karena 

memang saya jujur nggak pemah ngapa

ngapain juga enggak, macem-macem juga 

enggak. Cuman cari duit buat anak. Ini 

ka1o buat pe1ajaran paling ... paling 

berharga itu buat suami saya kalo 
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sekarang. Kalo saya sebener'e udah siap Sebenarnya siap cerai 

dari lima tahun ke belakang kemaren. dari lima tahun yang 
lalu 

Sudah siap sebener'e. Kalo emang ini Kalau terulang lagi 
mesti ikhlas 

terulang lagi ya ... ikhlas nggak ikhlas ya 

mesti iya gitu. Berat nggak berat gitu 

mesti bilang 1ya. Enggak bisa bilang 

enggak karena suami saya sudah pilih 

kesana. "Memang sanggup kalo punya 

istri dua?", saya bilang gitu. Saya pun 
Tidak mau di madu kalo misa1nya di madu saya juga nggak 

mau. Terkecuali kalo segalanya tercukupi 

sih oke wae. Segalanya rumah apa dikasih 

kan laen lagi ya. Kalo perempuan itu kalo 

soal yang !aen-laen nggak mikir. Yang 

penting kan satu, tercukupi buat anak. 

Kalo kita sebener'e cuman perantara kan, 

sebener'e buat anaknya. Ka1o ibu sih 

punya duit nggak mungkin kan ibunya 

jajan wae. Paling duit jajan kan buat 

anaknya. 

123 I FN Anak nomer satu ya mbak. 

1232 IR He-eh, kalo anak kan ... ya wes pokok'e 

0 



1233 

1234 

1235 

1236 

1237 

1238 

1239 

1240 

1241 

1242 

1243 

1244 

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

1250 

1251 

1252 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1259 

1260 

1261 

1262 

1263 

FN 

IR 

FN 

IR 

kalo mbak'e misal'e ibunya punya duit 

kan nggak mungkin ... paling yo kanggo 

anak'e. Ibu'e yo ora tau njajan kok. Tapi 

kalo anak'e naek kelas opo ora yo wes ora 

nelfon mbak. Jadi kalo buat saya sekarang 

itu mudah-mudahan ... ini sib yang terakhir 

yo. Yang pertama dan terakhir yo. 

Mudah-mudahan jangan kalo misalnya 
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Mudah-mudahan ini 
yang pertama dan 
terakhir 

nanti punya pasangan Iagi jangan sampe Punya pasangan lagi 
jangan sampai cerai 

cerai kayak gini. Mudah-mudahan ya 

udah cuman sekali ini, saya nggak mau 

lagi. Sakit rasanya. Sakitnya itu sampe 

kesini (sambil menggapai punggungnya?) 

sampe di ... punggung rasane mbak. Waktu 

kalo nginget gitu. Aoalagi sholat gitu ya 

tau-tau nangis. Tapi kalo sekarang 

udah ... lebih ringan. 

Lebih kuat gitu ya mbak? 

Waktu ingat mantan ! 
suam_i, sholat tiba-tiba I 
nang1s 
Sekarang lebih ringan i 

i 
I 
I 

Lebih baik sekarang kita pisah daripada Lebih baik pisah I 
nanti saya nggak cepet-cepet ngurus sekarang j' 

perceraian nanti akhir' e kan ngantung. 

Saya masih mengharap dia jadi suami 

saya paling nggak, satu. Kalo yang ... kalo 

udah cerai kan akhimya kita orang laen 

mbak. Dia orang laen, saya orang laen. 

Jadi kita lebih .. .lebih bebas. Bukannya 

bebas kita mau apa-apa sib enggak. 

Statusnya jelas. 

Statusnya jelas, he-eh. Kita udah nggak 

mikirin dia piye ato piye. Kita juga nggak 

ngarepin apa-apa gitu. 

Tidak diurus akan 
membuat menggantung I 

! 
Statusnyajelas 1 

Tidak memikirkan dan I 
tidak mengharapkan J 
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1264 FN Mbak menyesuaikan diri dengan statusnya 

1265 ini gimana mbak? 

Kalo saya sih udah biasa sih. Status janda 
Biasa dengan status 

1266 IR janda 

1267 gitu ya? 

1268 FN Iya, menghadapinya seperti apa? 

1269 IR Kalo saya satu, eh ... apa ya, saya batasi Membatasi tidak mau 
keluar malam 

1270 mbak kalo misalnya mau keluar-keluar 

1271 malem gitu saya nggak mau. Nanti mesti 
Nanti orang berpikiran 
negatif 

1272 kan orang pikirannya negatif. Karen a 
Sudah biasa ditinggal 

1273 emang saya udah biasa diting2.al suami, suami 

1274 jadi saya udah terbiasa. Orang juga udah 

1275 ngerti ya, saya nggak pemah macem-

1276 macem gitu. Jadi kalo saya misalnya Kalau keluar malam 

1277 keluar ya mbawa anak saya, kalo malem membawa anak 
Jarangjalan-jalan 

1278 gitu. Terns kalo misalnya jalan-jalan ke 

1279 taman gitu, saya juga jarang. Takut'e kalo Takut kalau anak melihat 

1280 nanti anak saya kalo ngeliat ... ngeliat 
keluarga yang utuh 

1281 baoak, ibu. anak gitu kan mesti jalan-jalan 

1282 nih kalo malem minggu kan naek motor 

1283 gitu. Ya saya kan jalan sendiri sama anak 

1284 saya itu. Yang saya jaga ya itu. jadi kalo 

1285 sering keluar itu ya sama budenya ini, 

1286 kakak saya. Jadi saya niaga ~rasaan anak Menjaga perasaan anak 

1287 saya, nia&l! ~rasaan saya juga kalo saya 
Menjaga perasaan diri 
sendiri 

1288 itu ngiri. Akhir'e kan ngiri mbak gitu. "Itu 
Akhimya iri 

1289 kok bisa rukun". Nelongso mbak, kita Merasa sengssara 

1290 nggak liat dia mbawa motor ato mbawa 

1291 mobil, nggak liat itu ya. Ngeliat tukang 

1292 gorengan aja itu lho, tukang gorengan, 

1293 tukang ... pokok'e orang jualan. Bisa istri 

1294 sama anak itu kok bisa rukun gitu. Kenapa 



1295 

1296 

1297 

1298 

1299 

1300 

1301 

1302 

1303 

1304 

1305 

1306 

1307 

1308 

1309 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

1318 

1319 

1320 

1321 

1322 

1323 

1324 

1325 

aku kok enggak. Jadi kalo misal'e kita 

koreksi diri sendiri, satu itu ikhlas mbak 

kalo menurut saya. lkhlas'e itu susah 

mbak. Menerima dengan ikhlas itu lho 

mbak. Jadi menerima apa adanya. karena 

akhir'e misal'e udah niat berumah tangga 

itu kan mesti mau terima apa adanya. 

Kejelekan. kebaikan, keburukan. ookok'e 

segala macem kita mesti siap. Tapi kenapa 

kok aku nggak siap. 

FN Nilai-nilai yang mbak pegang dalam 

berumah tangga gitu ya? 
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Niat berumah tangga 
mesti ikhlas terima 
apa adanya 

Siap menerima segala 
rna cam 

IR lkhlas mbak nomer satu itu. lkhlas lkhlas menerima 
segalanya 

menerima kebaikan, kekurangan. ookok' e 

segala kejelekan segala apa itu 

mesti ... terutama kekurangan itu ya, kalo 

kelebihan ya seneng yo mbak, gampang. 

Yo ngono-ngono kuwi 'ne sing .. . kenapa 

aku kok gak ikhlas, ngono. Satu itu ikhlas 

lho mbak, apa-apa itu kalo misalnya 

ikhlas, segalanya kan ringan. Koyok 

mbaknya sendiri kalo misalnya disuruh 

ibunya, contohnya gak kalo 

nggak ... nggak sreg gitu lho, kalo nggak 

kemauan sendiri kan nggak enak. Akhir' e 

gini "oh yo mungkin aku tuh suka nggak 

ikhlas kaliya". Ooo suami saya juga gitu. 

wong suami saya itu nggak pemah curhat 

sih. Omong-omong kayak gitu, tertutup 

orang. Terus kalo saya lihat rumah tangga 

orang yang memang sederhana banget ya, 

Suami tidak pemah 
curhat 
Orangnya tertutup 



1326 

1327 

1328 

1329 

1330 

1331 

1332 

1333 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

1340 

1341 

1342 

sangat sederhana kok ya bisa langgeng. 

Opo rahasia'ne? Mungkin memang karena 

mau saling menenma, mau saling 

memberi itu kali ya mbak ya. 
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FN .Iya 

IR 

FN 

IR 

Keikhlasan itu kaliya. Kalo menurut saya, 

kalo menurut saya sendiri gitu, karena 

kadang-kadang memberi saya ndak mau, 

males. Dia pun juga gitu. 

Akhirnya ya ndak cocok gitu kabeh ya 

mbak? 

Iya. Tapi kok dulu kok enggak. Jadi piye 

mbak? (merenung) Ang 'ngel kok mbak Berumah tangga itu 

rumah tangga itu. Susah, ndak susah, tidak gampang 

segampang ... gak gampang memang. Jadi Takut memulai lagi 

kalo mulai lagi gitu takut lho mbak. Takut 

saya. 

1343 FN Jadi belum siap ya mbak untuk waktu 

1344 

1345 

1346 

1347 

1348 

1349 

1350 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

1356 

IR 

sekarang? 

Belum. belum saya kalo misalnya. Kalo 

ada yang ngisi, misainya kalo ada yang ini 

.,g.,_,it=u_y""'o"---=tak=u~t. Mungkin suatu saat. 

Belum siap untuk 
sekarang 
Takut punya 
pasangan 

Takutnya itu misalnya kalo nanti salah Takut salah pilih 

pilih gitu. Kalo ternan saya pernah bilang, 

kalo saya itu kan ... kerja di Rumah Sakit 

dari jualan apa ... nyambi-nyambi apa gitu. 

Punya tetangga punya tas gitu saya bawa 

ke Rumah Sakit. Kalo ternan saya itu 

bilangnya gmt, "kalo kamu itu 

segala ... apapun bisa gitu. Tapi kamu 

salah cari pasangan hidup". Mungkin 

l 



1357 

1358 

1359 

1360 

FN 

karena emang nggak terlalu banyak 

berpikir emang. 

Ya mungkin jangan mengulangi kesalahan 

untuk ya kedua kali ya mbak? 
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1361 IR . He-eh, paling nggak nanti say a mesti lebih Mesti hati-hati dalam 

1362 hati-hati milihnya. Ya emang kalo memilih 

1363 misalnya sekarang, kayak orang njahit 

1364 

1365 

1366 

1367 

1368 

1369 

1370 

1371 

1372 

1373 

1374 

1375 

1376 

1377 

1378 

1379 

1380 

1381 

1382 

1383 

i384 

1385 

1386 

1387 

FN 

IR 

gini itu kan karena emang kepepet kan 

mbak. Kepepet jadinya kreatif. Orang kalo 

kepepet katanya kreatif, yang penting 

positif ya. Mudah-mudahan nggak negatif 

gitu. Tapi ya enggak lah, Allhamdullillah 

enggak. Jadi karena sekarang saya sudah 

punya pegangan ini, jadi saya nggak takut 

kalo ditinggal · suami saya. Saya malah 

bilang sama suami saya, "saya nggak 

takut kok kehilangan kamu mas", saya 

bilang gitu. Karena saya sekarang sudah 

punya pegangan hidup. Kalo dulu 

mungkin ya, anak saya masih kecil. Kalo 

dulu ditinggal pun, lima tahun kemarin 

pun saya ya sudah siap. Tapi kene opo kok 

Tidak takut ditinggal 
suami karena sudah 
punya pekerjaan 

mesti sekarang? (Tertawa) ... hehehe lucu 

kadang-kadang. Jadi sekarang untuk Malas untuk 

nangis untuk apa udah enggak, males. menangis 

Udah dianggep biasa gitu. Sudah dianggap biasa 

Siap memulai hidup baru ya mbak? 

He-eh, tya. Jadi kalo yang kemarin

kemarin udah tak buang jauh-jauh. 

Enggak usah nenggok ke belakang kita ke 

depan saja. Males jadi'ne nenggok-

Siap memulai hidup 
baru 
Membuang jauh, 
tidak menenggok ke 
belakang 

I 

I 



1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

1396 

1397 
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nenggok, mudah-mudahan doa saya 

mudah-mudahan Jangan sampe ketemu Mudah-mudahan 

hal yang kayak gitu lagi itu. Kalo masalah tidak ~rt~mu yang 
sepert1 1m 

mukul apa itu ndak pernah mbak suami Suami tidak pernah 
memukul 

sava. Emang kita ndak ... enggak pernah 

sava dipukul apa gitu. Ndak pernah 

orangnya. Ya kesalahannya sebenernya 

kecil, sedikit, baru ini tok kok mbak. Satu, 

kan emang karena dia ndak pernah Suami tidak pernah 

tanggung jawab gitu mbak. 
tanggung jawab 

1398 FN Rasa tanggung jawabnya pada anak-istri 

1399 itu kurang? 

1400 IR lya, itu kurang. Tapi kenapa mesti'ne kalo 

1401 

1402 

1403 

1404 

1405 

1406 

1407 

1408 

1409 

1410 

1411 

1412 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

istrinya bisa cari duit, dia mesti'ne kan 

bisa nguber ya. "Oh ya istri saya kok bisa 

ini yo, mestinya aku kan bisa lebih dari 

ini"'. Gitu tho mau saya itu gitu. Mau saya 

gitu. Dikasih contoh saya kan ... dari 

Rumah Sakit mbawa dagangan, saya 

tawarin ke temen-temen saya. Ada yang 

beli syukur, kalo dapet ya lumayan buat 

beli susu. Tapi suami saya kok ngak onok 

rasa ingin kerja. Saya kalo liat orang laki

laki gitu, kalo misalnya kerja pagi, siang, 

sore gitu seneng lho mbak saya. Kenapa 

kok saya nggak dapet suami kayak gitu. 

Padahal cuma sepintas ngeliatnya. 

Kadang-kadang kayak paginya kerja di 

kantor jadi pesuruh, terus nanti sebelum 

kerja di kantor itu ikut di praktek dokter 

misalnya. Ya Allah. jadi orang itu ... kok 



1419 

1420 

1421 

1422 

1423 

1424 

1425 

1426 

1427 

1428 

1429 

1430 

1431 

1432 

1433 

1434 

1435 

1436 

1437 

1438 

1439 

1440 

1441 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

1447 

1448 

1449 

FN 

IR 

FN 

IR 

lanang tenan ini. Kok suami saya kok 

ndak kayak gitu, males mbak. Kalo orang 

Jakarta kan males. Terkenalnya orang 

Betawi kan males. Tingkat pendidikan 

juga ndak ... tapi pada umurn'e ya males. 

Ya kalo Mandra kayak gitu kan film

filmnya itu ya kan ... pokoknya yo wes, 

dapet sepuluh ribu yo wes. Yo sepuluh 

ribu itu ndak mau cari yang laen. Kan 

kayak filmnya udah puas gitu, ndak mau 

cari sambilan ini itu ndak mau. Ya laen 

kalo orang suku Jawa ya. Orang suku 

Jawa kan ulet. Kalo suami saya 

nggak ... nggak ulet orangnya. Yo itu lho 

aku iku "kene opo bojoku kok nggak 

ini ... kok nggak mau ... ". Terus jadi'ne 

kalo pendapat akhir'e yo nggak ini, selalu 

nggak sama. Pendapat'e itu selalu nggak 

sama. (Wawancara terhenti sejenak, 

informan diajak bicara oleh ibunya). 

Bagaimana lingkungan memandang status 

mbak sebagai janda? 

Kalo menurut saya sih kalo anu 

ya ... enggak tuh enggak piye-piye tuh 

mbak. 

Bisa menerima gitu ya mbak? 

Bisa. Itu sih udah biasa lah sekarang. Kalo 

masalah kalo orang single parent itu udnh 

biasa toh sebener'e i1u. Udah hai-hal yang 

sebener'e dulu pun juga banyak. Cuman 

jangan sampe jandanya ini bikin utah gitu 
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Menurut IR lingkungan 
tidak ada masalah dengan 
status jandanya 

Lingkungan bisa 
menerima 
Single parent sudah 
l,iasa 
Sudah banyak dari 
dulu 

I 
I 

I 
' ' 
i 

I 



1450 

1451 

1452 

1453 

1454 

1455 

1456 

lho. Kan satu janda bikin ulah yang janda

janda yang lain kan katut kan mbak. Jadi 

emang kalo pandangan orang kan janda 

itu jelek kan. Karena emang dulu 

ada ... dulu awalnya emang 

mungkin ... cerita dulu ... selalu yang bikin 

masalah tuh jandanya itu kan, gitu. 

1457 FN Anggapan masyarakat kan kalo janda itu 

1458 kan karena kurang bisa menjaga keutuhan 

1459 rumah tangganya ... 

1460 lR Apalagi kalo pisahnya pisah hidup. Kali 

1461 

1462 

1463 

1464 

1465 

1466 

1467 

1468 

1469 

1470 

pisah hidup kan berarti nggak bisa njaga 

rumah tangganya. Tapi kalo saya sih, 

orang saya nggak ngapa-ngapain. Kecil 

kalo saya punya selingkuhan, terus kalo 

saya dipisah suami saya. Saya boleh malu 

ya. Tapi karena emang saya nggak 

kenapa-napa, orang saya juga nggak 

macem-macem dipisah yo · wes nggak 

popo gitu. Orang suami saya yang salah 

gitu. Tapi kalo suarni saya salah pun juga 

1471 itu karena kesalahan sayajuga gitu. 

1472 FN Jadi mbak sekarang kalo mau melupakan 

diinget-inget yang ... 
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1473 

1474 

1475 

1476 

1477 

1478 

1479 

IR Jelek. yang manis nggak usah diinget. Melupakan dengan 
mengingat yangjelek 

Biar gampang gitu. Kalo dulu pun kalo 
Waktu masih baik 

kita masih baek ya mbak ya. Dia setahun juga menggingat 

sekali pulang, saya nggingetnya yang yangjelek-jelek saja 

jeiek-jelek saja. Inget jelek pas ... suami 

saya juga gitu. 

1480 FN Memang jatahnya itu satu kali pulang? 



1481 IR He-eh, setahun sekali. 

1482 FN Tapi dalam satu tahun itu juga 

1483 

1484 

1485 

1486 

IR 

komunikasinya kayak lewat telfon gitu ya 

mbak? 

Enggak, jarang. Karena denger anaknya 

nanti nangis toh. 

1487 FN ltu juga sudah bermasalah ya mbak sama 

1488 

1489 

1490 

1491 

1492 

1493 

1494 

1495 

1496 

1497 

1498 

IR 

suami? 

Sudah, sudah bermasa1ah sama suami itu. 

Jadi kalo misal'e suami saya 

misal'e ... kangen misal'e. Kangen sama 

saya gitu, mikir'e nggak yang manis

manis. Mikir'e yang jelek-jelek, misalnya 

mikir saya lagi marah, ngomel gitu. 

Pokok 'e kejelekan saya, jadi dia nanti 

lupa. Lha saya pun juga gitu, mikir'e yang 

jelek-jelek jadi !ali. Ora usah yang apik

apik yang di i/engi, nanti ... males. 

1499 FN Sekarang ini masih terasa ya dampak dari 

perceraian ini? 
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1500 

1501 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

IR 
Masih terasa dampak 

.!CM~as~ihC!..__!!m!!I_--"!s!!ih.!.:.·:..:··~cum~~an dari perceraian 

kalo ... kadang-kadang kalo misalnya ini 
Suami begitu tega 

sih. kok yo tego gitu ninggalin saya. meninggalkan IR 

(Matmya menerawang ke atas) Cuman 

gitu. Sebener'e opo toh salah saya itu? 

Cuman dia ndak berani cerita apa salah 

say a. 

1508 FN Ndak ~mah nanya mbak? 

1509 iR Enggak, enggak pemah ... nggak njawab. 

1510 

1511 

"Kesalahan itu ama saya. Saya yang salah 

bu", bilang gitu. "Saya nggak kuat ujian 
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1512 ini", gitu bilangnya. Tapi say a nggak 

1513 yakin itu kalo dia bilang gitu, saya nggak 

1514 yakin. TaQi emang ya Qandangan orang 

1515 sih kalo Qisah hiduQ sama Qisah mati sih 

lebih terhonnat Qisah mati. Jadi misalnya 
Pandangan orang pisah 

1516 mali lebih terbormat 

1517 meninggal suami saY!!, itu lebih terhonnat. 
daripada pisah hidup 

1518 DariQada Qisah hiduQ. Orang memang 
Cuekdengan 

1519 Qandangannya negatif, taQi saya sih cuek pandangan negatif 

1520 aj~ bodoh amat gitu. 
orang 

1521 FN Mbak masih ini, kontak dengan keluarga 

1522 mantan suami nggak? 

1523 Enggak, enggak ~mah. Mertua 
Tidak pernah kontak 

IR dengan keluarga martian 

1524 QCremQuan saya sudah meninggal waktu 
Mertua perempuan 
sudah meninggal 

1525 anak saya umur satu tahun kayaknya. 

1526 Bude-budenya cuman 11emah ... ~mah itu Tidak pemah mampir 

1527 sih, cuman saya juga nggak ~mah. Ke 
kesana waktu ke 
Jakarta, malas 

1528 Jakarta juga nggak {>Cmah mamQir kesan~ 

1529 males. 

1530 FN Jadi ya nggak deket ya mbak ya? Sudahjauh dengan 
1531 IR He-eh, udah jauh. Kalo dulu pas lagi masa keluarga mantan 

1532 pacaran itu sih suka diajak maen kesana. 

1533 TaQi karena emang ~rceraian ini Qun Perceraian terjadi 
1534 juga dia Qun didukung sama keluarga sana didukung oleh 

1535 kan mbak. 
keluarga mantan 

1536 FN Oh, gitu yo mbak? 

1537 IR He-eh. Waktu saya tanya pacarnya itu 

1538 kan. Saya tanya "katanya pemah diajak ke 

1539 Bekasi?", saya bilang gitu. "Iya dua hari". 

1540 "Lha sekarang gini yo mbak yo, situ kan 

1541 status'e masih gadis, yang diajak itu kan 

1542 suami orang. Lagian kenapa sampe dua 



1543 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

1556 

hari?", lho kan saya bilang gitu ya. 

"Kenapa?", saya bilang gitu. "Eh. ya saya 

kan ... ", "orang itu, berlainan jenis itu 

kalau misalnya maen kalo udah lewat jam 

malam itu udah ... udah tengah-tengahnya 

itu setan", saya bilang gitu. Orang ketiga 

itu setan paling nggak, apalagi sampe jam 

dua malem. Kalo nggak ngapa-ngapain itu 

saya nggak percaya. Orang saya juga 

perempuan, saya bilang gitu. Punya batas 

jam malem lah paling nggak, saya bilang 

gitu. Orang perempuan sama laki-laki 

apalagi seneng kan. Pada dasarnya 

seneng, dari jarak Jakarta ke Bekasi kan 

1557 jauh. 

1558 FN Jadi mbak nggak percaya ya? 

1559 IR Nggak percaya, tapi bilang' e "nggak, 

1560 saya nggak sampe, belum ini .. .ini.. .ini". 

1561 Katanya kan udah tidur bareng kan mbak 

1562 

1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

1569 

1570 

1571 

1572 

1573 

suami saya kan bilangnya kayak gitu. 

Saya tanya perempuannya langsung, 

bilang' e enggak. Nggak tau mana yang 

bener. Tapi saya nggak percaya, orang 

pak RT-nya pun juga bilang kok mbak. 

Katanya suami saya itu kan keluar-masuk 

gang situ kan sampe jam satu malem baru 

pulang. Orang kalo sudah maen, bilang'e 

kyai itu kalo laki-laki sama perempuan 

kalo sudah iewat dari jam I 0 jam 11 

malem itu kan udah 1aen. Unsurnya kan 

udah laen Iagi. Filmnya sudah midnighJ 
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1574 

1575 

1576 

1577 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 

1590 

1591 

1592 

1593 

nggak tau udah 17 tahun ke atas toh 

yo ... hehehe. Lha kalo sore nonton 

jerry ... hehehe. Saya bilang gitu ae 

mbak ... hehehe. Terus katanya sih saudara 

saya "eh, waktu saya kesana itu mbak 

kakaknya suaminya mbak itu juga, ya 

udah ... udah cerann aja yang disana. 

Mendingan kamu sama ini", gitu. Malah 

didukung. "Kamu kan sekarang punya 

pacar lebih muda, nanti kamu tambah 

muda itu", gitu. Suami saya tambah 

dikomporin kayak gitu. "Udah sana lang 

cepet diselesaiin, ceraiin aja sana", gitu. 

Terus saya bilang suami saya, "saya pun 

sebener'e kalo kamu nggak merengek

rengek dulu itu mas, saya pun juga udah 

cerai dari dulu. Keluarga saya pun juga 

sebener'e kalo misalnya udah buat apa sih 

suami ini mesti diberat-beratin", gitu kan 

ya. 

1594 FN Keluarga mbak sendiri juga mendukung 

1595 ya? 

1596 IR Mendukung. Dulu karena emang sekarang 
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Kakak mantan suami 
mendukung untuk 
segera cerai 

1597 

1598 

1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

1604 

Keluarga IRjuga 
dia udah gtm akhirnya sekarang ya mendukung untuk 

tambah mendukung. Paling ndak sekarang cerai 

kita lihat, harta benda sudah ndak punya 

sekarang. Apa sih yang dia punya? 

Sekarang kita kan mikirin yang jeleknya 

ya. Sayang'e juga udah nggak ada. 

Perhatian'ne nggak punya mbak. Terus 

saiki opo seng ape tak arep 'ke? Kan gitu. 



1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

1614 

1615 

1616 

1617 

1618 

1619 

1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 

1627 

1628 

1629 

1630 

1631 

1632 

1633 

1634 

1635 

Sing ape tak pertahankan iku opo? Suatu 

saat nanti kalo dia nelfon ke rumah 

nanyain anak saya, sudah saya ancam 

nanti omongannya itu. 

FN Jadi mantan suaminya enggak mbak 

perbolehkan untuk kontak dengan anak 

lagi ya? 

IR Enggak, enggak. Saya bukan nggak 
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ngelarang. Cuman dia sendiri yang nggak Mantan suami tidak 
mau kontak dengan 

mau. Saya ndak pemah nyuruh, saya ndak anak 

pemah ngelarang gitu. Orang pas lagi 

disana pun juga pergi sama saya tok. 

Bapaknya kerja, JUga ndak 

pemah ... nengokin anaknya juga enggak. 

Padaha1 Surabaya-Jakarta itu kan enggak 

deket ya. Kok yo ... Ya Allah mbak, 

dikasih ongkos itu lho. Saya kan bukan 

pengemis dalam hati saya. Berapa puluh 

ribu. Mending, padahal Surabaya-Jakarta 

kalo misalnya naek kereta yang biasa kan, 

saya naek kereta yang biasa tuh kan 40 

ribu. Oikasih ongkos itu nggak sampe 40 

ribu. Dikasih 30 ribu opo berapa itu saya 

nggak mau, saya tolak. Enggak mau saya 

nanti disangka saya dikasih segitu saya 

mau aja. Terus yang kedua kemarin waktu 

tetangga saya pulang kesini, dapet titipan 

itu cuman 20 ribu. Percaya nggak mbilk? 

20 ribu sama susu ultra itu lima. Saya 

nggak mau, bukannya saya nggak mau 

terima apa yang dikasih. Saya tolak, nanti 



1636 

1637 

1638 

1639 

1640 

1641 

1642 

1643 

1644 

1645 

1646 

1647 

1648 

1649 

1650 

1651 

1652 

1653 

1654 

1655 

1656 

1657 

1658 

1659 

1660 

1661 

1662 

1663 

1664 

1665 

1666 

FN 

IR 

kebiasaan akhimya. Nanti disangkain saya 

dikasih segini entar mau aja. "Kalo duit 

20 ribu pantesnya buat pengemis", saya 

bilang gitu. Itu nggak pantes kalo buat 

anak. Masak buat anak kok 20 ribu. 

Mbak terima pemberiannya? 
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Enggak, saya balikin. Saya balikin, saya Pemberian suami di 
. . k b l'k' I . T . lah . balikin lagi http an saya a t m agt. apt sete ttu 

juga enggak telfon juga nggak apa ih ... ya 

nggak nanya. Kalo ada tindakan begini 

kan dia mestinya, "gimana sih bu, kok 

dibalikin kemarin saya titip ini", mestinya 

kan gitu ya. Kalo kita punya ... dia nggak 

ada reaksi kan akhir'e gitu, mati kan ya. 

Ngak ada reaksi. Mestinya kan kalo orang 

laki-laki kan gini "ini kenapa ya kok istri 

saya kok gini?", dia mesti'ne kan tanya. 

"Bu, kamu kok nggak pemah minta duit 

ke saya? Emang kamu udah punya duit?", 

mesti'ne kan gitu ya. Enggak, kalo ini 

dibalikin tambah seneng. Tambah seneng, 

satu buat alesan paling nggak. Kan adik 

saya disana tuh mbak. "lya, wong kakak 

kamu dikasih segini ya nggak mau nih, ya 

udah sekarang saya ya nggak mau 

ngasih". Lha ya kan gitu akhir'e. Ya itu 

yang dibuat patokan kalo emang itu 

yang ... otaknya yang emang ... "karena 

emang mampu saya segitu". Misalnya kan 

dia ngomong misalnya. "saya kan 

mampunya ngasih kakak kamu segitu, 

i 
I 

I 



1667 

1668 

ternyata kakak karnu nggak mau, ya udah 

sekarang saya nggak mau". Lha itu kalo 

1669 itu mungkin bacaan saya mungkin pikiran 

1670 dia gitu. 

1671 FN lya 

1672 IR Kalo orang laki-laki, suarni, ayah yang 

1673 

1674 

1675 

1676 

1677 

1678 

1679 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

1685 

1686 

1687 

1688 

1689 

1690 

1691 

1692 

1693 

1694 

1695 

1696 

1697 

bener kalo ... "kenapa ya, bu kenapa ya 

kok kemarin saya titip kok nggak 

diterima?", misalnya kan gitu ya mbak. 

Lha itu kan pantesnya buat pengemis 

bukan buat anak. Antara hubungan ayah 

sama anak itu ngasihnya nggak segitu. 

Lha kalo saya terima nantinya jadi 

kebiasaan. Disangka saya mau aja terima 

duit itu. Untung'e nggak tak gunting'i lho 

mbak itu. Tadinya udah mau tak gunting 

itu duitnya. Tak gunting alus di amplop 

itu. Sepuluh ribu satu, lima ribuannya dua, 

susu ultranya lima. Enggak, enggak mau 

saya. Saya kok seumur-umur dibeliin baju 

ya nggak pernah saya mbak. Ke mall gitu, 

minta baju gitu ya enggak. ltu kalo 

sekarang sarna pacar yang ini dia cuman 

diporotin sih sebenemya. Diajak ke mall, 

minnta beli ini beli itu. Beli di box pun 

dia nggak mau perempuannya itu. Pemah 

cerita sendiri sama saya. "Saya ndak mau 

bcli di box, saya maunya heli di counter", 

gitu. Kaio barang di box itu kan barang 

udah BS, diskon-diskon itu nggak mau, 

obralan itu dia nggak mau. Dalam hati 
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saya, "halah ... halah kamu aja, orang 

tingkat ekonomimu yo podo, tam bah lebih 

rendah dari saya". Cuman orangnya 

emang agak sombong. Jadi sekarang kalo 

misalnya kalo sakit atinya waktu saya tau 

pacar suam1 saya itu tingkatnya lebih 

rendah daripada saya sebenemya. Paling 

nggak satu, nggak kelja kan. Dari 

tingkat. .. dari rumah, kita lihat dari rumah 

aja lah. Rumahnya itu nggak layak kalo 

sebenemya kalo tinggal serumah itu buat 

anaknya dua, bapak, ibu, kan berempat. 

Rumahnya itu cuman segini lho mbak 

(sambil menunjuk luas ruang tamunya, 

kira-kira 4 x 2 meter) cuman di atas itu 

cuman dikasih apa gitu. Kalo tinggal di 

Jakarta itu kan emang kayak gitu. ltu kan 

nggak layak sebenemya. Jadi sekarang 

lebih .. .lebih ringan. Sakit atinya enggak 

banget -ban get karen a dia milih 

perempuan yang salah, gitu. Temyata 
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1698 

1699 

1700 

1701 

1702 

1703 

1704 

1705 

1706 

1707 

1708 

1709 

1710 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

1725 

1726 

nilainya Jebih tinggi saya daripada dia, Nil~i IR lebih tinggi. 
danpada pacar suam1 

gitu. Orang matanya Juga agak sipit 

sedikit kok. Tapi memang orang 

selingkuhan tuh pasti dia lebih .. .lebih 

jelek gitu Jho. Kebanyakkan tho mbak. 

Misalnya istrinya, dia itu pasti pacamya 

lebih jelek gitu. Tapi memang ada yang 

lebih cantik tapi satu-dua. Karena saya 

1727 ngalamin sendiri. 

1728 FN Lho, kenapa mbak? 



1729 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

1751 

1752 

1753 

1754 

1755 

1756 

1757 

1758 

1759 

IR Ibu saya juga gitu. Tapi nggak sempet 

sampe pisah. Du1u bapak saya punya 

pacar, cantiknya juga cantikkan ibu saya 

daripada pacar'e bapak saya yang dulu. 

ltu yang tiap hari ditungguin masih begitu 

mbak. Apalagi suami saya. Ya wes kudu 

sabar. Jadi kalo sekarang punya pacar 
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Bapak I R pernah 
punya pacar tapi 
tidak sampai cerai 

Harus sabar 

Merasa senang karena 
lebih rendah daripada saya ya saya pacar mantan tingkatannya 

lebih rendah daripada IR 
ringan. "Oh ternyata selera kamu lebih 

rendah?", saya bilang gitu. Lebih sakit 

lagi kalo misalnya anak kuliahan ya, 

keljanya lebih .. .lebih ya lebih dari saya 

gitu. Paling nggak dapatnya orang kaya 

paling nggak gitu ya. Lha itu lebih sakit 

lagi lho mbak. Tersisihkan toh akhirnya. 

"Oh, berarti suami saya itu mau nyari 

yang lebih dari saya. Berarti saya itu 

kurang ... kurang cantik ... kurang 

kaya ... kurang pinter. Kurang-kurang 

segala'ne. Ternyata sekarang pilihan 

suami saya itu malah kurang dari saya. 

Lebih-lebih ke saya, saya bisa cari duit. 

Tingkatnya juga masih mending keluarga 

saya. Cuman supir taksi, supir taksi 

tembakan. Supir taksi bapaknya yang 

perempuan itu. Cuman supir taksi, 

rumahnya itu sudah nggak layak 

pokoknya mbak. Segini lho mbak (sambi1 

menunjukkan luas ruang tamunya). Segini 

tok itu Iho. (Sambi! menunjukkan tempat

tempat sudut ruang tamunya) Jadi di situ 



1760 

1761 

1762 

tempat tidur, tivi, tivinya dikasih undakan 

gitu dikasih papan buat tempat tidur dia 

itu. 
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1763 FN Jadi tidurnya di atas gitu ya? 

1764 IR Pokoknya kalo dilihat nggak layaklah kalo 

1765 

1766 

1767 

1768 

saya bilang. "Eh, ternyata selera kamu 

lebih rendah ya daripada saya". Kecuali 

kalo dapat pacar yang punya toko lah 

paling nggak. 

1769 FN Status ekonominya lebih tinggi? 

1770 IR Iya lebih tinggi. Misalnya ketja di pabrik 

1771 

1772 

1773 

1774 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 

1783 

1784 

1785 

1786 

1787 

1788 

1789 

1790 

misalnya ya, sama-sama ketja. Orangnya 

lebih cantik, punya apa ... punya apa gitu 

mungkin saya lebih sakit. Lebih merasa 

tersisihkan paling enggak. Eh ternyata ya 

dapet'e kayak gitu. Kalo anak saya bilang, 

"yah ... yah ... kok cari pacar kok elek toh 

yah?! Rambut'e kribo". Waktu itu keriting 

mbak. Anak saya kan nggak seneng kalo 

rambutnya keriting. Terus matanya itu 

agak sedikit sipit gitu. Kalo temen-temen 

saya bilang ya gitu. "Apaan itu punya 

pacar kok matanya ngeliat orang kok ndak 

jelas". Agak juling gitu. Cuman gitu, yo 

sekarang sih tinggal tepuk tangan saya 
Senang melihat 

ngeliat kesengsaraan kamu, saya kesengsaraan mantan 

gitu ... hahaha. Saya sih kalo misalnya 
suam1 

ini ... udah bisa lupa kok. Sekarang sudah Sudah bisa lupa 

lupa kok. Sekarang kalo setiap habis Tidak pemah kirim 
doa untuk mantan 

sholat saya ndak pernah doa buat dia itu, suami sehabis sholat 

ndak pernah saya kirim doa itu. Cuman 



1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811 

1812 

1813 

1814 

1815 

1816 

1817 

1818 

1819 

1820 

1821 

saya doa buat saya, buat keluarga saya, 

buat anak saya, nggak pernah. Kalo dulu 

masih baik saya masih ngirimin doa terus, 

sekarang enggak. Udah lupa, karena 

emang mihak sana. 

(Menerawang) ... Sekarang kita lihat siapa 

yang menang, gitu. Kamu sekarang 

nyakitin saya, nanti kamu bakal lebih sakit 

daripada saya. Saya kan kalo ngomong 
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kan pedas. Saya kan galak emang mbak. Kalau bicara pedas, 

pedes emang saya. Saya nggak pake galak 

ini ... pedes saya kalo ngomong. "Kamu 

sekarang emang udah jadi pilihan kamu, 

kamu dulu saya ... saya ajak baikan sama 

saya kamu nggak mau. Ya udah sekarang 

pilihan hidup kamu ama dia yo monggo. 

Tapi kalo misalnya saya yang ngerasa 

kamu nggak bakalan bahagia tuh seumur 

hidup kamu mas", saya bilang gitu. Yakin. 

Nanti utang kamu seleher, bener kan. 

Saya sih kemarin adik saya bilang, "mbak 

kemarin HP-nya udah ditawarin ke saya, 

saya nggak mau". "Yah ... udah mulai 

redup sekarang, udah berkurang 

setrumnya", saya bilang gitu. Saya kan 

punya temen itu kan paranormal kan 

mbak. Saya kan konsultasi sama dia saya 

lebih baik gimana gitu. 

FN Dalam menghadapi permasalahan dengan 

suami itu? 

IR 1ya. Temen saya itu kan bisa ngeramal, 



1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

FN 

IR 

tangannya kayak ada magnit gitu. Kalo 

saya kan maju-mundur ngeliat anak saya 

kan. '"Ntar kalo ndak punya bapak 

gimana?", gitu. Nanti kasihan. Tapi temen 

saya gini, "sudah sekarang gini kan di1ihat 

dari ... dirama1 gitu, ka1o kamu terusin ya 

tetep begini terus". Kalo diterusin ya tetep 

begini, gitu. Mendingan sekarang udah, 

mendingan pisah aja. Karena emang 

temen saya itu tabu kasus saya dari awal 

sampe sekarang. Makanya dia bisa 

omong. "Lagian opo toh mbak, yang 

kamu beratin itu apa?", gitu. Kalo saya 
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sudah mau menerima apa adanya suarni Sudah mencoba 
menerima suami apa

saya. Sudah mau mencoba menerima adanya 

Tapi yo ... dia 1ebih memilih sana ya saya 

minggir. Anak saya aja dipandang sebe1ah 
Anak dipandang 

mata. Udah nggak ... nggak ini banget. sebelah mata 

(Wawancara terpotong karena informan 

berbicara dengan ibunya). 

Masih ada ini mbak, keinginan atau cita

cita yang belum kesampaian pada 

perkawinan yang lalu? Maksudnya apa 

yang mbak harapkan pada perkawinan 

yang berikutnya? 

Mau saya sih ... pengennya ya yang jangan 

kayak begini. Maunya yang punya suami 

Tidak ingin seperti mantan I 

Punya suami yang 

yang sayang sama saya satu. Sarna yang sayang 

sa yang sama anak saya. Yang bisa Sayang sama anak 

menerima saya apa adanya. Maunya saya 

yang Jangan kayak begini. Saya pengen 

Bisa mencrima apa adanya 

Cari suami yang 

I 
' ' 



1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

cari suami yang ... ngerti. Ora koyok yang pengertian 

saiki .. . hehehe. (Tiba-tiba ibu informan 

datang menyuguhkan dan 

mempersilahkan pewawancara untuk 

minum). 

FN Terima kasih. 
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IR Harapan saya ya dapet yang lebih baik toh Harapan dapat yang 
lebih baik dari yang 

ya paling nggak ya. Lebih baik dari yang kemarin 

kemarin. Tapi opo yo mungkin yo mbak 

yo? Kadang-kadang yo ... opo yo mungkin 

yo. Jangankan kok ... umur-umur kayak 

ngene, orang umur gadis aja sekarang 

banyak toh mbak. 

1866 FN Tapi jodoh kan sapa yang tau toh mbak? 

1867 IR He-eh, iyo. Jodoh sapa yang tau. Tapi Jodoh siapayang tahu 

1868 

1869 

1870 

c!:<!um~an~~k~a~dan~g:.:.-~kad~an~g____,akh~,.,ir>...:' e~...!.nl'l:g.cg~ak Kadang-kadang tidak 
percaya diri 

percaya diri juga sih, siapa sih? Jangankan 

orang melihat, orang melirik ae ora gelem 

1871 kok opo maneh melihat...hehehe. 

1872 FN Ya enggak toh mbak. 

1873 IR Akhir'e lemah sendiri. "Mosok iya sih, 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

saya nanti dapet jodoh lagi?", gitu. Kalo 

emang dapet sih maunya ya jangan kayak 

kem:rren. Lebih selektif paling nggak ya, Lebih selektif 

satu itu. Dipertimbangkan lagi yang Dipertimbangkan 

mateng-mateng, maunya itu. Temen saya matang-matang 

dulu bilang sih, pesennya kalo cari suami 

itu yang pisahnya pisah mati. Jangan yang 

pisah hidup. Misalnya yang ditinggal 

istrinya meninggal gitu, duda. Lebih baik 

Cari suami yang 
pisah mati 

yang kayak gitu. Daripada yang pisah Pisah hiduo banvak 
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1884 hiduQ nanti banyak masalah. TaQi kadang- masalah 
Takut tidak bisa 

1885 kadang ya oe.o aku bisa nerima anak'e menerima anak 

1886 gitu ~o? Jadi takut kan. 
pasangan 

1887 FN Jadi yang jadi pertimbangan kalo menikah 

1888 Iagi ya anak itu ya mbak? 

1889 IR He-eh, anak itu nomer satu mbak. Bisa 

1890 nggak nerima anak say!!, saya nun juga 
Bisa tidal< menerima anak IR 

Bisa tidak IR mencrima anak 

1891 bisa nggak nerima anak 'e dia gitu. Ya pasangan 

1892 kalo bapaknya sih ... orangtuanya sih kita 

1893 kan sama-sama. Tani kalo anaknY!!, Bisa tidak anak 

1894 anaknya bisa nerima saya ngl!ak. gitu. Lha 
pasangan menerima IR 

1895 paling kayak anak saya, dia mau nerima 

1896 anak saya nggak gitu. Lha takut'e kan sisi Sisi itu yang susahjika 
mau berumah tangga 

1897 yang itu tuh yang susah kalo misal'e mau lagi 

1898 berumah tangga lagi. 

1899 FN Kalo dari keluarganya mbak sendiri nggak 

1900 ada desakan untuk menikah lagi gitu? 

1901 IR Iya, maunya sih gitu. Paling nggak buat Keluarg;o ingin IR menikah 
lagi 

1902 ~lindung. TaQi kan saya nggak mau cari 
Buat pelindung 

1903 suami cuman buat Qajangan. Saya kan Suami bukan buat 
pajangan 

1904 nggak mau gitu. Saya maunya kan nanti 
Maunya suami yang 

1905 bi~ bisa samee nanti, bisa hiduu bareng, bisa hidup bareng 

1906 bisa terima ana adanya. Kalo cari suami 
menerima apa adanya 

1907 cuma buat pajangan, cuma buat status kan 

1908 say a nggak mau. Lha kalo can suam1 

1909 cuma buat status gam pang tuh! Siapa 

1910 yang mau, mau yang tua, mau udah pikun 

i 911 ya bisa kalo buat status. Oh ya saya punya 

1912 suami gitu kan. Kalo untuk yang seumur Mencari yang seumur 

1913 hid up itu susah, nggak segampang itu. hidup susah, tidak 
gam pang 

1914 Nyari yang bener-bener gitu, ang 'ngel. 



1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

FN 

IR 

FN 

IR 

FN 

IR 

Apalagi kalo misal'e pacaran'ne kan 

nggak kayak pacaran'ne cah enom-enom. 

Ini kan lain sudah. 

Pandangan mbak kalo cari pasangan hidup 

itu sulit, baru muncul setelah perceraian 

ini mbak? 

(Termenung sejenak) ... Enggak. 

Sebenarnya sib saya juga ... sebelum itu 
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. . . Tidak yakin ada yang 
ruga saya nggak yakm lah. Sooo lag1 yang mau 

mau gitu. Saya gitu. 

Dengan perceraian ini mbak dapat 

pelajaran apa mbak? Mengenai kalo nanti 

akan membina rumah tangga baru. 

Ya itu, mesti saya mesti bisa menerima ya Mesti bisa menerima 

Bela jar ikh las 
I 

paling nggak. Mesti belajar ikhlas ya 

paling nggak satu itu. Menerima dengan 

ikhlas, bisa memberi dengan ikhlas. Itu 

kunci utama sebener'e. Kalo buat saya ya 

Menerima dan memberi i 
dengan ikhlas 

itu, bisa memberi dan menerima dengan 

ikhlas itu. Ikhlas itu kunci utama segala ~7~ utama adalah 

apapun. Kalo nggak sreg, nggak mood nya 

nggak keluar, apapun juga nggak bener 

mbak. Iya toh ya? 

lya. 

Orang ngomong ... misalnya suamiku 

ngomong gini, "kalo saya lagi nggak 

mood, lagi nggak ikhlas menerima yo 

susah", gitu. Yang satu yo ikhlas itu. 

Nanti mudah-mudahan kalo dapet 

ya ... jangan sampe kayak sekarang ini. 

Jadi yang jelek-jelek itu mesti saya Yangjelek-jelek mesti 

l 



1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

benahi, saya mesti lebih baik dari yang 

kemarin. Saya mesti .. .layani suami saya 

dengan baik, paling nggak gitu. Lha 

itupun tergantung dari ... dari ... pasangan'e 

toh. ltu kan tergantung dari pasangan' ne, 

Ia wan main' e. Lha kalo Ia wan maen' e 

pasif lha aku suruh aktif yo 

males'e ... hahaha Iya toh yo? 

1954 FN lya, iya. 

1955 IR Lha kalo suami saya kan orangnya pasif. 

1956 Lha terns kok saya yang aktif. Terns 

1957 kadang-kadang satu mbak. emang laki-
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dibenahi 
Lebih baik dari yang 
kemarin 
Melayani suami dengan 
baik 

laki pada urnumnya, laki-laki itu dia tuh 

kalo masalah tidur itu kan nomer satu 

laki-laki itu. Dia nggak mau tabu istrinya 

itu bingung nyari duit misalnya, ya capek 

nggak punya duit. Misalnya utangnya 

banyak, nggak punya susu, dia kan nggak 

mau tabu. Dia kan maunya orang laki itu, 

nggak cuman suami saya saja Saya cap 
Semua laki-laki tidak 

semua laki-laki emang gitu. Nggak mau mau tahu keadaan 

tabu keadaan istrinya tub kayak apa tub 

nggak mau tabu. Maunya itu ya itu. Tapi 

kalo saya tegas, kalo saya nggak mau ya 

nggak mau gitu. Karena dia nggak bisa 

ngasih saya yang terbaik saya ngapain 

mesti itu saya mbak. Karena dia pasif 

orangnya. Orang dia nggak bisa ini kok, 

saya mesti...mesti ... ah males jadinya 

istrinya 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

saya. Jadi nanti kalo misalnya punya Misal punya suami 

suarm lagi yo mudah-mudahan enggak lagi mudah-mudahan 



1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

!993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

FN 

IR 

deh ... hehehe. 

Kan harapannya ya mbak. 

He-eh. Paling nggak dari saya sendiri lho 

mbak. Kan nggak mungkin kalo saya 
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tidak pasif 

Tidak mungkin bisa 
nanti saya punya jodoh itu minta kayak memilih jodoh 

gini-gini itu kan nggak mungkin kan ya. 

Pasti kan ya diawali dari kita kan, dari diri Pasti diawali dari diri 
sendiri 

sendiri, saya sendiri gitu. Satu. yang 

pertama kemarin itu saya kesalahan'ne 
Kesalahan mesti 

kan ini ... ini .. .ini mesti dirubah. Pelajaran dirubah 

kan, buat oelajaran saya Paling nggak ya 

kudu ikhlas memberi dan menerima itu 

lho. Kadang-kadang saya memberinya 

JUga males ... hehehe. Menerimanya yo 

kadang-kadang ... hehehe. Yo kadang

kadang, kalo kita ikhlas kan yo biar seribu 

kan juga seneng yo. Lha tapi kan kalo 

jaman sekarang itu mosok enek toh mbak. 

Yo ora enek sebener'e. Berarti kalo 

wong ... wong cinta itu berarti palsu toh 

mbak sebener'e ... hahaha Kalo dipikir

pikir satu emang katanya yo wes kaya., 

udah sugih katanya nggak butuh harta, 

bilang'e kan gitu ya. Kalo lagu-lagu kan 

bilang'e gitu ya., nggak butuh harta. Saya 

butuh kasih sa yang. Saya cuman ... cuman 

dikasih sayang 3J3. Nggak ada harta 

emang ... emang kita mau makan kasih 

sayang? Paling nggak kan mestinya 

seimbang lah. Maunya kan yang 

scimbang. Lha kalo yang begini, sayang 



terus, 1m nya (duit) nggak ada .. .ini 

kan ... paling enggak seimbang. Wes ... wes 

harta nggak punya. Mesti cari yang tegas. 

Kalo orang laki-laki nggak tegas itu, jadi 

STI wes. Suami Takut lstri, tenan bener 

nanti. Kalo laki-laki ... tapi kan tergantung 

dari istrinya. Tapi kalo tingkat 
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2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

pendidikannya paling enggak mesti sama Paling tidak tingkat 

lah. Setingkatlah paling enggak ... jadi pendidikan setingkat 

pemikiran'ne itu lho. Tapi terus akhir'e 

2018 takut'e sama-sama keras ya. 

2019 FN Mbak pacarannya lama? 

2020 IR Saya pacarannya tahun '92. Tahun '94 

2021 akhir saya menikah. Memang sulit mbak 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

berumah tangga. Jadi katanya kalo wes 

cocok, cocok gitu ya. Terima kekurangan 

itu kan memang sulit. Lha kayak saya ya, 

orang Ricky Subagja (atlet bulu tangkis) 

saja yang sama-sama tenar ya sama-sama 

keras ya. Saya pun kan juga sama kan, ini 

kayak ceritanya Ricky Subagja tub, 

istrinya kan trauma karena kelahiran kan. 

Dia mau berhubungan sama ... suaminya 

itu kan nggak pemah berhubungan intim 

sama ... hampir 4 tahun kok lamanya. Itu 

hampir ... hampir sama kok sama saya itu. 

Trauma akan kelahiran, gitu. Trauma 

itu ... pas saya denger-denger cerita kayak 

itu tuh sama sebencmya. T erus kayak 

Tamara Blezzensky (bintang sinetron) kan 

tingkatnya ama Rafly (suami Tamara) kan 



2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2060 

2061 

2062 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

2068 

2069 

FN 

IR 

beda ya. Ekonominya beda ya. Ya itu aku 

kayak itu. Kalo dipikir kok yo, berarti kok 

yo ada kemiripan kalo saya denger 

irifotaiment gitu. Oh ya sama, berarti saya 

pun juga kayak gitu tuh waktu itu. Jadi 

suami saya karena saya emang nggak 

pemah ... ya kayak Ricky gitu. Lha saya 
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IR mengalami trauma 
trauma kelahiran, takut sakit. Terns karena kelahiran 

suarni saya itu gitu juga itu. Sarna saya Terus suamijuga 

kira. 

Terns apa anak'e mbak sudah tahu 

keinginan mbak untuk menikah lagi? 

Reaksi'ne piye? 

Yah. sudah oemah tak bilangin sih. Tapi 

yo ndak mau tetepan bocah 'e itu. "Riska 

nggak mau punya bapak barn. Pokok 'e 

tidak bekerja 

Sudah pemah diberitahu 
keinginan IR menikah lagi 

Tetap tidak mau 
riska ora gelem". bilangnya gitu. "Lha ibu punya bapak baru 

sama siapa? Riska nanti diajak suaminya 

kesana, ibu nanti sendirian di rumah", 

saya bilang gitu. Tapi dia tetep nggak mau 

tahu, namanya juga anak kecil. Sekarang 

pinter-pinter orangtua saja. Tanggal 6 

besok kan dia mau ke Japanan di~ak bude 

eh kakak saya. Dia cuman pesennya gini, 

"awas lho bu, kalo aku pergi ibu gak oleh 

golek pacar". Piye toh mbak ... hehehe. 

Sing arep 'e golek iku yo sopo. Orang 

pacar itu nggak usah digoiek 'i. Dia sangka 

tuh nyari jodoh itu gampang, gitu lho 

mbak. Orang pesen'e itu gini, "bu, ibu lek 

sok mhen punya pacar lek ibu nek metu 



2070 

2071 

2072 

2073 

2074 

2075 

2076 

2077 

2078 

2079 

2080 

2081 

2082 

2083 

2084 

2085 

2086 

2087 

2088 

2089 

2090 

2091 

2092 

2093 

2094 

2095 

2096 

2097 

2098 

2099 

2100 

FN 

IR 

ning endi-endi aku ajak lho". Ngono 

bilang'e gitu. 

Mungkin dia takut ya mbak? 

Iya, takut terbagi. Paling nggak kan gitu. 

. "Aku jak Iho bu". "Yo ibu ajak toh ris. 

nama'e juga anak'e". "Lha kalo pacar'e 

ibu gak oleh?". "Yo boleh, mestinya kalo 

sayang sama ibu yo kudu sayang sama 

riska", saya bilang gitu. "Ibu kasih tau ya 

ris. kalo mau cari pacar itu gak gampang. 

Nggak tinggal diambil dibawa kesini, 

enggak. Lha kalo misalnya ambil bawa 

kesini ya banyak", aku yo gitu. 

Disangkanya gampang mbak, dia kan 

nggak tau. Orang dulu masih kecil aja 

saya pikirannya gini "eh orang punya 

suami itu mungkin milih ya", gitu. Pikiran 

saya dulu masih kecil laki-laki dipajang 

disini, kita milih yang itu gitu. Nah 

mungkin anak saya pikiran'e kayak gitu, 

tapi tak kasih tau orang nyari suami, nyari 

pacar itu nggak gampang. Anak saya kan 

orang'e kayak dewasa anaknya. Dia 

pokok'e kalo kemana gitu, saya ini nggak 

boleh ... macem-macem gitu nggak boleh. 

Pokoknya nggak mau. Kalo keluar gitu 

ya ... pake daster (sambil menunjukkan 

I daster yang dipakainya) gini ya nggak 

boleh. Anaknya ini ... anakjaman sekarang 

ya rata-rata ya gitu. Anak sekarang kan 

kritis. Kalo liat film-film itu, liat sinetron 
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Anak takut terbagi 

Cari pacar itu tidak 
gam pang 

I 

I 



2101 

2102 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

2108 

2109 

2110 

2111 

2112 

2113 

2114 

2115 

2116 

2117 

2118 

2119 

2120 

2121 

2122 

2123 

2124 

2125 

2126 

2127 

2128 

2129 

2130 

2131 

FN 

IR 

apa gitu. Cuman dia ya nuntut ayah'e itu. 

"A vah kok ndak kesini toh bu?, gitu. 

Jadi sampe sekarang ya masih 

mengharapkan ayahnya? 

Anak menuntut 
ayahnya datang 

250 

He-eh, masih ngarepin. Doa saya sih Masih mengharapkan 

mudah-mudahan cepet jadi sama yang 

sana Biar rasa nanti, kalo sudah punya 

anak, beli susu, biaya kelahiran. Kalo dulu 

kan dia kan no!, nol dulu. Kalo sekarang, 

kalo misalnya jadi, nggak tau mau jadi 

yang itu atau ... orang waktu itu ... saya 

bilang ... saya pun juga ini lho mbak waktu 

ketemu ... pertama suami saya itu. Kan 

saya kasih jalan, sekarang gini ... ya saya 

tuntut. Akhir'e kan yang kayak kepala 

keluarga kan saya. Yang pecahin masalah 

tuh saya "Sekarang itu tanya mas, 

perempuannya tuh tanya, udah terlambat 

belum tuh haidnya?", saya bilang gitu. 

"Udah dateng bulan belum?". "Belum". 

Tapi sampe sekarang kok ya nggak positif 

hamil-hamil. Lha itu mungkin yang 

perempuan'ne toh yang pinter. Kalo saya 

kan gini, "ditanya anaknya". "Nah, nanti 

kalo misalnya hamil?". "Ya kamu mesti 

tanggung jawab. Tapi tolong selesaikan 

saya dengan baik-baik", saya bilang gitu. 

Lha yo wes apik toh mbak yo. Saya pun 

nyakar juga enggak lho mbak. Nyubit 

suami saya juga enggak. Ngehuk pun juga 

saya enggak. Ma<>ih baik-baik kalo I 



2132 

2133 

2134 

2135 

2136 

2137 

2138 

2139 

2140 

2141 

2142 

2143 

2144 

2145 

2146 

2147 

2148 

2149 

FN 

IR 

dipikir-pikir emang, adik saya juga. Kopi, 

saya tawarin makan ya. "Mas, mau 
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makan, makan". Karena saya emang lnginnya pisah secara 

. h . d b 'k b 'k baik-baik pengennya p1sa tap1 engan at - a1 . 

mau saya gitu. 

Tetap menjaga tali silahturahmi ya mbak? 
Telap menjaga tali 

lya, mau saya gitu. Tapi karena emang dia silahturahmi 

diajak baik, tapi dia nggak respon ama 

saya. Kok ndak malah mikir "oh iya ya, 

istri saya kok ... eh, kok bisa gini, kok bisa 

terima. Terus kok saya perlakukan begini 

kok mau. Malah saya disuruh menikahi 

dia", gitu kan. Mesti'ne kan mikir'e kayak 

gitu. "Eh, ternyata istri saya tuh orang'e 

ini ... ". Enggak tuh. Yo malah tepuk 

tangan kan akhir'e, bebas pulsa. Lha kan 

akhir'e gimana itu mbak (sambi1 bertanya 

pada pewawancara)? 

2150 FN Sarna yang perempuan itu hubungannya 

2151 

2152 

2153 

2154 

2155 

2156 

2157 

2158 

2159 

2160 

2161 

2162 

mbak gimana? 

IR Ya kayak tarnu biasa. Saya datang baik

baik. Yang pertama yang kedua pun saya 

datang baik-baik saya datang. "Mbak, 

saya ini ... ini ... ini", pas pertama itu. Terus 

yang kedua, saya bikin surat waktu itu 

mbak. Surat perjanjian kan, tanda tangan 

saya, suami saya, bapak saya. Kalo emang 

dia mau cepet-cepet mutusin saya tanggal 

berapa. Disitu tertulis tangga1 20 Mei. 

Tanggal 20 Mei itu dia mau pulang kesini. 

Tapi nyatanya nggak pulang. Udah, itu 



2163 

2164 

2165 

2166 

2167 

2168 

2169 

2170 

2171 

2172 

2173 

2174 

2175 

2176 

2177 

2178 

2179 

2180 

2181 

2182 

2183 

2184 

2185 

2186 

2187 

2188 

2189 

2190 

2191 

2192 

2193 

FN 

IR 

FN 

IR 

biarin nanti biar janjinya ditagih sama 

Gusti Allah. Janjinya kan dia makan 

sendiri nanti. Gitu aja. dia kan janji sama 

saya sama anak saya. Tertulis di kertas, 

. dia mau dateng. 

Pulang itu untuk urusan perceraian? 

Iya, urusan perceraian. Bukan pulang mau 

baik-baikan sih enggak. Yah, kalo misal'e 

dateng itu ya ... tapi nggak mungkin dateng 

kayaknya mbak. Takut dia. Tapi lah ... yo 

ben lah. Yang penting urusan'ne selesai 

yo, cepet-cepet selesai gitu. Jadi biar udah 
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Penting urusan cepat 
selesai biar jadi orang 
lain 

jadi orang laen gitu. Nanti kalo orang mau Tidak ada status yang 

jelas kalau orang mau 
deket-deket ama saya pun juga ka1o nggak mendekati 

ada status yang jelas kan ngantung ya. 

Kan nggak ... nggak ini ... 

Bisa menjadi hambatan ya mbak? 

He-eh, mumpung saya nih sekarang masih 

muda kan gitu. Ka1au misalnya adapun yo 

monggo. Kalau emang dia itu bisa ... ini 

kalau enggak, kalo misalnya sama 

nilainya ya saya males. Males saya, kalau 

suami cuman buat pajangan itu. Saya mau 

nyarinya ... sebenemya kalo tujuan orang 

Bisa menjadi hambatan 
Mumpung masih muda 

Tujuan menikah dulu, 

nikah dulu pertama yo itu ya ... maunya ya maunya untuk 
selamanya 

selamanya. Tapi karena emang kayak 

begini ... yo wes. Saya opo-opo sendiri, 

dimintain sepatu anaknya saJa nggak 

dikasih lho mbak. "Yah, aku beliin sepatu 

toh yah. Sepatuku udah rusak". Waktu 

disana itu. Yo nggak dibeliin akhir'e. 



2194 

2195 

2196 

2197 

2198 

2199 

2200 

2201 

2202 

2203 

2204 

2205 

2206 

2207 

2208 

2209 

2210 

22Jl 

2212 

2213 

2214 

2215 

2216 

2217 

2218 

2219 

2220 

2221 

2222 

2223 

2224 

Karena dia nggak punya duit. Jadi dia 

nggak mau usaha. Tapi ka1o ama pacamya 

dia mau usaha. Waktu saya mau pulang, 

saya suruh anterin kan. Dia mau 

ngajaknya naik bus umum, taksi lah. Saya 

nggak mau, kalo naek taksi nanti macet. 

Kalo naek motor kan itu cepet. Nggak 

mau dia. Terus saya bilang gini, "kamu itu 

kenapa sih? Mbok ya ... pengorbanan kamu 

itu buat saya kok nggak ada. Kamu 

kenapa sih, sedikit ae buat saya ama anak 

kok kamu nggak mau?". Kalo saya nggak 

ngomong pedes gitu nggak mungkin mau. 

Terus akhir'e dia nyari pmJeman 

temennya kok. Motor adik saya kan nggak 

ada. Lha terus kemarin tetangga saya 

cerita, "wah kemaren habis dari 

kondangan ke daerah Bogor apa mana 

gitu. Naek motor, mbak irma. Sarna 

pacamya itu dia nyewa motor temannya 

itu sehari 30 ribu. Buat dua hari". 

Dibayar. Lha itu mau, kan udah ketauan 

kan mbak. Pokoknya kalo orang laki-laki 

udah kerasukan setan. ltu kan namanya 

laki-1aki kerasukkan setan ya. Biar 

istrinya itu dipermak ... kayak siapa 

namanya ... bintang-bintang selebritis ayu

ayu ngono. Biar sekarang jelek, dibikin, 

dipermak secakep, berdandan seksi nggak 

bakalan ... susah. Jadi nggak bakalan. 

Nanti kalo suatu saat kalo dia sudah 
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2225 

2226 

2227 

2228 

2229 

2230 

2231 

2232 

2233 

2234 

2235 

2236 

2237 

2238 

2239 

2240 

2241 

2242 

2243 

2244 

2245 

2246 

2247 

2248 

2249 

2250 

2251 

2252 

2253 

2254 

2255 

FN 

IR 

FN 

IR 

terpuruk gitu, baru terasa. Halah yo wes 

lah pek-pek 'en bojoku. Tak kasihkan 

seratus persen, nggak bakalan tak ambil 

secuil pun. Wong wes gila. Udah nggak 

bisa di harepin. Nggak ada respon sama 
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sekali. Kalo saya ada masalah kan saya Ada masalah dihadapi 

hadapin. Nggak seperti suami saya. Lang Cepat dihadapi biar 

cepet di hadapin lang selesai wes enak, 

nggak terbebani. 

Tapi sekarang 1m kan lagi proses 

pengurusan surat ya, tapi kalo proses 

berpisahnya itu sendiri sudah lama mbak? 

He-eh, sudah. 

Sudah satu setengah tahun yang lalu ya? 

Ya sebener'e sudah malah tahun 2000 itu 

toh mbak. Waktu saya sudah pulang 

kesini. Udahlah sekarang saya ceraiin aja 

Iah daripada kayak gini, gitu. Karena 

dia ... kalo perempuan kan punya seribu 

maaf kan, iya kan? Tapi kalo laki-laki, 

kita bikin kesalahan seumur hidup dia 

nggak bakalan maafin kita. Bakalan inget 

terns. Kalo laki-laki kan gitu. Langsung 

gini ... gitu. Kayak siapa itu? Nia 

Paramitha (bintang sinetron) itu. Kalo 

perempuan'ne yang salah, kan yang laki

Iakinya langsung tess 

(memutuskan) ... gitu. Lha kalo yang laki

lakinya ini kan "maafin saya ya bu ya. Ini 

anak kamu kan ... ". Luluh Iangsung. Saya 

yang kesalnya itu, waktu di Pengadilan 

cepat selesai 

Tidak terbebani 



2256 

2257 

2258 

2259 

2260 

2261 

2262 

2263 

2264 

2265 

2266 

2267 

2268 

2269 

2270 

Agama itu, waktu saya bilang suami saya 

selingkuh itu disangka saya fitnah. Berarti 

emang Pengadilan Agama itu nggak 

membela perempuan, cuman laki-laki aja. 

Kalo yang ngomong ya, "iya pak, saya 

mau nyeraikan istri saya karena udah 

punya ini (wanita Jain)". Kalo saya yang 

ini (berbicara) dikira fitnah. Lha yo ngono 

kuwi opo itu? Piye ngono itu. lya kalo 

misalnya suaminya mau, kalo misalnya 

suaminya minta penangguhan. Misalnya 

pengajuan yang laen, tuntutan yang 

macem-macem. "Oh dia minta cerai sama 

saya, karena istri saya selingkuh", gitu. 

"Saya ndak mau cerai'in istri saya". Ya 

2271 udah tunda lagi sidangnya. Sampe lima 

2272 atau enam kali ada kan. 

2273 FN Oke, cukup sekian dulu ya mbak 

2274 

2275 

2276 

2277 

IR 

wawancaranya. Makasih banyak lho 

mbak. 

lya, sama-sama, nanti kalau ada yang 

kurang, ke sini aja mbak 
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No Kode Keterangan 

2278 FN Malam mbak, lagi repot tah? 

2279 IR Eh. iya ... enggak lagi ngeijain bordiran ini 

2280 lho. Ayo silahkan duduk. 

2281 FN Iya, makasih. Gini mbak mau ngelanjutin 

2282 wawancara yang lalu, bisa kan mbak? 

2283 IR lya, bisa ... bisa. 

2284 FN Mb:U<. tinggal sama siapa saja? 

2285 IR Sarna ibu disini, sama keluarga. Adik. 

2286 Sarna adik satu, udah. 

2287 FN Terus pas setelah bercerai ini mbak 

2288 

2289 

2290 

2291 

2292 

2293 

2294 

2295 

2296 

2297 

2298 

2299 

2300 

2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

IR 

FN 

IR 

pemah mencoba menjalin hubungan 

dengan lawan jenis? 

Oh, enggak. Enggak pemah. 

Enggak pemah ato enggak ada 

kesempatan ato enggak ada keinginan 

gitu? 

Yah saya enggak mau. Enggak mau saya. 

Soale gini yah ... ini kan beijalan sekitar 

dari Februari ya. Saya kan kasusnya 

Februari sampe sekarang waktu itu sih ya 

nggak ada kepikiran pengen apa. 

Narnanya orang laki-laki itu emang kalo 

kita yang mau toh mbak. Narnanya laki

laki itu kan nggak pandang ini. Sekarang 

tergantung perempuannya ... saya sih gitu. 

Lagian saya sih gini sih ... kalo emang mau 

bcneran nggak usah pake, nu kan 

narnanya selingkuh. Kalo kita masih ada 

hubungan sama suami ya, belum putusan 

ya. Belum ada putusan, itu kan narnanya 
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Kata kunci 

Tidak pemah menjalin 
hubungan dengan orang 
lain setelah cerai 



2308 

2309 

2310 

2311 

2312 

2313 

2314 

2315 

2316 

2317 

2318 

2319 

2320 

2321 

selingkuh. ltu kan namanya selingkuh itu 

kan ... penantian saya jadi selama ini itu 

sia-sia. Maksud'e penantian selama suami 

saya di Jakarta, satu tahun sekali suami 

pulang. ltu kalo dikotori cuman dengan 

apa namanya, kenikmatan sesaat kan itu. 

Pada akhimya pun bikin kacau kan 

sebenemya. Tapi kalo saya sih nggak 

mau. Kalo lagi waras ya. Kalo belum 

kerasukan setan. Kalo saya ·sih gitu. 

Cuman kalo saya ngomong ke orang, ya 

ngomong ke siapa ya. Kalo misalnya kalo 

orang selingkuh itu sebener'e 

juga ... nggak ada pikiran kesana sih. Kalo 

2322 mau pun gitu, kalo ada orang kayak gitu, 

2323 sayajuga nggak mau. 

2324 FN Mbak yang tanggal 18 Juli ini ke Jakarta 

2325 ya? 

2326 lR Oh, enggak sidangnya disini. Udah 

2327 keputusan kemarin, udah selesai 

2328 sidangnya. 

2329 FN Jadi udah selesai ya? Terakhir ya? 

2330 IR Iya, terakhir. Nanti tanggal 29 Agustus 

2331 

2332 

2333 

2334 

2335 

2336 

2337 

2338 

itu ... suratnya baru keluar. Jadi kalo 

misalnya niat-niat mau deket sama 1aki

laki enggak saya. Saya selama disini kan 

udah hampir enam tahun, suami saya kan 

setahun sekali puiang. Kalo perempuan 

ada keniatan kayak g1tu nggak usah 

nunggu suami nggak ada. Biarpun suami 

adapun juga bisa toh mbak. 
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2339 FN Kalo setelah proses cerai tm ada 

2340 keinginan, maksudnya menjalin hubungan 

2341 dengan lawan jenis? 

2342 IR Kalo misalnya menjalin hubungan itu kalo 

2343 

2344 

2345 

2346 

2347 

2348 

2349 

2350 

2351 

2352 

2353 

2354 

2355 

2356 

2357 

2358 

2359 

2360 

2361 

2362 

2363 

2364 

2365 

2366 

2367 

emang ... soale susah seh cari oendamping Susah me_ncari 
pendampmg yang 

yang cocok itu ya. Orang kita yang cocok 

pacaran sampe lama aja kadang suka 

nggak cocok. Udah tau luar dalemnya aja 

kadang kita masih ini. Ka1aupun emang 

ada. saya maunya lebih dati suami saya. 

Maksudnya lebih bukannya dari macem-

macemnya ya Dari orang itu Tidak melihat dari 
cakepnya 

nggak ... nggak kita Iihat dati cakepnya. 

Mudah-mudahan jangan dapet yang kayak 

suami saya ini lagi. Dari tingkat keljaan 

apa. Kalo bisa kalo cuman, dapet 1aki-laki 

cuman buat status gitu, kita punya suami 

gitu, saya males. Mendingan hidup 

sendiri. Lha jaman sekarang itu 1aki-1aki 

kan cari enaknya. kebanyakkan kan mbak. 

Cari perempuan itu kadang-kadang 

dimanfaatin. Tapi kalo dapet, ada yang 

mau tapi misalnya ada yang mau, tapi 

istilahnya derajat tingkatnya bukan dati 

segi macem-macemnya ya saya kalo itu 

lebih dati suami saya. lebih ngerti. Tapi 

lebih ngertipun juga nggak langsung dapet 

ya, susah itu kan mesti bertahun-tahun 

baru tau. 

2368 FN Tapi ada keinginan untuk mencoba 

2369 hubungan dengan Jawan jenis nggak 

Jaman sekarang 
kebanyakkan laki-laki 
cari enaknya 



2370 

2371 

2372 

2373 

2374 

2375 

2376 

2377 

2378 

2379 

2380 

2381 

2382 

2383 

2384 

2385 

2386 

2387 

2388 

2389 

2390 

2391 

2392 

2393 

2394 

2395 

2396 

2397 

2398 

2399 

2400 

IR 

FN 

IR 

mbak? 

Mencoba hubungan ... mudah-mudahan sih 

ada ya. Tapi kok ... kok masih berasa 

sampe sekarang ya. 

Untuk sekarang masih belum siap ya 

mbak? 
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Mudah-mudahan ada 
keinginan mencoba hubungan 

Masih berasa sampai 
sekarang 

Masih bel urn untuk sekarang. Mudah- Belum siap sekarang 

mudahan nanti kalo dikasih. Enggak Tidak menutup hati 

menutup hati sih. (Diam sejenak) Tapi pas 

sebelum kasus ini itu saya itu sampe Pemah menutup hati 
Tidak niat punya suami 

pemah lho menutup itu, ndak mau ... mau lagi 

ndak niat apa punya suami lagi, males Malas punya suami tagi 

kavaknya. Soale orang laki-laki 

kebanyakkan kayak gitu. Tapi karena kita 

sekarang statusnya pisah hidup kan. Kata 

orang-orang sih, menurut saya sendiri 

juga gitu. Tapi buat saya sih, prinsip saya 

sih kita bukannya bersaing terus buru-

buru iya seh sana (mantan suami) sudah 

nikah kok saya belum. Kan ada orang 

kayak gitu ya. Pandangan' e kan pisah 

hidup kan gitu. Tapi kalo saya nggak mau 

bersaing dalam soal kayak gitu nggak 

mau. lya kalo dapet yang lebih bener 

mbak. Kalo dapet yang lebih-lebih. Lebih-

lebih jeleknya. Takutnya disitu, jadi saya 

ndak mau. Nanti kalo misalnya saya 

nggak punya suami. Nanti suami saya, 

ooalah temyata cintanya cuma buat saya, 

misal'e kan gitu. Tapi saya sebener'e juga 

enggak. Cuman karena kita kan mandang 



2401 

2402 

2403 

2404 

2405 

2406 

2407 

2408 

2409 

2410 

2411 

2412 

2413 

anak. Sebener'e juga nggak gampang cari 

pasangan hidup. Saya pun juga sudah 

merasa kok mbak, saya salah sebenemya. 

Kalo misalnya pinter dalam segala hal 

misalnya. Bisa njahit bisa apa gitu, kalo 

seukuran ... seukuran saya. seukuran temen 

saya ya Allhamdullilah nggak terlalu 

rekoso gitu. Tapi cuman saya salah cari 

pasangan hidup tok ini ... hehehe. Kalo 

sekarang kan karena 

udah ... karena ... dampaknya kayak gmt. 

Mungkin kalo dampaknya sukses ... "'oh ya 

saya nggak salah ya cari pasangan hidup", 

2414 gitu. 

2415 FN Mbak tadi kan pemah bemiat untuk nggak 

IR 

menikah lagi ya? Lalu yang membuat 

mbak berubah pikiran itu apa mbak? Bisa 

diceritakan? 

Iya. pemah saya. Jadi gini ya, kalo 

misalnya nanti nggak punya suarni gitu, 
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2416 

2417 

2418 

2419 

2420 

2421 

2422 

2423 

2424 

2425 

2426 

2427 

2428 

2429 

2430 

2431 

bukannya kita dalam hal yang macero- Bukan karena 
. kebutuhan seksual macero (kebutuhan seksua)) s1h enggak 

ya. Kalo perempuan itu, kalo soal yang 

itu-itu Chubungan seksual) nomer sepuluh, 

kalo perempuan. Kalo buat saya itu kan 

pertama buat anak saya kan paling nggak. 

Suatu saat kan pasti dia kan, 

seumpa'lla ... ada yang nanyain nanti 

bapaknya mana. Biamun juga ... figur ayah 

tuh buat anak saya kan oenting. Tapi 

peoting saya maunya tub sayang ama anak 

Pertama buat anak 

Figur ayah penting 
buat anak 
Yang penting sayang 
samaanak 
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2432 saya. Kalo emang nggak sayang yo /ah 

2433 opo. Tapi kan saya mau njalanipun kan 

2434 takut lho mbak! Takutnya tub gini. nanti 
Takut tidak bisa 

2435 kalo saya Qunya suami dia Qunya anak. menyayangi anak 

2436 Nanti saya bisa nggak sa yang am a 
pasangan 

2437 anakny!!, itu loh ... kayak sayang ama anak 

2438 saya sendiri. Nah, takutnya itu. Kalo 

2439 bapaknya mungkin kalo sayang ama saya 

2440 sebagai istri ya bisa ya, istri yang 

2441 disayangi. TaQi anaknya itu bisa nggak Bisa tidak anak pasangan 
menerima IR 

2442 nerima saya? Saya Qun juga bisa nggak Bisa tidak menerima analc 

2443 nerima anaknya, lah itu. Terns nanti anak-
pasangan 

Anak pasangan bisa tidak 
2444 anaknya itu terima nggak sama anak say!!, menerima analc IR 

2445 gi!u. Lha itu, sebenemya kalo ... kalo apa 

2446 namanya? Jadi masalah tersendiri. Nanti Hal ini menjadi masalah 

2447 kalo anak saya nggak diajak misalnya. Korban perasaan kalau 

2448 nanti Qasti kan korban ~rasaan. Lha itu 
anak tidak diajak 

2449 lho, "aku bisa nggak ya misalnya?" Cuma 

2450 kadang kan berandai-andai. 

2451 FN Jadi masih agak takut gitu ya mbak? 

2452 IR Berandai-andai itu, nanti saya bisa 

2453 nggak ... nerima bapaknya bisa. Tapi nanti 

2454 anaknya bisa nggak nerima? Gitu. Nah, 

2455 kalo saya dibalik lagi. Nanti kalo saya 

2456 bisa nerima, Iah si anak itu bisa nggak 

2457 nerima anak saya. Pikiran yang emang Pikiran dilemma 

2458 yang dilemma Y!!. susah ya. Kalo buat ini, 
Perempuan kalau bisa 

2459 kalo oerempuan itu kalo udah bisa cari mencari uang mending 

2460 duit sendiri ilu Qilih hidUQ 
hidup sendiri 

sendiri 

2461 sebenemya. TaQi figur ayah itu lho yang 
Figur ayah perlu buat 
anak 

2462 ~rlu buat anak. 
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2463 FN Jadi yang membuat pikiran mbak berubah 

2464 tadi itu, figur ayah ya? 

2465 IR He-eh, iya. Nanti biaya ~ndidikan gun Faktor biaya 

2466 juga nanti, masak. saya cuman keria kaya 
pendidikan dan 
ekonomi 

2467 gini. Ekonomi. Kalo soal makan tiap hari 

2468 dapet, ada ya kalo buat makan. T api nanti 

2469 buat ~ndidikan anak saya kan, kalo Untuk biaya 

2470 sekarang anak kecil anak SD kan 
pendidikan masa 
depan 

2471 ukurannya kan SD kan, masih kecil kan. 

2472 Tapi nanti SMA, kuliah apa gitu biayanya 

2473 kan juga besar. "Nanti siapa yang mbantu 

2474 saya?" gitu. Kan nggak mungkin minta 

2475 keluarga kan nggak mungkin. 

2476 FN Mbak kan pernah mengatakan kalo ada 

2477 desakan dati keluarga ya mbak untuk 

2478 menikah lagi? Itu seberapa besar 

2479 pengaruhnya dalam mbak mengambil 

2480 keputusan untuk menikah Iagi? 

2481 IR lya, ada ... ada. Kalo ~ngaruhnya sih Desakan dari keluarga 
pengaruhnya tidak 

2482 sebenarnya juga nggak begitu besar ya. begitu besar 

2483 Kalo orang!ua saya ini sih, nggak terlalu Orangtua: tidak terlalu 

2484 memaksain juga sih. Saudara juga nggak 
memaksa 

2485 juga sih, biasa. Iya kalo bisa. Tapi kalo Saudara: biasa 

2486 misalnya mau dicarikan, puny a temen 

2487 gitu. Takut nanti kalo nggak cocok. Biarin 

2488 nanti kalo ... kalo kita dikasih jodoh juga Jodoh datang sendiri 

2489 datang sendiri. Tanna harus dicari gun tanpa harus dicari 

2490 jodoh juga datang. Tanga harus dicari. Baik-buruknya suami 

2491 Baik-buruknya nanti kita kan, jadi nggak 
tidak mau 
menyalahkan orang 

2492 mau nyalahin orang lain gitu maunya. lain 

2493 Maunya kalo puny a suami ya masa 



2494 

2495 

depannya jangan yang kayak kemaren lah, 

gitu aja. 

2496 FN Apa mbak 1m pemah mencoba 

2497 memikirkan resikonya kalo menikah lagi? 
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2498 IR Lha ya itu kan resikonya va itu. Bisa Takut tidak bisa 

2499 nggak saya nanti menerima, takutnya menerima resikonya 

2500 nanti bapaknya ... namanya jaman 

2501 sekarang kayak di tivi-tivi, kayak gitu itu. 

2502 

2503 

2504 

2505 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

2511 

2512 

2513 

2514 

2515 

2516 

2517 

2518 

I 
2519 

2520 

1 2521 

2522 

2523 

2524 

Cuman pikiran saya kayak gini misalnya 

kalo saya mau pisah ama anak saya Anak Anak tidak terima 

saya kan nggak terima kalo punya bapak kalau punya bapak 
baru 

FN 

IR 

baru kan nggak terima Selalu dia nggak 

mau. Nggak bakalan mau. 

ltu juga mengharnbat mbak untuk 

menikah lagi ya? 

He-eh. iya. "Nggak mau bu, nggak mau, 

pokoknya nggak mau", gitu. Mau'ne ya 

ayah'ne ya itu. Narna'e anak keci1 itu 

ngerti tapi nggak ngerti ya itu ya mbak ya. 

Dia itu ngerti soal saya pisah ama 

bapaknya ngerti. Tapi dia nggak mau 

tabu, yang penting bapaknya ya harus itu. 

Punya adik ya nggak mau dari ayah yang 

lain. Ayahnya ya itu, nggak mau. 

FN Jadi pemah coba ditanyakan kalo ... ? 

JR Tanya, tapi ya nggak mau. Cuman saya 

kasih pengertian. "Riska sekarang ini 

berdoa supaya dapet ayah yang lebih 

sayang sama Riska. Bukan kayak ayah 

kemaren. Nanti bisa mbeliin Riska 

macem-macem. Bisa sayang sama Riska. 

Anak menghambat 
untuk menikah lagi 



2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

2537 

2538 

2539 

2540 

2541 

2542 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

Coba sekarang Riska mikir, kalo misalnya 

jalan-jalan malam minggu nih. ltu kan ada 

ayahnya, nah Riska sama ibu sendirian. 

Kemana-mana naek sepeda nggak ada 

yang nganter", tak kasih pengertian 

begitu. Terns begini, "Lha nanti kalo ibu 

keluar aku diajak nggak kalo misalnya 

jalan-jalan? Ya kayak orang pacaran", 

katanya sih gitu. "Ya ibu ajak toh Ris, 

namanya juga anaknya". "Ya nanti kalo 

itu, pacarnya ibu ogak sayang ambek 

aku?". "Ya ibu nanya dulu, nah sayang 

nggak sama anaknya. Dilihat, nggak 

cuman ditanya nanti dilihat. Oh ya, ini 

sayang bener ama Riska Baru nanti ibu 

kasih keputusan. Nggak terus ... emang 

cari ayah itu gampang, kayak orang cari 

kacang goreng?". T erus nanti tinggal 

milih, anak kecil itu kan gitu mbak. 

"Nanti kalo ibu ini ... ini...ini?". Wes 

(sambil menggeleng-gelengkan kepala) 

aku cuman tak kasih pengertian. Tiap hari 

264 

Tiap hari anak diberi 
tak kasih oengertian, kalo dia pas minta pengertian 

adik. Kan sering minta adik mbak. "Bu, 

aku ini bu, minta adik. Kok yang ini kecil 

punya adik. Yang kccil TK punya adik, 

kok ini punya adiknya dua, yang ini tiga", 

kan gitu mbak. Pernah lho anak saya itu 

nanya, "bu kalo ... kalo mau punya adik itu 

bikin 'e piye toh bu?'', gitu toh mbak. 

Terus saya gini, "Kalo mau punya adik 



2556 

2557 

2558 

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

2567 

2568 

2569 

2570 

2571 

2572 

2573 

2574 

2575 

2576 

2577 

2578 

2579 

2580 

2581 

2582 

I 2583 

2584 

2585 

2586 

FN 

IR 

syaratnya banyak. Satu, harus ada 

ayahnya. Lha sekarang ayahnya Riska 

mana?". "Lha kemaren kok ibu mbek 

ayah kok ndak minta adik?", gitu. "Ndak 

c_uman itu, Ris. Kedua, ayah ama ibu 

harus rajin sholat. Sarna Riska, mesti 

sholat. Berdoa sama Allah kalo emang 

nanti dikasih, Alhamdullilah. Kalo nggak 

dikasih ya kita nunggu", gitu. Piye, wong 

anak sekarang itu kritis toh mbak. 

Nanyanya itu macem-macem, akhir'e 

aduh piye aku njawabnya. Jadi tak kasih 

jawaban kayak gitu. Lha terus gini, "kok 

ibu Cik (kakak informan) sholat'e bareng 

ambek pakde Yayat, kok ndak pemah 

punya adik?". "Soalnya mbak Anna 

kadang-kadang sholat, kadang-kadang 

cnggak." Anaknya kan namanya Anna. 

"Makanya kamu mesti rajin sholat, harus 

ada ayahnya", saya gituin. 

Jadi bel urn bisa menerima? 
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Anak saya? Belum (sambil menggeleng-
Belum bisa menerima 

gelengkan kepalanya). Dia mau ayahnya . . 
Mas1h mencan 

ya itu. Masih nyari ayahnya. Ini besok ayahnya 

mau kama val aja, kemaren ... tadi siang 

udah nanyanya itu gini, "Bu, engkok lek 

aku kamaval, ayahku lak gak liat aku 'no 

bu?''. "Ya udah nggak usah dipikirin. 

Ayahnya biarin. Ayahnya lagi edan. Nanti 

kalo edan'e udah ... ". Telfon juga enggak 

lho mbak. 
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2587 FN Untuk sidang yang terakhir ini mbak 

2588 

2589 

2590 

2591 

2592 

2593 

2594 

2595 

2596 

2597 

2598 

2599 

2600 

2601 

2602 

2603 

2604 

2605 

2606 

2607 

2608 

2609 

2610 

2611 

2612 

2613 

2614 

2615 

2616 

2617 

IR 

FN 

IR 

nggak ketemu sama suaminya? 

Enggak. Y a nggak telfon. Nanti katanya 

sih dikirimi surat basil keputusan itu dari 

Pengadilan Negri. Kata temen saya sih, 

yang di Pengadilan Agama itu. Jarak 

empat betas hari, dikasih tempo kalo dia 

ndak naik banding, berarti udah suratnya 

itu nanti keluar dua puluh sembilan 

Agustus. Setelah keputusan kemaren itu, 

langsung dikirim ke Jakarta basil 

keputusannya itu. Dua minggu, kalo 

emang ndak ada naek banding itu ya udah 

berarti. Udah selesai. 

Sebelum proses ini apa mbak mengalami 

kesulitan? 

(Lirih) ... Enggak ... enggak mengalami 

Tidak mengalami 
kesulitan selama proses 
perceraian 

kesulitan. Biasa. Cuman kalo yo udah Senang sudah ada 
keputusan 

keputusan 1m saya yo malah seneng. 

Bukannya saya seneng berpisah dengan Keputusan cerai sangat 
. .h ak C akh. diharapkan suam1 saya, SI engg . uman 1mya 

kita jadi orang lain, dia orang lain gitu. 

Statusnya jelas. Jadi enggak ... enggak ada Statusjelas 

ketergantungan. Saya nggak usah ngarep= Sudah tidak 

ngarep ke sana. Enggak usah ngarep yang bergantung dan 
bcrharap 

macem-macem gitu. Ya udah sekarang 

saya hubungannya saya orang lain, kayak 

dulu kita nggak kenai. Kalo belum ada 

keputusan itu kan ngantung namanya. Jadi 

Ieganya ya gitu, ya udah 

sekarang ... akhir'e enggak ... enggak ada 



2618 

2619 

2620 

2621 

2622 

2623 

2624 

2625 

2626 

2627 

2628 

2629 

2630 

2631 

2632 

pikiran kayak gitu sekarang, bebas. 

Bukannya saya mau cepet-cepet pisah, 

terus mau macem-macem sih enggak. Jadi 

maunya, ya udah sekarang statusnya kita 

udah orang lain. Kita mau bergerak ke 

manapun juga ... enak. Mau misalnya ada 

hubungan sama siapa-siapa gitu. statusnya 

saya kan udah nggak istri orang. Kalo 

misalnya istri orang kan itu kan udah 

namanya udah laen, selingkuh itu. Kalo 

kita statusnya udah pisah, udah cerai ya 

udah. Kan nggak ... nggak ... yang penting 

nanti kalo punya hubungan ama orang lain 

itu mudah-mudahan jangan yang punya 

keluarga. ltu kan cuman buat pelampiasan 
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Mau ada hubungan 
dengan orang yang 
statusnya bukan 
suami orang 

Yang penting 
berhubungan bukan 
dengan yang sudah 
punya keluarga 

2633 itu, kalo orang kayak gitu itu. 

2634 FN lni maaf ya mbak, suaminya mbak kan 

2635 

2636 

2637 

2638 

2639 

2640 

2641 

2642 

2643 

2644 

2645 

2646 

2647 

2648 

punya wanita lain gitu. Apa mbak trauma 

kalo suatu saat akan digitukan lagi? 

IR Kalo ... kalo trauma yang itu sih kayaknya Trauma dengan 
perselingkuhan suami 

ya iya yah. Semua perempuan pun ya 

sama. Tapi kalo saya menyadari kalo 

suami saya gitu ya saya sadar sendiri. 

Tapi kalo emang kita sudah kasih 

pelayanan yang bagus di rumah, udah 

ini .. .ini. Dia masih kayak gitu sih 

traumanya ya pasti bakal sampe besok 

gitu. Ya kalo saya traumanya ya iya. Kalo 

perempuan doanya ya jangan sampe itu 

berpaling ya. Jangankan orang punya 

keluarga. Orang masih pacaran aja kalo 
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2649 misal'e ngelirik cewek liyo wae yo ... kan 

2650 gitu. 

2651 FN Jadi ketakutan yang utama itu apa mbak? 

2652 IR Ya takutnya nanti berakhir kayak gini Takut berakhir 

2653 I . . lh B rakh" b" ak . seperti ini lagi (cerai) ag1, g1tu o. e Ir... Isa ngg nant1 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

2667 

2668 

2669 

2670 

2671 

2672 

2673 

2674 

2675 

2676 

2677 

2678 

2679 

saya nerima gitu. Nrima apa adanya. Kita 

kan belum tau sifatnya Kita 

pacaran ... pengenalan. Nggak pacaran ya, 

misal'e anak muda kan pacaran. Misal'e 

saling kenai itu kan kita nggak tau 

wataknya, nggak tau apa ya. Namanya 

orang kita ada watak-watak jelek itu kan 

ditutupi. Baru lima tahun kemudian, baru 

ketauan. Takutnya gitu. Kalo saya 

sebenernya kejelekan suami saya itu dulu 

juga udah tau. Tapi karena ya udah jodoh 

ya, sekarang udah nggak jodoh lagi, 

nggak tau. Makanya lebih hati-hati paling Lebih berhati-hati 

nggak mbak. Maunya lebih hati-hati. 

Bukannya kita cari yang kaya ato yang 

ini ... ini nggak. Ya maunya sib, orang sih 

satu, kaya, sayang, gitu ya. Semua itu 

paling nggak ... tapi nggak ada toh ya yang 

sembilan sembilan persen sempurna itu ya 

nggak ada. Saya itu kadang-kadang suka 

nggak ikhlas. Apalagi kalo perempuan 

udah bisa nyari duit sendiri ... yo udah, 

akhir'e yo males ae gitu. Untung saya 

punya kesibukan kayak gini, jadi agak 

lupa. Kalo nggak dikasih kesibukan mbak, 

isa puyeng wes mikiri nasib koyok gini, 



2680 

2681 

2682 

2683 

2684 

2685 

2686 

2687 

2688 

2689 

2690 

mikirin ... kadang-kadang suka tm ya, 

emosi sendiri gitu. Emosi kalo kita banyak 

pikiran gitu kan emost sendiri. Tapi 

Alhamdullilah ketjaan saya nggak pemah 

meleset, gitu. Jadi kalo saya ketja ya 

ketja. Tapi kalo suruh mikirin yang laen

laen saya males. Mesti ... kita kan mesti 

dibangun diri sendiri kan. 

"Dibugah ... bugah hayo ... hayo. Udah 

pikiran yang jelek dibuang. Sekarang 

maunya ketja." 

2691 FN Jadi dari proses cerai ini nggak pemah 

2692 

2693 

2694 

2695 

2696 

2697 

2698 

2699 

2700 

2701 

2702 

2703 

2704 

2705 

2706 

2707 

2708 

2709 

2710 

IR 

ketemu sama mantan suami ya mbak? 

Enggak. Telfon JUga enggak. Enggak 

pemah telfon, nggak pemah apa. Enggak 

tau kabarnya. Dia pun juga nggak nanya 

kabar'e anak'e tuh. Yah ... orang laki-laki 

itu ya gitu ya. Laki-laki yang nggak bener 

ya. Anu ... nanya anak naek kelas ato 

nggak, butuh buku ato nggak. Saya tuh 

waktu-waktu kemaren kan mikimya gini, 

nanti kalo anak saya naek kelas saya mau 

ngirim daftar-daftar buku, les, ngaji semua 

mau saya tulis. Biaya pendidikan itu. Tak 

pikir-pikir gini, buat apa saya itu kirim 

surat. Cuman duit misalnya dua ratus atau 

tiga ratus ribu gitu ya. Jangankan kok, tiga 

ratus ribupun juga saya nggak m:m minta 

buat ini .. .ini ... tuh nggak. Lha kalo saya 

nanti ... misalnya anaknya tuh dikirimin 

duit. Dikirimin duit kalo cuman misalnya 
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Selama proses 
perceraian tidak 
pemah komunikasi 
dengan suami 



2711 

2712 

2713 

2714 

2715 

2716 

2717 

2718 

2719 

2720 

2721 

2722 

2723 

2724 

seratus ribu cuman ... tak balikin kok 

mbak. Waktu itu kan pemah saya dikasih, 

di titipin duit nggak seberapa cuman buat 

beli kerupuk itu lho kurang. Tak balikin 

mbak itu. Karena ... bukannya saya, yah 

kalo orang kan mesti menuntutnya kan 

lebih. Mosok kok ngekek 'i duit anak'e kok 

dua puluh ribu mbak. Saya sudah pemah 

cerita belurn? Itu tak tak balikin itu. 

Misalnya nanti kapan-kapan saya dikirimi 

duit tuh seratus ribu, saya nggak bakalan 

tak terima. Nanti pada akhir'e kebiasaan. 

Biarin nanti selama nggak dikasihin ya 

nggak papa. 

2725 FN Namun kalo itu memang kewajibannya 

2726 buat anaknya mbak? 

2727 IR Lha kalo kewajiban bukan segitu toh 

2728 

2729 

2730 

2731 

2732 

2733 

2734 

2735 

2736 

2737 

2738 

2739 

2740 

2741 

mbak. Misalnya dalem setengah tahun 

mbak. (Tiba-tiba anak informan datang, 

dan memotong wawancara dan menolak 

meninggalkan wawancara. Namun dalam 

percakapan yang dilakukan antara 

informan dengan anaknya tertangkap 

bahwa anak informan sudah dapat 

menenma percera1an antara ibu dan 

ayahnya) Sebener'e kalo biaya hidup itu 

ya nggak segitu. Kalu buat anak seh, 

itungan'ne nggak segitu. Minim uang 

sehari dikasih tujuh ribu lima ratus atau 

sepuluh ribu lah. Nggak usah sepuluh 

ribu, lima ribu ae lah untuk sangu. Satu 
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2742 

2743 

2744 

2745 

2746 

2747 

bulan udah ketauan seratus lima puluh 

ribu kan ya. Lha kalo lima bulan kan udah 

ketauan enam ratus ribu apa ... kalo enam 

bulan dikasih seratus ato dua ratus ribu 

_trah 'e toh yo ris yo? (berkata kepada 

anaknya). (Setelah itu anak informan 

2748 meninggalkan ruang wawancara) 

2749 FN Anaknya ini udah bisa nerima ya mbak? 
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2750 

2751 

2752 

2753 

2754 

2755 

2756 

2757 

2758 

2759 

2760 

2761 

2762 

2763 

2764 

2765 

IR Udah bisa nerima. Cuman yo kadang- Anak sudah bisa 

kadang sek takok. "Sebener'e sovo ... toh 

bu sing njaluk oertama-tama minta 

cerai?", gitu lho mbak. Ya saya 

ngomongnya gini, ya emang bener kan itu 

kesepakatan antara ibu dan ayah. Kalo 

nggak ada kata sepakat itu yo susah. Kalo 

ibu mau, ayahmu nggak mau yo nggak 

bakalan teijadi. lya tho kalo misalnya 

ayahnya mau, saya nggak mau kan nggak 

bakalan teljadi kan. Saya nggak bakalan 

ngugat kan. Nanya lho mbak, setelah saya 

pulang dari pengadilan itu yang terakhir 

keputusan. Untung'e aku bisa njawab 

mbak! Akhir-akhir ini juga suka nanyain 

nih mbak (perceraian). 

menerima perccraian 
Cuma kadang masih 
mcnanyakan 

2766 FN Jadi mengambil keputusan untuk menikah 

2767 

2768 

2769 

2770 

2771 

2772 

IR 

kembali itu bagi mbak sendiri juga sulit 

ya? 

He-ehm sulit untuk sekarang ya. Karena 

emang mungkin ... mungkin belum ada 

Sul!t mcngamhil 
keputusan mcnikah 

Karcna bel urn ada 
pandangan sih mbak. Misal'e kalo ada pandangan 

pandangan nih, kamu tak kasih ini. Kan 



2773 

2774 

2775 

2776 

2777 

2778 

2779 

2780 

2781 

2782 

2783 

2784 

2785 

2786 

2787 

2788 

2789 

2790 

2791 

2792 

2793 

2794 

2795 

2796 

2797 

2798 

2799 

2800 

2801 

2802 

2803 

kita mesti ndelok orang'e ini, pengenalan. 

Ya mungkin laen lagi ya. Tapi kalo dipikir 

kalo emang enak hidup sendiri ini. Tapi 

emang sisi ... pasti ada sisi sebelahnya ya. 

Biar sedikit tapi kan kita ada rasa, oh iya 

ya kok wong-wong kae kok nduwe bojo 

yo. Gitu kan pasti mikimya kan gitu ya 

Kok iso ini .. .iri pasti. Suka ngiri saya. 

Bukannya saya pengen ini enggak. Ngiri 

kok iso rukun, kita nggak dari pandangan 

tingkat sosial ya. Orang miskin pun, 

cuman jual gorengan. Tukang cuci 

sampah itu yang mbawa anak berapa itu. 

Kita kan lihat dari situ ya. ""Mari'ne sugih 

maka'ne iso sayang". Sebener'e sih nggak 

itu. Kita kan cuman sawang-sinawang. Ya 

nggak tau dalemnya itu kayak apa kan 

sebener'e juga nggak ngerti. Jadi orang 

kalo misal'e ... sudah pisahjauh dari suami 

saya nggak masalah. Ini aja saya janji 

nanti kalo kelas enam baru saya ajak ke 

Jakarta. Tapi pikir-pikir sebener'e nggak 

usah ketemu ya. Pinginnya sih nggak saya 

ketemuin. Bukannya pengen mengambil 

hubungan bapak-anak ya. Nanti pemikiran 

dia ini lho, satu "biasanya bapakku tinggal 

disini lama, maen ambek ibu. Nanti ayah 

tinggal di penginapan". Lha sekarang kan 

udah ada hates. Tapi menurut saya sih dia 

nggak bakalan kesini. Kita kan njaga 

perasaan anak itu kan. Dia kan nggak tau 
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2804 

2805 

2806 

2807 

2808 

2809 

2810 

2811 

2812 

2813 

2814 

2815 

2816 

keadaan anak itu gimana. Akhir'e kan 

\uka toh mbak, ibarat 1uka itu kan 

dikorek-korek toh mbak. Misalnya dia 

udah lupa, terns diinget-inget kemarin aja 

sakit lima hari lho mbak. Habis liat foto

foto ayahnya itu. Liat foto terns sakit itu, 

waktu panas Iiat foto-foto ayah'e dibuka'i, 

Iiat foto-foto waktu kecil gitu. Saya 

tawarin telfon ayahnya juga nggak mau. 

Lha buat apa ya an saya telfon. Lha harga 

diriku lak tak jual lima ratus. Saya mesti 

keukeuh gitu. Tapi kalo aku sih masih 

takut. 

2817 FN Jadi masih bingung yo mbak ya? 

2818 IR Masih bingung. Aku bingungnya gini, 

2819 

2820 

2821 

2822 

2823 

2824 

2825 

2826 

2827 

2828 

2829 

2830 

2831 

2832 

2833 

2834 

aduh opo yo masih bisa nerima bojoku?, 

misal'e punya suami yang ... misal'e suami 

biasa yang itu. Sekarang suami saya yang 

ini, bisa apa nggak? Terns saya nggak bisa 

mbayangin kalo misalnya tidur gitu, 

sebelah saya kan anak. Saya nggak bisa 

mbayangin kalo sebelah saya im orang 

lain. Anak saya JUga, nggak bisa 

ngebayangin. Lha itu lho mbak, aku iso 

opo ora? /so nrimo ora? N gambit 

keputusan nggak gampang sih mara 'i. 

Kecil kalo belum pemahnya. Akhir'e jadi 

perbandingan. Kok dulu suami saya kok 

ngene. Untung-untung kalo dapet yang 

lebih bagus ya kualitasnya ... hehehe. ltu 

sih Allhamdullilah ... bersyukur saya dapet 
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Mengambil keputusan 
tidak gampang 

I 
I 
I 

Jadi pcrhandingan dcr.gan 1 
. d I suam1 yang ulu I 

Bcrsvukur bila daoat van2 



2835 

2836 

2837 

2838 

2839 

2840 

2841 

2842 

2843 

2844 

2845 

2846 

2847 

2848 

2849 

2850 

2851 

2852 

2853 

2854 

2855 

2856 

2857 

2858 

2859 

2860 

2861 

2862 

FN 

yang lebih sayang daripada suami saya. 

Gantengnya sih relatif, bukan buat 

patokan. Nomor satu buat anak. kedua 

ekonomi. buat pendidikan anak lah paling 

nggak. Sopo sing mbanlu, mosok mau 

minta saudara kan nggak mungkin. 

Menurut mbak sendiri, kalo mbak menilai 

mbak ini orangnya seperti apa? 
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lebih sayang daripada 
mantan 

Ganteng relatif 
Nomc!r satu anak 

Kedua ckonomi. 
membantu pendidikan 
anak 
Tidak mungkin minta 
uang ke saudara 

IR Kalo saya? Saya itu orangnya keras. Keras Orangnya keras 

saya mbak. Kalo misalnya udah mau 

keinginan saya kalo sekarang ya harus 

sekarang. Keras kalo saya itu. Kalo misal 

kayak gini, orangnya nggak mau ya udah 

saya nggak mau ngomong nggak mau apa. 

Trus susah kalo buat ccckkk ... sama orang 

susah. Kalo ndak sesuai dengan keinginan 

saya ya udah, mendingan tak keljain 

sendiri. Keras kalo sifat saya itu. Tapi 

sekarang kan lihat lawan maennya toh 

sifat orang itu. Kalo misalnya dia lembek 

ato apa gitu. Kita mau ikut-ikutan kan 

nggak mungkin. 

FN Oke, terima kasih mbak atas 

IR 

wawancaranya hari ini. Saya doakan 

supaya keinginan mbak selama ini dapet 

tercapai. Makasih atas waktunya lho 

mbak. 

Sa.-na-sama mbak. 



Nama 

Alamat 

Usia 

Agama 

BIODATA ATIK 

:ATIK 

: JL. SB, Surabaya 

:32 tahun 

:Islam 
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Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

Pendidikan terakhir : SL T A 

Urutan kelahiran : Bungsu dari lima bersaudara (dua kakak laki~laki dan dua 

kakak perempuan) 

Jumlah anak 

Tinggal bersama 

Berat badan 

Tinggi badan 

Golongan darah 

Riwayat kesehatan 

: Dua orang (pertama laki~laki usia 12 tahun dan kedua 

perempuan usia 7 tahun) 

: Bapak (ibu sudah meninggal) dan kedua anaknya 

: 48kg 

: 151 em 

:0 

: Tidak pemah menderita penyakit berat. Ibu meninggal 

terkena kanker rahim 

Aktivitas kesehatan : Senam pagi (rutin mengikuti senam bersama tiap seminggu 

sekali) 

Lama bercerai : 2 bulan 



TRANSKRIP W A W ANCARA ATIK 

Keterangan: FN = Peneliti I penanya 

AT = Atik I informan 

S =Significant Others 

AT.06072006 

No Kode Keterangan 

1 FN Selamat malam, mbak! 

2 AT Malam. 

3 FN Sudah selesai makan, mbak? 

4 AT Sudah ... sudah ... Sudah dari tadi kok. 

5 FN Kita langsung saja ya wawancaranya? 

6 AT Iya, silahkan. 

7 FN Saya mau tanya-tanya ya mbak ya, kayak 

8 

9 

apa ... apa, coba ceritakan pengalamannya 

gimana? 

I 0 AT Iya .. .iya ... Sewaktu nikah itu? 

II FN lya. Maksudnya mulai muncul masalah. 

12 AT Oh, masalah. Kira-kira sudah tiga tahun 

ya mbak ya. Tiga tahun itu saya 

bertengkar ... terus. 

Mulai menikah? Tahun berapa? 

Katakunci 
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13 

I4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

FN 

AT Oh, mulai menikah itu tahun sembilan 
Menikah tahun '94 

empat. Tahun sembilan empat, berialan Berjalan II tahun 3 
bulan 

sebelas tahun tiga bulan ato berapa 

itu ... terus akhir-akhir ini sudah tiga tahun 

ini snya mulai ... 

21 FN Tiga tahun terakhir ini ya mbak ya? 

22 AT He-eh ... tiga tahun terakhir ini ya mulai ya Tiga tahun terakhir 
mulai bertengkar 
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23 geger terus gitu. Geger ... 

24 FN Pennasalahannya, mbak? 

25 AT Pennasalahannya yo sepele. Yo masalah 

26 

27 

Masalah ekonomi 
ekonomi gitu. Kan, ndak keria toh mbak, Suami tidak bekerja 

suami saya itu. 

28 FN lya, suaminya ndak ketja? Lalu mbaknya 

AT 

sendiri? 

Saya ya ndak keria. Tapi untung ada 

bapak saya kan pensiun. lkut baoak gitu. 

Terus mulai muncul masalah itu? 

AT tidak bekerja 
lkut bapak 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

FN 

AT He-ehm ... terus mulai muncul masalah- Muncul masalah 

masalah itu. Terus akhirnya. .. terus timbul terus timbul 
perceraian 

FN 

perceraian. 

Siapa yang pertama kali memutuskan 

untuk ... ? 

AT Suami saya. 

39 FN Suaminya? 

40 AT He-eh ... sudah tiga tahun itu mau cerai. 

41 Udah nulis-nulis, tinggal saya tanda 

42 tangan itu. 

43 FN Pennohonan cerai itu? 

44 AT He-eh ... tapi masih diganduli sama 

45 keluarga saya. 

46 FN Jadi keluarganya mbak ya yang 

AT 

FN 

AT 

memberati? 

lya, he-eh. 

Suami memutuskan 
untuk bercerai 

Diberati oleh 
keluarga AT 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Kalau keluarganya suaminya? 

Keluarganya suami ya mungkin enggak 
Keluarga suami 

tahu pennasalahannya. Soale kan suami tidak tahu 

ikut saya. Ikut keluarga saya. permasalahan-

53 FN Oh, gitu. Bukan orang asli sini ya mbak 



54 suaminya? 

55 AT Bukan, orang Lamongan. 

56 FN Pertama kali mbak dipastikan untuk cerai 

itu, nggak ada rasa keberatan ato gimana 

mbak ... ? 
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57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

AT Ya sebenamya saya keberatan ... tapi yah Keberatan 

saya ndak mau. 

FN Alasannya? 

AT Tapi. .. ya say a ndak mau. 

FN 

AT 

Alasannya ... ya ... maklum ya saya itu kan 

ndak mengenal lebih jauh gitu lho ... ndak 

berani gini-gini. 

Ndak berani gimana, mbak? 

Ya maksudku kalo ditinggal cerai, terns 

diceraikan 

Memikirkan nasib 
gimana nasib saya gitu ... terus akhimya setelah cerai 

FN 

AT 

FN 

saya ndak mau gitu. 

Masalah anak, gitu, mbak mikirkan 

anaknya nanti gimana? 

Iya mikir. He-eh, anak. 

Terus ini sudah berapa lama, mbak? 

Sudah berapa lama cerainya diputuskan? 

75 AT Sudah ... eh ... tiga minggu. Baru tiga 

76 

78 

79 

FN 

minggu resmi. 

Terus, bagi mbak itu maknanya 

bagaimana, perceraian itu? 

80 AT Yah, sebenamya saya kasihan sama anak 

81 

82 

83 

84 

85 

FN 

AT 

saya itu. Tapi gimana .. hati saya kan sudah 

luka gitu tho ... hehehe ... 

Terluka kenapa mbak? 

Yah gimana yah ... suami saya itu kasar 

samasaya. 

Memikirkan nasib 
anak 

Resmi cerai tiga 
minggu 

Kasihan sama anak 
Hati sudah luka 

Suami kasar 



86 FN Ada kekerasan tab, mbak? 

87 

88 

89 

90 

9I 

AT 

FN 

AT 

He-ehm ... ringan tangan, suka mukul. 

Trus mbanting-mbanting kompor. 

Kalau bertengkar? 

He-eh, kalau bertengkar. Almari 

dirobohkan ... gitu. 

92 FN Itu yang mbak itu merasa nggak cocok 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

AT 

FN 

AT 

gitu? 

He-eh, trus kata-katanya itu kasar sekali. 

Nggak sepantasnya diungkapkan di istri 

gitu. 

Anak-anak sudah tahuya. mbak? 

Tahu ... 

99 FN Gimana reaksinya? 

100 AT Yo kadang nangis gitu. 

101 FN Yang dua-duanya ini ya, mbak? 

102 AT He-eh, iya. 

103 FN Trus ... mereka tahu mengenai perceraian 

104 ini gimana mbak? 

I 05 AT Iya ... saya ... saya ... saya bilangin yang 
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Ringan tangan, suka 
mukul, membanting 
barang 

Kata-kata suami 
kasar 
Tidak pantas 
diucapkan ke istri 

Anak-anak sudah 
tahu 

Kadang menangis 

106 

107 

108 

oertarna itu. Kalo saya dan bapak itu Anak-anak 
diberitahu mengenai 

sudah ndak ada hubungan gitu... tapi perceraian 

kamu tetep anaknya. Saya gitukan. 

I 09 FN Trus reaksi'ne gimana mbak? 

110 AT Ya diam saja. Reaksinya diam saja 
Ill FN Maksudnya ngerti ... ? 

Il2 AT Yah mungkin yang oertama ngerti. Yah Anak pertama mengerti 

II3 

II4 

II5 

yang ini juga ngerti toh mungkin (sambil Anak kedua mungkinjuga 

memangku 

hehehe ... 

anaknya yang kedua) 

II6 FN Ngerti, tapi mungkin yah gimana gitu, ya 

mcngcrti 
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117 mbak ya? 

118 AT Yah,iyagitu. 

119 FN Terns ada makna terdalem nggak mbak, 

120 ada pelcqaran apa yang didapat gitu? 

121 AT Yah ... yang saya dapet itu ... saya juga Menelusuri kesalahan 

122 nelusuri kesalahan saya. Kekurangan saya Kekurangan sebagai 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

FN 

AT 

,s,.,eba>=.~:g>=a,_i _ _,i""'st,_,_ri, begi ni ... kok sampe 

cerai ... gitu. 

Merasa ada kekurangannya apa, mbak? 

Yah ... kadang saya itu egois gitu. 

Ekonomi juga kurang, saya ndak siap 

gitu ... hehehe ... 

istri 

Kadang ego is 

129 FN Kalo suaminya sendiri? Menurut mbak 

130 suaminya itu gimana? 

131 AT Yah, ban yak sekali. Selain dia itu ndak 
Suami tidak mau bckelja 

132 mau keria, yo ... keras kepala itu JUga. Keras kepala 

133 

134 

Trus ... ngumbar omongan yang jelek-jelek Mengumbar 

itu di tetangga-tetangga itu. omongan jelek 

135 FN Oh, permasalahan rumah tangga itu 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

AT 

FN 

dibicarakan di luar gitu? 

Iya, dibicarakan di luar gitu, kejelekan Kejelekan AT 
dibicarakan di luar 

Itu yang membuat mbak ndak cocok itu 

ya, mbak? 

AT Iya, itu. Pemah ditawarin ke orang juga. Pemah ditawarkan 

FN Oh, gitu. Jadi perceraian ini sepakat ya, 

orang dua ini sudah sepakat ya, mbak? 

AT lya, sepakat. 

FN Sudah nggak ada yang nolak ya? 

Maksudnya sa1ah satu pihak yang 

keberatan gitu? 

Perceraian 
merupakan 
kesepakatan berdua 



AT 

FN 

AT 

Yo akhimya saya tantangin. Dia kan udah 

mau nyeraikan saya udah beberapa kali 

ll!· Saya tantang yang terakhir ini dia yah 

keberatan. Maksudnya ya keberatan 

gitu ... tapi saya sudah terlanjur. 

Maksudnya sudah mantap gitu? 

He-eh, sudah muantaap ... sudah terlanjur 
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Akhimya ditantang 
Beberapa kali mau 
diceraikan 

Mantap bercerai 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

luka. sudah ndak ada belas kasihan sama Sudah terlanjur luka 

sekali saya. 

157 FN Lalu, dengan statusnya mbak yang 

158 sekarang janda, mbak merasa gimana 

159 

160 

mbak? Apa ada ... ? 

AT Wah ... ya repot sekali. 

161 FN Repotnya gimana, mbak? 

162 AT Gimana ya ... kalau keluar gitu ada 

Kerepotan dengan 
status janda 

163 

164 

omongan tetangga itu kan ... pasti Omongan negatif 

negatifnya yang dibicarakan ... hehehe... dari tetangga 

165 FN Dari lingkungan juga ndak mendukung ya 

166 mbak ya? 

167 AT Kalo saya cerai? 

168 FN Enggak, maksudnya dengan status mbak 

169 yangjanda itu, apa lingkungan itu lain? 

170 AT Maksudnya laen gimana? 

171 FN Maksudnya kalau dulu masih menikah 

172 

173 

sama sekarang sudah janda gitu, apa 

perlakuannya pada mbak laen? 

I 7 4 AT Enggak ... ya enggak. Tapi ya namanya Tidak rncndapat pcrlak..., 

175 

176 

177 

tetangga ya ndak tau lah ya. Kan ya 

banyak bencinya daripada senengnya kan 

gitu toh mungkin ... hehehe ... 

178 FN Jadi ndak ada masalah ya, perlakuan 

hcoa dati lingkungan 

Ttlangga lebih banyak benci 
daripada senengnya 
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179 lingkungan dulu dan sekarang sarna ya? 

180 Maksudnya dulu dan sekarang sarna ya 

181 mbak? 

182 AT lya sarna. Sarna saja ndak ada bedanya 
Perlakuan sama tidak ada 

183 FN Trus mbak ini menyesuaikan diri'ne bedanya 

184 gimana ka1o sekarang ini? 

185 AT Sarna lingkungan itu. Yah ... kalo keluar- Hati-hati sekali kalo 
186 keluar itu ya hati-hati sekali. keluar 

187 FN Hati-hati gimana mbak? 

188 AT Y a ookoknya kalau keluar-keluar itu kan 
Keluar-keluar itu dianggap 

189 dianggaQ ... dianggaQ negatif gitu lah. negatif 

190 FN Takut dianggaQ negatif gitu? 

191 AT He-eh ... gitu lah. Takut dianggap negatif 

192 FN Lalu sarna dirinya mbak sendiri? Dulu 

193 istri orang sekarang sudah sendiri gitu, 

194 apa ... ada bedanya? 

195 AT He-eh ... ya ada bedanya jauh ... sekarang Beda jauh setelah cerai 

196 lebih takut gitu 1ho kalau me1an!Zkah lebih Lebih takut kalau 
197 takut lagi. melangkah 

198 FN Melangkah ke mana? Maksudnya? 

199 AT Yah seumparna ada yang 
T akut kalau ada yang 

200 senang ... ya ... takut gitu 1oh QQkoknya. seneng 

201 FN Maksudnya menjaga jarak gitu? 

202 AT He-eh, ya kalo lebih baik, kalo lebih jelek 

203 dari yang ~rtama gitu ... hehehe ... kan Takut lebihjelek 

204 takutnya gitu. dari yang pertama 

205 FN Tapi mbak ada keinginan untuk menikah 

206 lagi nggak suatu saat nanti? 

207 AT Yang narnanya ~rempuan normal itu yah 
l'erempuan nonnal mcsti 

208 mesti ada toh mbak ... hehehe ... ingin menikah kembali 

209 FN Jadi masih ada keinginan menikah 1agi Y!!. 



AT 

FN 

AT 

mbak? 

lya, masih ada. 

Lalu, mbak ini memandang pernikahan itu 

yang seharusnya gimana, menurut mbak 

sendiri? 

Yah, saya in gin rumah tangga itu yang 

harmonis. Suami itu yang ngerti, ndak 

ringan tangan gitu. Walaupun ndak 

ketja ... walaupun uang sedikit, tapi kasih 

sayangnya itu ada gitu lho. Yang penting. 
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Ada keinginan menikah 
lagi 

lngin rumah tangga 
hannonis 
Suami pengertian 
Tidak ringan tangan 

Paling penting kasih 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

paling utama ya kasih sayang itu toh sayang 

mbak. 

222 FN Lalu menurut mbak kalo pasangan hidup 

223 

224 

yang ideal itu menurut mbak yang 

gimana? 

225 AT Kalo yang sekarang saya pengin'i ya? 

226 

227 

Yah ... terutama satu itu ekonomi. Soalnya 

kan perceraian saya itu karena ekonomi. 

Jadi saya ingin yang ekonominya mapan 

gitu. Trus yang ngerti sarna kedua anak 

Satu itu ekonomi 
Perceraian karma 
ekonomi 
lngin yang ekonomi 
mapan 

228 

229 

230 

231 

Pengertian dengan 
saya. Soalnya kan masih kecil toh mbak anak 

anak saya itu. 

232 FN Kalau ada masalah gitu, mbak biasanya 

233 curhat atau ngomong ke siapa? 

234 AT Ya ke saudara. Saudara saya, kakak-kakak Curhat ke saudara 

235 gitu. (kakak) 

236 FN Ternan mungkin, mbak? 

237 

238 

239 

AT Ya dulu pernah ke ternan, 

akhirnya ... omongan itu keluar gitu. 

FN Trus,jadi agak trauma gitu mbak? 

240 AT He-eh, jadi terus nggak berani gitu 

Dulu curltat ke ternan 

Omongan keluar 



241 hehehe ... 

242 FN Terns setelah bercerai ini apa masih 

AT 

kontak dengan suami? Masih ada 

hubungan gitu? Masih komunikasi nggak? 

Yah masih. Dia ya masih in gin 

mendapatkan saya Jagi. Bahkan kemarin 
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Jadi tidak berani 

Masih kontak dengan suami 

243 

244 

245 

246 

247 
Suami mendatangi 

itu ndatangi saya, mau ingin kembali gitu. ingin kembali 

248 FN Padahal surat cerai kan sudah keluar ya, 

249 mbak? 

250 AT Surat cerai tanggal delapan belas keluar. 

25 I FN Tapi sudah ada keputusan dari pengadilan 

252 ya? 

253 AT Sudah ... sudah diputuskan. Sarna hakim 

254 sudah diputuskan resmi cerai. 

255 FN Lalu ngajak rujuk lagi, mbaknya gimana 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

AT 

FN 

mbak? 

Yah saya ndak mau. Hati saya udah luka. 

Ndak sama sekali. Ndak ada keinginan 

sama sekali. 

Kalau hubungan suami dengan anak 

mbak? 

AT Yah baik. Yah sering diajak keluar gitu. 

263 FN Lalu kesepakatan dengan suami mengenai 

264 anak mbak? 

265 AT Yah dulu itu anak mau diminta, diajak 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

FN 

AT 

~aknya. Tapi, dia telusuri itu mungkin 

kan keadaannya dia kan ndak kerja. Trus 

akhimya yah aflak diasuh saya. 

ltu kesepakatannya begitu. Tapi suam1 

tetap boleh ketemu dengan anak ya? 

Yah boleh. Kalo anak kan tetep anak toh 

Tidak mau rujuk 
Hati sudah luka 

Tidak ada keinginan 
sama sekali 

Uubungan suami dengan 
anak baik 

Dulu anak mau diajak 
suami 

Suami tidak bekerja 

1\khimya anak diasuh istri 

Anak bolch ketcmu suami 
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272 mbak. Anak tetap anak 

273 FN Kalo sam a mbak sendiri? Suami sam a 

274 mbak komunikasinya gimana? 

275 AT lya .. .iya sebenernya yang masih in gin Suami ingin kembali 

276 dia. Tapi saya sudah ndak mau. Saya nya 
AT tidak mau, 

277 yang menghindar. Yah sering ditelp:Qn, menghindar 

278 diajaki keluar, mau diajak janjian gitu. 
Sering diajak janjian 

279 Tapi saya sudah ndak mau. ATtidak mau 

280 FN Apa komunikasinya ya cuma tentang itu 

281 aja mbak? Diajak janjian gitu? 

282 AT Yah. Kadang ya osernah dia Kadang minta 

283 minta ... hubun1!an (seks} itu ya osernah. hubungan seks 

284 Padahal kan udah cerai hehehe ... Padahal sudah cerai 

285 FN Lalu, mbak menanggapinya gtmana, 

286 mbak? 

287 AT Yah say a anggap itu stress gitu a1a Menganggap stress 
288 hahaha ... yah gitu omongannya. 

289 FN Trus, kalo mbak ingin menikah lagi itu 

290 apa yang mendasari keinginan itu mbak? 

291 AT Ehm ... ya namanya orang itu ya saya ingin 

292 dilindungi. Kan pingin toh ya mbak ya, 
lngin dilindungi 

293 dilindungi gitu ... (hening sejenak) Wes 

294 p:Qkoknya ada yang nyukupi kehidupan 
Pokoknya ada yang 

295 saya gitu hehehe ... Kan ndak ada gitu. mcncukupi kchidupan 

296 FN Kalo ada pria yang mendekat gitu, ana 

297 mbak sudah siap? 

298 AT Yah sudah siap. Sudah siap jika ada 

299 FN Lalu kan setelah cerai, mbak masih ada 
pria yang mendckat 

300 masalah-masalah seperti suaminya ngajak 

301 rujuk lagi gitu, mbak ngatasinya gimana 

302 mbak? 
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303 AT Yah ndak say a Qikir, say a bemikir Tidak dipikir 

304 kalo ... enaknya yang kawin dulu itu ya Enaknya mantan yang 

305 suami saya. Jadi kan saya bebas. 
kawin dulu 

Jadi bebas 
306 FN Kenapa mbak berpikir seperti itu? 

307 AT Y i! soalnya saya takut kalo saya kawin Takut kalo kawin dulu I 
' 

308 dulu itu nanti, cal on suam1 say a nanti Nanti calon suami diapa-

309 diaQa-apakan sam a dia. Kan suka 
apakan 

Suami suka 
310 ngancam toh mbak, suami saya itu. ngancam 

311 FN Perilaku itu muncul ya baru tiga tahun 

312 belakangan ini ya., mbak? 

313 AT Dulu-dulunya ya harmonis. Dulu harmonis 

314 FN Kira-kira kok jadi seperti itu piye mbak? 

315 Maksudnya ngancaman, mukulan ... ? 

316 AT Yah, mungkin udah wataknya a tau Sudah wataknya kasar 

317 gimana yah ... saya ndak tau. Pemah saya 
Bicara dengan 

318 itu, bicara sama ... sama .. . misanan saya misanan 

319 gitu ya. Itu ya mata saya itu mau ditusuk 
Mata mau ditusuk 

320 sama Qisau. pisau 

321 FN Kenapa mbak? 

322 AT Yo itu, se~1e. Masalah se~le itu. Ya itu Masalah sepele 

323 mau ditusuk. Trus saya itu ke sahabat saya Ke sahabat., tiba-tiba 
324 di belakang itu, ya tiba-tiba dituampar. ditampar 

325 Masalah ndak ada !auk gitu. Dituampar, 

326 terus dia bilang, "Cepat cari uang, kita 

327 cemi besok!", gitu. 

328 FN Terus mbak ya ngerespon gitu mbak? 

329 AT lya! Tapi saya bel urn ada ini ... belum Bclum ada kchcranian 

330 berani, belum ada keberanian. Tapi di hati Di hati udah lama 

331 saya itu sudah ~ngen leQas lama ama dia 
ingin lcpas 

332 itu. Sudah tiga tahun. Kalo saya berdoa itu 

333 suami 
Berdoa semoga 

samoe ... moga-moga saya suami dengan orang 
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334 itu ... dengan ~remQuan lain. Sempat gitu lain 

335 saya itu berdoa. Saking ~ngen lepasnya Saking ingin lepas 
336 saya dari ... suami saya itu. dari suami 

337 FN Lalu kok akhirnya keinginan cerai itu 

338 da,pet darimana akhirnya? 

339 AT Akhirnya ... udah lama dia itu ngancam 

340 saya, mukul saya gitu ... akhirnya keluarga 
Keluarga 

341 saya ndukung saya gitu. mendukung cerai 

342 FN Jadi akhirnya keluarga ndukung? 

343 AT He-eh ... jadi perceraian ini tidak saya 

344 sendiri. Jadi kakak-kakak say!!, bapak Kakak-kakak dan 
345 saya sekaliQun udah ndukung. bapak mendukung 

346 FN Lha suaminya akhimya mau? 

347 AT Yah mau. Ya sudah siap. 

348 FN Sekarang ini kalo semisalnya mbak mau 

349 menikah lagi, apa ada dukungan dari 

350 keluarga? Ada dukungan dari 

351 AT Ada. 
keluarga untuk 
menikah lagi 

352 FN Dukungan yang bagaimana, mbak? 

353 AT Yah QQkoknya cari suami yang baik gitu, Disuruh cari suami yang 
bail< 

354 jangan se~rti dia. Tapi, kalau milih jodoh 

355 yang kedua ini saya lebih Qasrah sama Milihjodoh kedua 
pasrah sama saudara 

356 saudara kok, mbak. Ya, andaikata saya 

357 dijodohkan sama saudara saya, dicarikan 
Maujika dijodohkan 
oleh saudara 

358 gitu saya itu ... mau. Daripada saya milih 

359 sendiri. Wong saya kan sudah janda gitu Karena sudah janda 
360 kan mbak. 

361 FN Jadi ada ketakutan gitu, mbak? 

362 AT He-eh, jadi lebih baik dicarikan kakak 
Lebih baik dicarikan 

363 saya gitu. kakak 

364 FN Ada nggak ketakutan kalau nanti akan 
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365 gagallagi? 
Ada ketakutan gagal 

366 AT Ya ada. mbak. lagi 
367 FN Misalnya ketakutan bagaimana, mbak? 

368 AT (Hening sejenak) Gimana ya? Saya kan Seandainya 

369 janda soalnya. Lalu yang mau menikah menikah dengan 

370 sama saya itu seumQama juga duda gitu duda, akan 

371 ya, mungkin bekas istrinya dulu itu lebih dibandingkan 

372 baik dari saya. Saya jelek kan dia itu mesti dengan man tan 

373 kan marah. Ngungkit-ngungkit gitu. istrinya 

374 FN Takut dibandingkan gitu? Sarna mantan 

375 istrinya? 

376 AT He-eh. Pasti gitu toh mbak, sama mantan 

377 istrinya. Pasti dibandingkan 
dengan mantan istri 

378 FN Kalau ini, dengan keluarga man tan 

379 suaminya ini gimana mbak hubungannya? 

380 AT Hubungannya ya agak ... keluarga suami 
Keluarga mantan agak 

381 saya itu ya agak ... mandang jelek ama mandangjelek sama 

382 saya, sam a keluarga saya. Soale yang 
AT dan keluarga AT 

383 diceritakan suami saya itu kejelekan saya Yang diceritakan 
mantan kejelekan 

384 gitu lho. AT 

385 FN Mbak ndak coba menjelaskan? 

386 AT Enggak. Ya ~rcum!!, soalnya gini lho 

387 yang namanya saudara itu kan Qasti 
Tidak menjelaskan 

388 dibela'ni ya mbak ya! Ndak mungkin toh Percuma, saudara 

389 mbak yang namanya saudara itu dielek-
pasti dibela 

390 elek hehehc ... Sejelek-jeleknya saudara 
Sejelek-jeleknya 

391 itu dibela gitu. saudara pasti dibela 

392 FN Kalo hubungan keluarga mantan suami 

393 ama anak-anak ini giman!!, mbak? 
Hubungan keluarga 

394 AT Ya baik. mantan dengan anak 

395 FN Ehm ... tetep baik ya. Kalo sama mbak 
baik 
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396 sendiri? Setelah cerai ini? Apa ada 

397 bedanya mbak sama sebelum cerai? 

398 AT Yah ... mandang ... yah ada bedanya. Soale 
Ada beda sebelum dan 

399 suami saya itu ~rcaya'ne ~rceraian itu setclah cerai 

400 ada ketiga. Nganggep 
Suami percaya kalau 

gara-gara orang percera1an gara-gara 
401 saya itu gitu. orang ketiga 

402 FN Orang ketiga dari? 

403 AT Dari saya. Orang ketiga dari 
atik 

404 FN Oh ... jadi mbak dianggep ada main 

405 dengan orang lain? 

406 AT He-eh ... iya. Padahal kan sudah lama saya 
Padahal sudah lama mau 

407 mau cerai, semua tetangga kan ya sudah cerai 

408 tau semua toh mbak. kalo saya itu sudah 
Semua tetangga tahu 
sudah tiga tahun 

409 tiga tahun mau cerai. Ya memang akhir- mau cerai 
Akhir-akhir ini ketemu 

410 akhir ini saya ketemu sama yang dulu dengan yang dulu 

411 ~rnah ... sama-sama saya itu. Taui bukan Cerai bukan karena 

412 karena orang itu saya cerai gitu. orang itu 

413 FN Tapi karena ekonomi itu tadi ya mbak ya? 

414 AT He-eh, karena ekonomi sifat suami saya 
Karena ekonomi dan 

415 itu tadi. sifat suami 

416 FN Lalu, mbak sendiri ini sudah ada menja1in 

417 hubungan dengan orang lain nggak? Ada 

418 dekat dengan 1awan jenis? 

419 AT Mulai ... ya ~rnah ... diajak man tan gitu, 
Mulai dckat dcngan orang 

420 janjian gitu. Hanya sejauh itu. lain 
Diajak mantan janjian 

421 FN Tapi masih ada niat kan mbak untuk 

422 meneruskan ke arah lebih lanjut? 

423 AT Yo, kalau saya itu ada niat Y!b soalnya 
Niat meneruskan 

424 orang yang ... sekarang saya temui itu, lebih lanjut 

425 dulu itu mau dijodohkan saya sama orang Orang yang ditemui 
dulu mau dijodohkan 

426 tua say a. Dulu kan kos di rumah say a, 
Dulu kos di rumah AT 
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427 gitu ... Dia juga sa yang sama saya, cinta. 
Sa yang dan cinta AT 

428 FN Dengan anak-anak.? 

429 AT Iya. Buaaik ... sekali mbak ... mbak ... Tapi 
Dengan anak-anak baik 

430 gimana ... dia Juga sudah puny a anak Tapi sudah punya 

431 mbak. 
anak 

432 FN Oh ... masih sah suami orang gitu? 

433 AT Iya. Suami orang ... (menerawang) Suami orang 

414 FN Jadi, mbaknya ini masih bingung ya mbak 

435 ya? 

436 AT He-eh. Trus juga pegawai negri kan nggak 
Pegawai negri tidak 

437 mungkin toh mbak, kawin dua kali kan boleh kawin dua kali 

438 ndak boleh toh y_a? 

439 FN Oh ya, iya. Jadi mbaknya ini masih 

440 bingung ya. Tapi sudah ada kesepakatan 

441 sama yang itu, mbak? 

442 AT Iya, sebenamya ya sudah itu. Sampe dia Sudah ada kesepakatan 

443 itu katanya ya rela ninggalkan Rcla mcninggalkan istrinya 

444 yang ... istrinya itu. Tapi saya ndak mau. ATtidak mau 
445 FN Ndak mau gimana mbak? 

446 AT Seandainya nekat -nekatnya orang saya Dikawin harus 

447 dikawin ya, itu harus sepengetahuan sepengetahuan 
istrinya 

448 istrinya gitu. 

449 FN Tapi harus cerai ya? Mbak mengharapkan 

450 dia harus cerai? 

451 AT Ya enggak. Ya endak cerai ya ndak papa Tidak cerai tidak papa 
452 gitu. Walaupun jadi istri kedua gitu. Relajadi istri kedua 

453 FN Tapi dari dia sendiri mbak? 

454 AT Ya mau sebenemy_a. Cuma ... dia itu gini, 
Cal on pa<angan juga 

455 "Lebih baik ndak usah bilang istri saya", setuju 
Tapi lebih baik tidak 

456 gitu. bilang ke istri 

457 FN Tapi mbaknya nggak mau ya, maunya 



291 

458 yang sana juga tahuya? 

459 AT Iya, gitu. Kan takut toh mbak, nanti Takut sewaktu-
460 sewaktu-waktu ketauan terus ... walaah waktu ketahuan lalu 

marah-marah 
461 marah-marah gitu. 

462 FN Takut dikira merebut suami orang gitu y_a? 

463 Tagi mantan suarni ini juga ... sudah guny_a 

464 gasangan lagi gitu mbak? 
Takut dikira merebut 
suarni orang 

465 AT He-eh. Belum. Mantan suami belum 

466 FN Jadi ngajak mbak rujuk terus gitu ya? 
punya pasangan 

467 AT He-eh, iya. 

468 FN Tapi mbak sudah nggak ada ... ? 

469 AT Say_ a sudah nggak ada niat kern bali. 
Tidak ada niat kembali 

470 Darigada kembali, lebih baik sendiri aja 
Lebih baik sendiri 

471 mbak hehehe ... 

472 FN Demi anak-anak J:lun juga enggak, mbak? 

473 AT Yo enggak. Sarna sekali. Endak ~ngen Demi anak-anakpun tidak 
mau kembali 

474 say_a udah luka sama kelakuanny_a itu. Lukadengan 

475 FN Apa masih ada kepikir-pikir gitu mbak? kelakuan mantan 

476 Masih kegikiran y_ang dulu-dulu? 

477 Maksudnya sakit hatinya itu? 

478 AT Ya masih. Masih kegikiran. Wong dia 
Masih kepikiran dengan 

479 njelekkan say_a di muka umum itu. Nawar- yang dulu-dulu 
Dijelekkan di muka umum 

480 nawarkan saya. 

481 FN Nawar-nawarkan gimana, mbak? 

482 AT Ya nawarkan say_a mau dijual gitu. 
Ditawarkan mau dijual 

483 FN Ehm, jadi itu yang membuat mbak sakit 

484 hati gitu ya? Kalo nanti akan berumah 

485 tangga itu, yang mbak pegang supaya 

486 rumah tangganya nanti langgeng itu 

487 bagaimana, mbak? 

488 AT Ya say_a harus lebih baik dari yang dulu 
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489 itu. Pengalaman-pengalaman saya suami Harus lebih baik dari 

490 yang pertama itu sak umpama gini, saya 
yangdulu 

491 kan egois, saya harus ninggal'in itu, gitu. Tidak egois 

492 Lebih baik gitu. 

493 FN Keluarga mantan suami kan juga di sini ya 

494 mbak g. ada yang di sini? 

495 AT Ada. Tetangga itu. Keluarga mantan 
tetangga 

496 FN Itu tahu mbak mulai menjalin hubungan 

497 dengan orang lain itu respon'ne gimana, 

498 mbak? 

499 AT Tau. Ya katanya ya biar aja. mungkin cari Tahu mulai menjalin 
500 yang lebih kay!!, yang lebih ganteng rutu. hubungan dengan 

501 FN Mempengaruhi nggak mbak sama mbak 
orang lain 

502 ini, opo ono efek'e gitu? 

503 AT Ya, sebenemya say a benci dia omong 

504 gitu, ke\uarganya. 
Benci dengan omongan 
keluarga mantan 

505 FN Kenapa kok benci? 

506 AT Kok ... kok tega bicara gitu. Kok, pengen Tega bicara seperti 

507 yang lebih baik. Padahal kan ... ~rceraian 
itu 

508 saya kan bukan karena orang itu. gitu toh Perceraian bukan 

509 mbak. Karena tanggagan' e 
karena caJon 

keluarga'ne, Anggapan keluarga 

510 saya itu cerai gara-gara orang ketiga mantan cerai gara-
gara orang ketiga 

511 FN Lha apa suaminya nggak menjelaskan 

512 mbak kalo cerai ... ? 

513 AT Suami saya juga nuduh gitu kok hehehe ... Suamijuga 

514 FN Mbak nanggegi gitu, (l.iy_e mbak? 
menuduh seperti itu 

515 AT Y a, say a sangkal. .. 

516 FN Ke keluarganya? 
Disangkal 

517 AT Ya ndak ke keluarganya, tagi sama suami 
Menyangkal ke 

518 saya. Kan ... yang sama orang ketiga itu man tan 

519 oemah ditemui dia. Sarna suami saya. Orang ketiga pemah 
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521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

FN 

AT 

Pemah ditemui, diancam ... (diam) 

Terus piye mbak cerita'ne? 

Yo itu ... ke istrinya JUga. Ke istrinya, 

katanya saya cerai itu gara-

gara ... suaminya dia. Selingkuh gitu. Tapi 

ya ... yang orang ketiga itu ya nyangkal 

sama istrinya. Buktinya apa? Kan selama 

m1 nggak ada bukti toh mbak. Yang 

penting kan bukti gitu, he-eh. Ya saya 

sering ketemu, tapi ya nggak pernah 

kebukti ke siapa pun. 

531 FN Lha suami'ne ngomong ke keluarganya 

532 kalo ada orang ketiga gitu. Mbak 

533 nyangkal gitu, suaminya gimana mbak? 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

AT Yah ... diam, trus dia yo dia berusaha cari 

bukti-bukti, yang namanya orang itu kan 

suka ... suka nambahin, suka ngurangin 

gitu yo. Tambah ditambah-tambahin kan 

panas toh ya mbak hatinya suami saya itu. 

"Ya, itu Atik janjian sama 

540 ini ... ini ... ini ... ", mungkin kan gitu. 

541 FN Lalu anak-anak sudah tau kalo mbak 

542 mulai menjalin hubungan dengan orang 

543 lain? 

ditemui mantan 
Dian cam 

Ke istrinya juga 

Manlandiam 
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544 AT Yang terakhir sudah. Yang pernah diajak Yangterakhirsudahtahu 

545 

546 

547 

pergi ya sama yang ini toh mbak (sambil Pemah diajak pergi 

memangku dan mengelus rambut 

anaknya). Sering diajak. Sering diajak pergi 

548 FN Tahu, kalo ibunya ini sudah mulai ... ndak 

549 

550 

sama bapaknya. Sudah mulai menjalin 

hubungan lagi? 
Sudah dijelaskan, 
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551 AT Sudah, sudah tak jelaskan. mulai menjalin 

552 FN Tanggepan'e piye, mbak? 
hubungan 

553 AT Ya diem saja itu, kan belum ... belum Diam saja, mungkin 

begitu tau toh mungkin. 
belum begitu tahu 

554 

555 FN Lalu yang besar? 

556 AT Yang besar itu bel urn ~mah. Bel urn Yang besar belum 

557 oemah ketemu. pemah ketemu 

558 FN Tapi apa sudah tau? 

559 AT (Hening sejenak) ... Kata tetangga saya itu Kata tetangga 
560 tau, katanya "Ibu saya punya pacar." · mungkin sudah tahu 

561 FN Oh, jadi orang lain. Tapi kalo sama mbak 

562 sendiri, mbak nggak pemah ngomong ya? 

563 AT Ya saya omongi gini, "lbu kan sudah ndak Diberitahu kalo ibu 

564 jadi sama bapak. Kalo ibu nanti dekatan dengan laki-laki lain 

565 sam a laki-laki lain, disenengi laki-laki jangan marah 

566 lain, jangan marah." Saya gitu kan. 

567 FN Terus gimana mbak? 

568 AT Diam. Ya diam. Tahu kalo yang ... ya 

569 setuju. 
Diam, setuju 

570 FN Jadi setuju ya? 

571 AT Setuju. Nggak ngelarang. Setuju lldak melarang 

572 FN Kalo yang kecil? 

573 AT Ya diam saja. Kan sering diajak ... makan. Yang kecil diam saja 

574 Ya nrima. Tapi waktu oertama kali itu ya 
Pertama tidak terima 

575 ndak nrimct. nangis kalo ketemu itu. 

576 Mungkin hatinya kan ibu saya direbut 
Nangis kalau bertemu 

577 gitu, mungkin toh ya. Namanya anak. lbunya akan direbut 

578 FN Ato mungkin kok ndak sama bapak gitu 

579 ya? 

580 AT lya, he-eh mungkin gitu JUga. Nangis. 
Lama-lama tidak 

581 Terus akhimya lama-lama ya enggak gitu. menangis 
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582 FN Tapi sama bapaknyajuga deket ya mbak? 

583 AT Anak-anak saya? Ya deket. Anak-anak juga 
584 FN Lebih dekat ke yang mana? Ba(!ak a to dekat sama bapak 

585 ibu? 

586 AT Ke ibu. Lebih dekat dengan 
ibu 

587 FN Lebih deket ke ibunya ya. Kalo ada apa-

588 apa juga sama ibunya ya? 
Ada apa-apa sama 

589 AT Iya-iya sama ibunya. ibu 

590 FN Kalo sama bapaknya? 

591 AT Enggak. Padahal yang nertama kan 

592 ditawari tidur di san!!. ya ndak mau. 
Sarna bapak tidak 
Ditawari tidur di rumah 

593 FN Ada nggak mbak keinginan opo yang bapak tidak mau 

594 bel urn tercapai kalau nanti berumah 

595 tangga lagi? 

596 AT Yah .. .in gin ya mbak ya ... saya ... selama 

597 ini menikah selama dua belas tahun kan Selama menikah 

598 nggak punya apa-apa sama sekali toh tidak punya apa-apa 

599 mbak. 

600 FN Maksudnya harta peninggalan? 

601 AT Ya ndak (!Unya sama sekali. Rumah yang 

602 saya tem(!ati kan rumah orang tua saya. Tidak punya harta 
603 Ya lengkai! semua barang tapi orang tua Rumah yang ditempati 

milik orangtua 
604 saya. Saya pun nggak punya sama sekali 

605 sama suami saya. Pengen ... ~ngen sekali. 

606 Dua belas tahun kan ya lama toh ya mbak lngin sekali punya 

607 ya. Ndak punya apa-apa ... (lirih) Tempat 
harta 

608 tidur saja ndak punya. 

609 FN Jadi selama ini mbak ketjanya apa mbak? 

610 AT Ya dulu itu ... masukkan ... baju-baju ternan 

611 saya itu, say a bon-boniUin gitu. Trus Dulu kerja 

612 akhimya, gimana ya ... kalo ada uang 
mengreditkan baju 
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613 setoran, naman:Ya sa}'a ndak Qun:Ya uang 

614 :Ya sa}'a Qake gitu. Trus akhirn:Ya kan 
Tidak punya uang. 
uang setoran dipakai 

615 utang sa}'a ya ban yak toh mbak ... gitu. Utang menjadi 

membuat sa}'a ndak 
ban yak 

616 Trus yang suam1 

617 mau ... sama sa}'a, ningga1kan saw, :Ya Suami 
meningga1kan gara-

618 gara-gara hutang itu. Dia kan ndak mau gara utang itu 

619 tanggung jawab, gitu. Suami tidak mau 
tanggung jawab 

620 FN Lha suami ndak menatkahi mbak? 

621 AT Sekarang gini ya mbak ya ... ya natkahi, 

622 tapi ... seandainya ngasih dua pu1uh buat 

623 seminggu ... itu nyari mana trus sisanya 

624 Kan ya utang toh mbak. Kurang. 

625 FN Mbak sudah pernah bilang ke suami ka1o 

626 segitu itu kurang? 

627 AT Ya pernah, tapi ndak ada usahanya. 

628 FN La1u yang baru ini, mbak nggak ada 

629 ini ... kebawa-bawa am a yang masalah 

630 yang dulu itu apa ndak takut akan 

631 . ? g1mana .... 

632 AT Enggak. Enggak takut sam a sekali, 

633 soalnya orangnya baik sekali toh mbak. Tidal( takut sama sekali 

634 Dia ya udah ... membantu saya. Ya terus Orangnya baik sekali 

635 terang ya mbantu saya mbayar utang itu Membantu 

636 udah buanyaak sekali. membayar utang 

637 FN Jadi mbak merasa utang budi gitu, ya 

638 mbak ya? 

639 AT 1ya, ya utang budi. Trus dia itu ya ndak 

640 11andaug mbantu saya itu, ikhlas gitu. Utang budi 
641 FN Yang mbak cari ka1o ... pria yang mbak Jkhlas membantu 

642 cari itu kritcrianya sepcrti apa? 

643 AT Yang dewas!!, soaln}'a suami saya kan 
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644 ndak dewasa sama sekali toh mbak. Ndak 

645 dewasa. Terns secara ekonominya maQan 
Cari yang dewasa 

646 gitu. Wes QQkoknya ~unya ~egangan gitu Ekonomi mapan 

647 lah mbak. Ada keriaan gitu, maksud saya Punya pekerjaan 

648 gitu. 

649 FN Terns apa lagi mbak? 

650 AT Yo, syykur-syykur kalo daQ!<t ru;nsiun gitu 

651 hehehe ... Yang namanya orang pengen Dapat pensiunan 

652 toh ya mbak ya, harapan ... 

653 FN Trns harapannya gimana lagi mbak kalo 

654 nanti punya suami ini? 

655 AT Yah ... saya ~ingin yang lebih baik gitu 

656 dari yang dulu gitu. Yah ekonomi, lngin yang lebih 

657 segalanya. baik segalanya dari 
yangdulu 

658 FN Fisiknya ... ? Yang lebih nganteng atau ... ? 

659 AT ... Enggak mbak, kan udah janda itu ya 

660 hehehe ... Ndak usah Qandang gantengm:a Tidak memandang 

661 gitu. Yang [)enting saya no mer satu 
gantengnya 

662 ekonomi, trns orangnya mau nrima anak Nomer satu ekonomi 

663 saya gitu. WalaUQUn setengah tua ya ndak Mau menerima anak 

664 Q3Q8 hehehe ... Umur ya ndak masalah 
Umur tidak masalah 

665 saya. Yang ru;nting ~unya ru;gangan lho. 

666 Yang saya hara~kan satu, kerjaan. Maoan 
Penting punya pegangan 

667 gitu. Soale kan saya gaga) kan ekonomi 
Mengharapkan punya 
peketjaan 

668 toh mbak ya. Masalah ekonomi 
Gaga! karena 

669 (menerawang). masalah ekonomi 

670 FN Itu pelajaran yang mbak dapet ya itu, ya 

671 mbak? 

672 AT He-eh ... iya. (Sambi I menerawang) Yang 

673 lebih baik gitu. 

674 FN Sekarang ini kalo ada masalah-masalah 
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675 gini, seperti tadi mbak mau diajak rujuk 

676 sama mantan suami, nggak cerita-(;erita 

677 sama saudara atau ... ? 

678 AT Ya sam a saudara bilang, terbuka 

679 tani ... soale kan yang nguatin cerai kan Cerita sama saudara 

680 ya ... nekat'in kan ya saudara saya toh Yang mendukung 

681 mbak. Yang biaya ya saudara saya. cerai saudara 

682 FN Tapi, dari mbak sendiri juga sudah bulet Yang membiayai cerai 
saudara 

683 ya? 

684 AT Sudah bulet saya. Dari dulu itu sudah 

685 bulet say~ cuma belum ada keberanian Sudah bulat bercerai 

686 gitu lho mbak. Belum ada keberanian. 
dari dulu 

687 FN Bel urn ada keberanian itu karena apa Belum ada keberanian 

688 mbak? 

689 AT Y a karena takut gitu, takut. Suami saya 

690 kan orangnya sinis toh mbak. Yo ngancam Takut dengan suami 

691 gitu lho mbak. Say a itu diancam Suami orangnya sin is, 

692 gini ... gini. Wong ini cera1 saya sudah 
suka ngancam 

693 diancam, katanya saya nggak bakalan laku 
Diancam tidak bakal 

694 selamanya gitu. Jaku selamanya 

695 FN Oh, disumpah-sumpah gitu? 

696 AT He-eh, disumpahi. Disurat'in itu. Saya 

697 jadikan bukti toh, ke saudara saya ... 
Disumpahi dan 
disuratin 

698 FN Oh, mbaknya dikirim'in surat? 

699 AT He-eh, saudaranya dia ya tak kasih tau Saudara mantan 

700 surat' e itu. diberitahu mengenai 
surat tersebut 

701 FN Terus saudara'ne gtmana tanggapan 'ne 

702 itu? 

70.3 AT Ya marah-marah. Marah-marah sam a 

704 saudaranya sendiri itu, mantan suamiku Saudaranya marah-

705 itu. Kan selama 101 ngggak tau sam a marah 
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706 sekali kelakuannya itu toh mbak. Mantan 

707 suamiku itu. 
Selama ini tidak 
tahu kelakuan 

708 FN Oh, maksudnya selama ini mantan suami man tan 

709 sama saudaranya juga kelihatan baik-baik 

710 gitu ya? 

711 AT He-eh, baik-baik. Makanya ancaman itu 

712 saya beritahu. 

713 FN Mbak dapet dukungan? 

714 AT Da~t dukungan. Perceraian saya itu da~t 

715 dukungan dari saudaran~ Jya. he-eh. ATmendapat 

716 (Diam sejenak) Makanya berani, 
dukungan cerai dari 

saya saudara mantan 

717 seandainya saya sendiri. ya ndak berani 
Seandainya sendiri 

718 mbak. tidak berani 

719 FN BaQaknya mbak gimana mbak? Ndukung? 

720 AT Ya ndukung. Soale kan sudah lama tahu 

721 kalo saya bertengkar, soale kan satu Didukung bapak 
722 rumah, kalo bertengkar kan kasar. Terus Tahu kalo sering 

723 akhirnya ya waktu cerai dia ya bilang, 
bertengkar 

724 "Ya ndak papa itu lebih baik," gitu bapak 

725 saya. 

726 FN Suka mukul mbak suaminya? Kalo ndak 

727 puas gitu mukul? 

728 AT lya, mukul. Ndak sreg. aW! dibanting gitu. 

729 Semua ya udah ... kaca ... kaca tolet itu ya 
Suka mcmukul dan 

730 udah ~cah. Terus Qhoto nikah saya itu mcmbanting barang 

731 dua album itu saya udah ndak Qunya. Tidak punya foto 
732 FN Lho, di mana mbak? nikah 

733 AT ltu tambah sudah ... udah lima tahun yang 

734 lalu. ltu ya masalah se~le, masalah dia 
Sudah lima tahun yang 

735 minta kumpul itu ... Saya ndak mau, capek lalu 

Menolak hubungan 
736 gitu kan saya ndak mau, terus akhirnya intim 
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737 Qhoto dua album nikah itu di ... bakar. 

nikah itu ndak toh 
Foto dua album 

738 Surat say a 12unya dibakar 
739 mbak ... ya dirobek-robek udah. Surat nikah 

740 FN Kalau marah itu ya udah ... ngerusak-rusak 
dirobek 

741 gitu? 

742 AT lya ngerusak-rusak, he-eh. 

743 FN Mukuli mbak? Lalu anak-anak? Kalau marah merusak 

744 AT Iya, mukul pernah. Anak-anak ndak 

745 pernah. Mukul, 
Anak-anak tidak 

terns pemah dipukul 
746 halaah ... omongannya mbak ... nggak 

747 se12antasnya diomongkan ke istri itu lho. 

748 Kasaar ... diomongkan ke orang nakal Omongannya kasar 

749 sudah se12antasny!!, itu dilontarkan ke 

750 saya. 

751 FN Tetangga-tetangga ini ya tahu? 

752 AT Tahu semua. Soale kalo ... njelekkan saya 

753 itu, ngelontar saya itu ya di deoon. Ndak Tetangga tabu semua 
Menjelekkan di 

754 pelan-pelan enggak, keras-keras gitu. depan rumah 

755 FN Juga omong-omong ke tetangga gitu? 

756 AT Ya omong-omong, he-eh. Membicarakan ke 

757 FN Jadi tetangga tahu semua ya? 
tetangga 

758 AT Tahu semua. Jadi saya cerai ini tetangga 

759 ya ndak kaget. Soale kan sudah lama toh Tetangga tahu semua 

760 mbak mau cerai itu, ndak jadi ... ndak jadi 
Tidak kaget kalau cerai 

761 gitu terus. Sudah lama mau 

762 FN Lha padahal ndak jadi terus itu karen a 
cerai tidak jadi terus 

763 apa, mbak? 

754 AT Ya karena saya saya masih takut. 

765 FN Lalu itu suami yang minta ccrai, mbak 
Tidak jadi terus 
karena masih takut 

766 juga pernah minta cerai? 

767 AT Yah, saya sebenarnya ingin cerai ya sudah 
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768 lama mbak. Ndak berani gitu lho, sampe Sudah lama ingin cerai 

769 saya itu berdoa moga-moga suami saya itu Tidak berani 

770 kecantol perempuan laen, saya serahkan. 
Berdoa semoga suami 

771 Sampe saya gitu. terpikat wanita lain 

772 FN Kalo kecantol itu nanti, maksudnya mbak 

773 itu akan lebih gamoang gitu? 

774 AT He-eh, iya gitu. Dengan demikian 

775 FN Lha apa pernah ada pengalaman pernah lebih mudah 
berpisah 

776 selingkuh sama orang lain gitu? 

777 AT Kalo nakalnya suami saya itu ndak 

778 selingkuh toh mbak. Nakalnya ya judi, Suami tidak 

779 bilyard gitu, mabuk gitu. Ndak 
selingkuh 

rna en Judi, main bilyar dan 

780 maen perempuan, nggak. mabuk 

781 FN Mbak lnt menceraikan alasannya apa, 

782 mbak? 

783 AT Saya cerai? Yo ... yo .. .itu dia kan udah 

784 njatuhkan talak, sudah bilang cerai itu Alasan cerai suami sudah 

785 sebenemya kan udah nggak boleh toh 
menjatuhkan talak 

Sudah tidak sah 

786 mbak. Udah nggak sah saya jadi istrinya sebagai istri 

787 i!u. Menurut orang pintar itu. Itu alesan itu 

788 juga. Trus alesan dia ndak ngasih nafkah 

789 say a lahir bat in. Sebelum cerai itu, Alasan tidak memberi 
natkah lahir batin 

790 sebelum cerai itu suami saya udah dalam Sebelum cerai 

791 keadaan tiga bulan ninggalin saya. 
ditinggal suami tiga 
bulan 

792 FN Lah di mana itu? 

793 AT Di rumah kakaknya. Pertama di rumah 

794 orang tuanya di Lamongan. Trus ke Di rumah kakaknya. 
Pertama di rumah 

795 kakaknya, itu udah tiga bulan. ltu sebelum orangtuanya 

796 perceraian lho, belum proses belum apa. 
Sebelum proses 

797 FN Kenapa kok ditinggal, mbak? cerai 

798 AT ... Yah ... masalah ... dia ndak ketia trus 
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799 ndak ngasih uang gitu. ltu baju-bajunya ya 

udah dikemas'in semua itu. He-eh, terns 
Masalah tidak 

800 memberi uang 
801 akhimya sudah em pat bulan itu saya 

802 dengar dari orang-orang, katanya saya itu Dengar dari orang-

803 nggak bakalan dicerai, nggak bakalan 
orang tidak akan dicerai 

804 dikumQul'in selama hiduQ saya gitu. Tidak dikumpuli 

805 FN Kenapa kok nggak mau nyerai'in mbak? 
seumur hidup 

806 AT Ya ndak tau. Katanya memang sengaja 

807 mau menelantarkan say a gitu. Terns Sengajamau 
menelantarkan 

808 akhimya say a konsultasi sam a saudara Konsultasi dengan 

809 itu ... terus ambil keputusan cemi itu. Yang 
saudara mengarnbil 
keputusan cerai 

810 ngugat saya. 

811 FN Jadi yang ngugat mbak ya? 

812 AT lya. Yang biaya juga saya AT yang mengugat 
dan membiayai 

813 FN Ndak minta ke suami? 

814 AT Ya, endak. Soalnya yang ngugat kan saya 

815 toh, mbak. 

816 FN Oh, 1ya ya. Lalu, suami nggak ada 

817 ini ... ngamuk tah ato gimana? 

818 AT Enggak. Pertama ya sidang ~rtama itu ya 

819 Ian car. Terus sidang yang kedua itu Sidang pertama 
lancar, sidang kedua 

820 yo ... sulit ... agak sulit. agak su1it 

821 FN Sulitnya mbak? 

822 AT Yo dia minta tuntutan baru lagi. Tuntutan 
Suami minta tuntutan baru 

823 kalo saya ... katanya selinl!kuh .. .itu Tuntutan kalo istri 

824 diungkapkan. Terus akhimya ya sadar selingkuh 
Sadar sendiri 

825 sendiri, sidang ketig,a itu 

826 akhimya .. .lancar, dia sudah Qasrah gitu. 
Sidang ketiga lancar 

827 Tapi omonga'l suami saya itu Qlin-plan 

828 toh mbak. Yo omong ke saya itu gini, Omongan suami 
829 omong ke orang lain itu gitu, ndak teteQ plin-plan 
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830 gitu lho. 

831 FN Maksudnya omong hal apa, mbak? 

833 

834 

835 

836 

837 

838 

839 

AT Kalo ke saya itu minta kembali 
Ke AT: minta 

gini ... gini ... tapi kalo ke orang lain ... ndak kembali 

bakalan walaupun tujuh turunan. ndak Ke orang lain: tidak 
akan kembali 

bakalan kembali. Wong istri saya itu Karena sudah 
ditawarkan ke orang 

sudah saya tawarkan ke orang-orang gitu. lain 

Tapi kalo saya ndak, ya baru kemarin itu 
Kemarin bilang 

lho bilang sama saya kalo minta rujuk minta rujuk 

hehehe ... 

840 FN Lalu mbak mendengar seperti gitu. 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

tanggapannya gimana mbak? 

AT Ya saya ketawa. 

(Wawancara terhenti sejenak karena anak 

informan rewel minta diantar turun.) 

Cuma ketawa saya. Ya tanya dia, "Tadi 

kamu habis ke mana seharian?" Terns 

saya ... 

848 FN Masih peduli ya, mbak? 

849 AT lya. Terns saya bilang gini, "Sekarang kan 

850 udah nggak hakmu, nggak usah diurusin. 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

Kita udah selesai, udah cerai. Saya 

pulang, sayu enggak itu urusan saya." 

Saya gitu kan. Tapi diajugadiam. 

(W awancara terhenti sejenak, informan 

meminta IJtn kepada peneliti untuk 

mengantarkan anaknya turun ke bawah.) 

857 FN Lha 1m sekarang, mantan suarni sama 

858 

859 

860 

yang lagi deket sama mbak ini kan kenai 

kan, mbak? Trus hubungannya gimana, 

mbak? 

Ditangapi dengan 
tertawa 



861 

862 

863 

864 

AT Kenai. Ya, kemaren waktu nemut saya 

minta rujuk itu, habis itu terus nemui dia. 

FN Oh, mantan suaminya itu menemui itu 

ya ... ? Itu mbaknya tahu? 

865 AT Tahu. Terus itu kan telpon saya. 

866 FN Yang mana? Yang deket sama mbak itu? 

867 AT He-eh, yang deket sama saya itu. Katanya 

868 

869 

870 

871 

872 

873 

nemui di tenis a/on-a/on. Ya kemarin itu 

habis nemui saya. Katanya bilang kalo 

saya dengan itu nggak apa-apa. "Kamu 

ndak papa kamu itu ngawin istri ... mantan 

istri saya. Tapi tolong suruh kembali ke 

sayajuga ... " 

874 FN Lha maksudnya gimana, mbak? 

875 AT Ya ndak tau, dia bilang gitu. "Ndak papa 

876 

877 

878 

879 

jadi istri kamu, kamu kawin siri juga ndak 

papa, tapi juga suruh sama saya. Terus 

saya minta nanti anak-anak saya kamu 

yang ... mbiayai." 

880 FN Terus tanggepannya yang ... ? 

881 AT Tanggepannya ya gini, "Ya ndak mau, 

882 mas. Wong saya juga punya anak dua, 

883 saya ndak bakalan ngawin istri kamu, 

884 gitu." Ya nyangkal gitu, disangkal. 

885 FN Sudah ceritanya begitu, mbak? 

886 Nanggepinya gimana, mbak? 

887 AT Ya heran saja yang deket sama saya itu, 

888 

889 

890 

891 

kok tega gitu lho ya. Kan berarti dia itu 

pikirannya gini, saya mau diserahkan ke 

orang lain tapi dia ingin jadi milik saya, 

nanti dia kan ndak keJja dia dapet uang 
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892 terus. Gitu toh mungkin. Soale yang deket 

893 sama saya itu kan kaya sekali toh, mbak. 

894 Mampu gitu. 

895 FN Jadi mungkin ada maksud gitu ya, mbak? 

896 

897 

898 

Lba mbaknya ndak cerita atau lapor ke 

saudara mantan suami mengenai masalah 

yang ini? 

899 AT Y a, mungkin. Ya enggak, enggak, 

900 dibiarkan saja. Terns habis itu nemui 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

kakak saya. Bilang ka1o ... saya suruh 

kembali gitu. Tapi kakak saya marah

marah. Marah-marah. Ya marah 

kok ... cerai kok kern bali Jagi, lah untuk 

apa cerai kalo kembali lagi, digitukan 

sama kakak saya itu. 

907 FN Alasannya pingin kembali itu apa ya, 

908 mbak? 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

AT Ya ndak tau. Apa mungkin dia itu jaga 

gengsi, kan dia itu nggak keria toh mbak 

Y!!· Sekarang siapa yang mau sama dia, 

gitu toh mbak. Tcrus mungkin 

bayangannya dia itu ... saya kan masih 

muda. Mungkin nanti ... dapat yang lebih 

dari dia. Namanya orang kan takut, berarti 

kalah. Gitu toh mbak yang namanya orang 

laki-laki. 

918 FN Jadi takut kalo mbaknya nanti mapan? 

919 AT He-eh, mapan. Seumpama nanti dia keija 

920 

921 

922 

uang banyak, ya ndak mungkin toh mbak 

ngejar saya lagi. Kalo punya uang tho. 

Beli di jalan itu ya banyak .. . sak umpama 
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Suami ingin kembali 
mungkin karena jaga 
gengsi, karena tidak 
kerja 
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923 gitu. 

924 FN Man tan suami In! tahu xa mbak, kalo 

925 mbak ini pengen menikah lagi? 
Mantan suami tahu 

926 Tanggaoannxa? kalau AT ingin 

927 AT Ya tahu. He-eh. Yo ... katanya itu saya menikah lagi. 

928 masih dinanti tiga bulan, sampai Agustus 

929 ini masih dinanti sama dia. 

930 FN Dinanti itu maksudnya ... ? 

931 AT KaJo saxa kembaJi Sarna dia itu diterima, Mantan masih menanti 
kalau mau kembali lagi 

932 mau gitu. Tapi say a sudah ndak mau, 
Sudah tidak mau 

933 mbak. Sudah bulat PQkoknxa ... sudah kern bali 

934 mantep. Pisah. 

935 FN Lha kalo deket se~rti ini ... jarak 

936 rumahnxa deket, ~ngaruh ... ? Jarak rumah dekat 

937 AT Ya, itu ixa. Pengaruh sebenarnxa. Saya 
berpengaruh 
Tidak bisa bebas. masih 

938 mau bebas, ya ndak bisa. Masih takut. 
takut 

939 FN Takutnya kenapa, mbak? 
Sebetulnya tidak 

940 AT Ya ... sebenarnxa xa ndak takut, wong takut 

941 udah nggak haknxa toh mbak xa. Takut 

942 kalo nanti makan di dePQt sini, tiba-tiba 

943 saxa sama yang deket sama saxa itu ada Takut terbukti dekat 
dengan caJon 

944 dia. Oh, berarti bener kebukti gini ... gini, pasangan 

945 gitu lho mbak. 

946 FN Kebukti kalo, tuduhan xang selinl!kuh tadi 

947 ya mbak ya? Tuduhan suami 

948 AT He-eh, tuduhannxa gitu. Kan ndak bebas terbukti benar 

949 gitu. Tapi selama ini saya ya ndak pernah 

950 ngenal laki-laki lain. Ya kecuali suami 

951 saya sama orang yang deket sama saya 

952 ini. 

953 FN Terus nggak ada ini, mbak ~ngen jauh 



954 

955 

956 

AT 

dari suami? 

Ya sebenemya ya pmgm, mbak. Tapi 

bapak saya gimana ... 

957 FN Atau mantan suarninya yang mungkin 

958 pergi? 

959 AT Lha yo. Kalo saya ya ingin mantan suami 

960 

961 

962 

saya yang pergi. Untuk apa di sini, kok 

ndak malu. Padahal semua orang 

kan ... ngunjing dia. Kok ndak malu gitu. 

963 FN Dia di sini ini kan sama saudaranya ya. 

964 Ada kerjaan di sini? 

965 AT He-eh, ikut saudara. Ya ndak ada. Makan, 

966 tidur, ya di saudara gitu. Nganggur. 

967 FN Mbak ndak tau alasannya, kok di 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

AT 

FN 

AT 

rumahnya saudara ini? 

Ya mungkin ... mungkin sengaja mau 

mbuntut'in saya. Melihat keadaan saya 

gitu. 

Mau deket dengan anak-anak gitu? 

He-eh. Kalo deket dengan anak-anak itu 

ndak alesan toh mbak. Sejak dulu kan dia 

nggak dekat toh mbak dengan anak-anak. 

976 FN Oh, kurang mengurus gitu? 

lngin jauh dari 
mantan suami 
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Mungkin sengaja 
mau membuntuti AT 

Bukan mau dekat 
dengan anak-anak 
Sejak dulu tidak 
dekat dengan anak
anak 

977 AT He-eh. Jadi anak-anak saya ini pisah ama Anak-anak tidak kaget 
berpisah dengan 

978 dia ya ndak kaget. Wong selama ini ya ayahnya 

979 

980 

ndak pemah sama dia. Dia jarang di 

rumah toh mbak. Pagi berangkat. 

981 FN Kerja gitu ... ? 

982 AT Endak. Yo maen, ato apa. Trus Magrib 

983 pulang, berangkat lagi. pulangnya jam 

984 berapa ya ndak tau. Kan rumah ndak Rumah tidak pemah 
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985 pemah saya kunci. dikunci 

986 FN Itu mbak sudah ndak ada komunikasi ya? 

AT 

Maksudnya ndak sating ngurusi ya? 

Endak ... ya ndak sating ... sating diam. 

Ndak bicara. Satu rumah, tapi ... diam, 
Satu rumah tidak 

987 

988 

989 

990 

991 

992 

993 

994 

995 

996 

997 

998 

999 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

ndak bicara. Wataupun suami-istri. sating bicara 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

Tapi sama anak-anak ndak deket gitu? Ya, 

misatnya ngajak maen? 

Ndak deket sama sekati. Ya ndak pemah. 

Sekarang mbak, ndak punya uang, lah 

mau diajak maen apa, gitu mbak. 

Ya, maksudnya ngajak guyonan ato ... ? 

Jarang pokoknya. 

Jadi anak-anak ini ya ndak deket ya? 

Ndak deket. Jadi sekarang pisah itu ya 

Anak-anak tidak dekat 
sama sekali 

ndak kaget. Dianggep biasa, ya ndak ada Anak-anak 

apa-apa gitu. menganggap biasa 

FN 

AT 

Tapi juga ini ... sering dolan ke rumahnya 

bapaknya anak-anaknya? 

Ndak mau. Ndak mau. Ya ndak tau, 

namanya anaknya kan udah nilai toh 

mbak. Sudah bisa nilai. 

I 007 FN Juga tau kalo ibunya sering tengkar sama 

1008 bapaknya? 

I 009 AT Tau, tau. Kan saya juga njelaskan toh 

I 0 I 0 mbak kato kelakuan bapakmu itu gini, 

I Oil gmJ. 

1012 FN Terus anaknya gimana, mbak? 

IOI3 AT iyo, toh yo. Yang pertama itu kadang gini, 

I 014 "Jangan takut bu sama bapak, nanti saya 

1015 yang nantang." Gitu hehehe ... 

Tidak mau main ke rumah 
ayahnya 

Anak-anak sudah 
bisa menilai 
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1016 FN Kalo keluarga mantan suami juga tau ya 

1017 kalo mbak lagi deket sarna orang lain? 

1018 Trus tanggepan'ne piye? 

1019 AT Tau, tau. (Diam berpikir) T angge11an' ne Keluarga mantan tahu AT 

yo, bilang sama orang-orang kalo 
dekat dengan orang lain 

1020 say a Bi lang ke orang-orang 

1021 selingkuh itu. 
kalau AT selingkult 

1022 FN Maksud kebukti kalo betul, gitu? 

1023 AT He-eh ... he-eh ... kata'ne gitu. 

1024 FN Tapi mbaknya sendiri yang ... ndak ada 

1025 perasaan gimana gitu? 

1026 AT Yo sebenamya ya mangkel, gitu. Percuma Mangkel 
1027 mbak dijelaskan hehehe ... Yo dibiarkan, 

1028 nanti diam sendiri. 
Percuma dijelaskan 
Dibiarkan nanti diarn 

1029 FN Harapan'e begitu ya? Kalo punya rumah 
sendiri 

1030 tangga lagi ya harapan' e ... ? 

1031 AT Ya ~ngen yang maQan. Terns ~ngen 

1032 yang ekonominya ... ookoknya cukuQ gitu 
login yang mapan 
Ekonomi cukup 

1033 lho, mbak. Yang lebih baek.. .dari yang 
Lebih baik dari yang 

1034 dulu. Soale yang dulu itu ... parah sekali, dulu 

1035 mbak. 

1036 FN Kalo misalnya nggak jadi sarna yang ini, 

1037 yang lagi deket ini, gimana mbak? Tidakjadi dengan 
1038 AT Y!!:. say a ndak 11a11a. calon pasangan tidak 

1039 FN Ndak berharap jauh, gitu ya mbak? 
papa 

1040 AT Endak. Saya sebenemya itu ndak begitu 
Tidak begitu berharap 

1041 berharap sarna dia. Karena dia ya udah 

1042 Qunya istri. Sekarang gini ya mbak ya, 
Sudah punya istri 

1043 namanya perempuan, namanya orang 

1044 masak mau jadi simpanan terns, kan ya 
I 

Tidak mau jadi 
1045 ndak mungkin toh mbak. Pengen tau, simpanan terus 

1046 semua orang tau itu suaminya, gitu. Soale, 
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1047 sak umQama saxa nekat sama di!!, itu jalan 

1048 satu-satunxa xa simQanan itu, dikawin siri. 
Jalan satu-satunya jadi 
simpanan, kawin siri 

1049 FN Tapi kalo semisal nggak jadi ya ... ? 

1050 AT Ya ndak papa. Dia pun ndak papa, mbak. 

1051 FN TaQi sudah siaQ xa mbak, menjalin 

1052 hubungan dengan orang lain? 

l:Y!b saxa siaQ. Tapi yo, saxa takut kalo 
Siap menjalin hubungan 

1053 AT dengan pria Jain 

1054 nanti orang lain tahu kalo saxa sudah 
Takut orang tahu 
sudah dekat dengan 

1055 deket sama dia. gitu lho. eaton pasangan 

1056 FN Takut gimana, mbak? 

1057 AT Takut kalo dianggaQ nakal, gitu lho mbak. Takut dianggap nakal 

1058 Udah sama itu kok gini ... takut. 

1059 FN Lha, mbak ini dengan statusnya janda ini, 

1060 trus ndak ada ini ... prilaku yang dibuat 

1061 dengan waktu jadi istri orang ini? 

1062 AT Ya beda sekali, xa mbak xa. Hams hati-
Peri laku beda setelah cerai 

1063 hati, itu nomer satu. Ya wes QQkoknxa 

1064 kalo ... keluar, terns cara pakaian, cara apa 
Harus hati-hati cara 
pakaian, lebih sopan 

1065 gitu kan lebih soQan, lebih nganu .. . gini. 

1066 Keluar malem xa ndak ~mah toh mbak, 

1067 sax a mal em itu keluar. Sambi! njaga Tidak pernah ke1uar 
rna lam 

1068 omongan orang itu. Soalnxa omongannxa 

1069 tetangga itu, walaah ... rumas sekali toh 
Menjaga omongan 
orang 

1070 mbak hehehe ... 

1071 FN TaQi tetangga ini xa mbak, nggak ada 

1072 omongan beda ato negatif kalo mbak jadi 

1073 janda? 

1074 AT Enggak ada, enggak ada. Ya cuma tau Tidak ada omongan 
negatif dari tetangga 

1075 kalo saya ... cerai terns ada yang deket 

1076 sama saya itu tau. 

1077 FN Kalo omongan yang tentang mbak dcket 
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1078 dengan orang lain 1m ya ndak ada 

1079 tanggepan piye-piye, gitu? 

AT Ya ada. Ya ... adanya ya negatif sama 1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

Negatif dengan AT 
saya. Yang katanya saya ngejar. .. suami 

orang, ngerebut suami orang. Ngerusak Men~ejar, merebut 
suam1 orang 

rumah tangga orang gitu. Merusak rumah Jangga 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

Mbak seringnya kontak sama yang deket 

ini, komunikasinya sering, mbak? 

Y a, sering 1ewat.. .1ewat HP. 

Oh, hubungan telpon. Ketemuan gitu, 

mbak? 

Ketemu, ya mungkin seminggu dua kali 

lah. Keluar, makan gitu. 

Kadangjuga ngajak anak, gitu? 

lya, anak saya ajak gitu. Kalo makan, itu 

pasti saya ajak. Sudah pernah diajak pergi 

1094 bareng toh, mbak. Yang penting saya 

1 095 ndak papa kan berani toh mbak, wong 

1096 anak sayajuga ikut. 

1097 FN Ehm, maksudnya mbak itu ndak berbuat 

1098 macem-macem, gitu kan mbak? 

1 099 AT He-eh, jadi omongan tetangga 

itu ... gini ... gini tuh, saya ndak takut. 

Soale dia ndak sama saya, saya ya siap. 

Saya kan ya ndak ngejar dia toh mbak. 

Ndak pingin ... pasrah, cuma selama ini dia 

orang 

Selama ini dibantu 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

kan mbantu saya, itu lho mbak ... mbayar membayar utang 

utanr.. Sebenernya kan awalnya ya itu toh 

mbak. Ya ekonomi itu. 

11 07 FN Maksudnya mbayar utang-utang yang 

11 08 dulu itu tch, mbak? 
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1109 AT He-eh, ya dikasih ama dia. 

1110 FN Mbak ndak takut ka1o nanti itu, terulang 

1ll1 kayak kasar seperti mantan suami itu? 

1112 AT Kalo sama siapa? 

1113 FN Sarna yang deket ini? 

1114 AT Endak. Soale saya tau persis prilaku itu. Tidak takut caJon akan 
kasar 

1115 ltu ya orang oendidikan toh mbak. Tabu persis kelakuannya 

1116 

1117 

1118 

1ll9 

Endak ... endak. Itu orang bemendidikan, 

orang ... hehehe ... dibanding suami saya ya 

beda jauh toh mbak. Suami saya orang 

liar, orang proyekan. 

1120 FN Jadi'ne nggak ada ketakutan terulang lagi 

1121 ya? 

1122 AT Ndak ada ... ndak ada. 

1123 FN Jadi'ne kalo nanti berumah tangga lagi ya 

1124 

1125 

udah mantap ya? 

AT Sudah mantap. 

1126 FN Harapannya kalo nanti berumah tangga 

1127 lagi ... ? 

Karena orang pendidikan 

Tidak takut terulang 
lagi jika dengan calon 
pasangan 

Sudah mantap 
berumah tangga lagi 

1128 AT Pengen yang harmonis itu toh mbak. Ya lngin yang harmon is 

1129 

1130 

1131 

1132 

1133 

1134 

1135 

1136 

ndak seperti dulu itu kan pengalaman dulu 

itu ... banyak pahitnya toh mbak. Jadi ya lngin yang mapan 

pengen ya mapan gitu. Suami yang baik. Suami yang baik 

suam1 saya kan ckk ... kasar sekali 

mbak ... mbak ... hehehe ... Semua orang 

ya tau toh mbak, suami saya tuh 

siapa ... tau ... hehehe ... Jadinya ya ndak 

kaget, tau. 

113 7 FN Jadinya, itungannya masyarakat ini, 

1138 tetangga itu ya mendukung ya? Nggak ada 

1139 ya, komentar gimana gitu? 
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1140 AT lya, ya mendukung. Tambah saya cerai 

1141 

1142 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

mt, dukungannya dari ... tetangga juga. 

Dari Pak S (perantara) juga, "harus kamu 

yang ngugat" gitu. "Wong kamu sudah 

dioerlakukan gini ... gini". Waktu di Pak S 

itu, nonton apa itu ya ... ada om-om itu di 

sini, ya saya itu ditawarkan kok hehehe ... 

Pak S itu cerita saya sampe geleng-ge1eng. 

Tetangga 
mendukung bercerai 
Perantara juga 
mendukung bercerai 

Ditawarkan ke om -
om 

1148 FN Lho, 1ha maksudnya sampe mbak itu 

1149 

1150 

ditawarkan itu gimana? Ato pas 

bertengkar ato ... ? 

1151 AT Ya ndak tau. Ya endak, itu belum ada 

1152 perceraian padahal. 

1153 FN Maksudnya belum ada niat untuk cerai? 

1154 AT He-eh, tapi saya niat udah ada. Cuma 

1155 Niat cerai sudah ada 
masih belum berani. Terus saya dikuat'in 

Tapi belum berani 
1156 sama orang-orang itu. 

1157 FN Belum berani itu karena takut jadi janda 

1158 ato apa? 

1159 AT Ka1o jadi janda ndak takut saya. T akut' e Tidak takut jadi janda 

1160 

1161 

1162 

1163 

1164 

1165 

1166 

1167 

1168 

1169 

1170 

FN 

AT 

yo ancaman dia itu lho. Soal'e kan dia Takut diancam 

pernah bilang toh mbak ... mau nyeraikan 

saya, mau ngelepas saya kalo saya Akan diceraikan 
setelah dicacati dicacati dulu, gitu. Jadi saya kan berpikir 

toh mbak itu. 

Maksudnya kalo nanti mbaknya ngugat 

cerai, mbak takut kalo nanti diapa-apain 

gitu? 

lya, he-eh itu. Scbenernya kan saya 
Menunggu suami 

nunggu dia ... dia yang ngugat. Tapi kok yang mengugat 

nggak ngugat-ngugat, soal'e kan ndak 
Tidak mengugat karena 
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1171 punya uang gitu toh mbak. Terus saya dari tidak punya uang 

1172 omongan orang-orang, "kamu nggak 

1173 baka1an dipegat, nggak bakalan dicerai, 

1174 nggak bakalan dikumpuli selama 

1175 hidupmu." Lha itu kan berarti niatnya 

1176 jelek toh mbak, gitu. 

1177 FN Jadi mbak takut kalo nanti dicacati, 

1178 diancam gitu ya? 

1179 AT He-eh, iya. Terus kakak saya, ')angan 

1180 takut, ada hukum kok." ltu bilang ke 

1181 kakak saya tuh, kalo mau nyacati saya. 

1182 FN Jadi suka ngancam gitu ya? 

1183 AT He-eh, saya takut. Soa1'e orang'e itu ya Takut karena suami 

ll84 

1185 

ll86 

nekat nekat toh mbak. Nekat. Jadi sekarang itu 

saya Juga harus hati-hati. Kalo dia Harus hati-hati 

omongan sama saya itu, sayajuga harus ... 

1187 FN Meskipun sudah cerai, mbak? 

1188 AT He-eh, orang nggak tau 1ho mbak, nanti 

1189 ka1o ... tiba-tiba saya dibunuh, mati ngono 

1190 ndak papa. Terus 

toh Takut disiram air 
1191 di ... hehehe ... disiram ... takut mbak, keras 

1192 saya. 

1193 FN Ndak mikir'no 1m mbak, nanti masa 

1194 depannya anak-anak misalnya ndak punya 

1195 bapak, gitu? 

1196 AT Ya ... takut gitu, sa yang apa ndak sama 

1197 anak saya. 

1198 FN Enggak, maksudnya anak-anaknya mbak 

1199 ini sama mantan suaminya mbak ini deket 

1200 ato ndak sekarang ini? 

1201 AT Ya ... ya ndak pernah. Ya pernah, tapi 
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1202 jarang gitu. Soalnya dari dulu kan ya 

1203 kurang deket toh mbak, kurang perhatian. 

1204 FN Kurang perhatian itu ... ? 

1205 AT Ya ndak pemah ngabari keadaan anak Tidak pemah tanya 

1206 gitu. Anak itu udah mandi apa ndak, kabar anak 

1207 makan apa ndak. Udah cuek gitu. 

1208 FN Jadi mbaknya ini ndak takut. nanti 

1209 anaknya ini ... ? 

121 0 AT Endak. Saya ndak takut, soal' e saudara- Tidak takut dengan nasib 

saudara saya ya mampu. Terus saudara-
anak-anak 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

saudara saya juga siap nyambung. Jadi Ada saudara yang 
siap membiayai 

saya ndak takut cerai, ndak takut anak

anak saya. Seko1ah juga sudah saudara 

saya yang mbiayai gitu. Toh kalo nanti 

akhimya nanti kalo saya ndak cerai. anak 

saya tahu kalo saya bertengkar terus, ya Ka1au tidak cerai 
kasihan anak-anak 

tambah kasihan toh mbak. Tekanan Tekanan batin bagi 

batinnya, tambah kasihan gitu. anak-anak 

1220 FN Saudara-saudaranya mbak ini yang sangat 

mendukung ya? 1221 

1222 

1223 

1224 

AT lya, iya. Soal'e kan ... udah tau lama toh Saudara sangat 
mendukung bercerai 

mbak. Yo kasusnya sudah tau, jadi yang 

nyuruh ya kakak-kakak saya itu. Soal'e 

1225 udah tau. Ya pemah saya dua tahun yang 

1226 lalu dipasrahkan ke kakakku kok. Mau 

1227 dicerai itu sudah bilang ke kakakku itu. 

1228 Udah diserahkan, itu masih marah 

1229 kakakku itu. Mbok ya mikir anak-a.'1ak 

1230 gitu. Masih diganduli sama kakakku itu. 

1231 FN Jadi mbak ini ndak nrima ya, kalo dicerai 

1232 gitu? 
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1233 AT (Terdiam sejenak) ... Sebenarnya saya ya 

nrima mbak. Ya pingin, cuma'e dia itu 
Menerima 

1234 perceraian 
1235 omongnya saja gitu 1ho mbak. Maksud 

1236 saya itu, omongnya mau cerai itu ndak 

1237 kebukti itu lho. Ngancam, ngertak tok. 

1238 Ma1ah ancaman surat itu mau mbunuh Mengancam 

1239 yang dekat sama saya itu juga membunuh ca\on 
pasangan AT 

1240 FN Mau dibunuh ... ? 

1241 AT He-eh, mau dibunuh hehehe ... 

1242 FN Mbaknya nggak takut, mbak? 

1243 AT Ya takut sama sekali. Makanya terns saya 

1244 fotokogi, saya kasihkan ke saudara- Takut sekali dengan 
ancaman mantan 

1245 saudaranya itu, saudaraku juga. Nanti kalo 

1246 suatu saat ada terjadi beneran, bukti itu 

1247 kan dituduh. 

1248 FN ltu setelah mbak cerai? Suratnya itu? 

1249 AT Sidang terakhir, be1um resmi. Baru 

1250 proses. Ngancam. 

1251 FN Jadi selama ini komunikasinya ya sering 

1252 ya, mbak? 

1253 AT He-eh sering. Diteloon, sering ketemu 
Komunikasi sering 

1254 sam a man tan saya, kan mbak? Sering ditelpon 

1255 ketemu, /ah wong satu gang kan toh mbak Sering ketemu, satu 

1256 hehehe ... gang 

1257 FN Juga sering omong-omongan biasa gitu 

1258 ya? 

1259 AT Yo ... jarang. Ya kemaren itu minta rujuk Jarang omong-omongan 
bia<;a 

1260 itu. Tagi saya ~o jaga-jaga mbak, kan dia 

1261 masih di sini. Se~rti ko~ok rumah itu, 
Selaiu jaga-jaga 

1262 kamar itu ka1o mal am itu saya kunci Kamar dikunci 

1263 ra~t-ra~t. Orang kan nggak tau toh, ya 
rapat-rapat 
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1264 mbak ya. Takut gitu, soal'e kan katanya 

1265 
Takut karena sering 

"""m"'as"'-i'-"h,_,_. ·:..:.· _,_,1 e:..:.w'""a""t -..::le""w'"'"'a,_,t"-. ---'-'K"'an"-'-_,I~ew~at'---'s~e'-='ti~ap lewat -lewat tiap hari 

1266 hari. 

1267 FN Merasa 1m ya mbak, diawasi gitu ya 

1268 mbak? 

1269 AT He-eh, diawasi. (Diam sejenak) ... Say a Merasa diawasi 

1270 takut toh mbak. 

1271 FN Apa sering maen ke rumahnya mbak? 

1272 

1273 

1274 

AT 

FN 

Yah ... ya ndak sering. Kadang ya pura

pura tanya anak itu. 

Orang tuanya mbak gimana mbak, kalo 

1275 dia sering dateng gitu? 

1276 AT Kebetulan bapak ndak pernah tahu, kan di 

1277 dalam terus itu. Terus selama ini ya ndak 

1278 cerita, kan bapak sakit toh mbak, kasihan. 

1279 Taunya dia, aku udah heres gitu, udah. 

1280 FN Juga tau ya kalo mbaknya ini ada deket 

1281 sama orang lain, gitu? 

Tidak sering ke rumah 

Kadang pura-pura 
tanya anak 

1282 AT Ya mungkin tahu, mungkin. Tapi keluarga Keluarga sudah tahu 
dan mendukung AT 

1283 saya, kakak-kakak saya tau. Ndukung dengan calon pasangan 

1284 semua. 

1285 FN Kalo dengan statusnya yang masih suarni 

1286 orang gitu? 

1287 AT Lha ya gitu itu, m~ih mikir. Ndukungnya 

1288 gini lho mbak, soale yang deket sama saya 

\289 itu bilang, pokoknya masih kasihan sama 

1290 saya. Niatnya mbantu itu tulus, gitu lho 

1291 mbak. Juga sayang. 

1292 FN Tapi kalo bapaknya ndak tau ya? 

1293 AT Ndak tau ... kasihan, mbak ... sakit. 

1294 FN Kalo suaminya ngancam-ngancam gitu, ya 



1295 tau ya mbak? 

1296 AT Tahu, bapak tahu. Ya jangan takut gitu. 

1297 FN Sebetulnya permasa1ahan mulai kasar itu 

1298 sejak awal perkawinan ato gimana, mbak? 

1299 AT Timbulnya ya ... ya endak sejak 

1300 

1301 

perkawinan. Sejak oertengahan itu, mbak. 

Mulai lepas proyek itu. Udah kasar. 

1302 FN Sebetulnya nggak kasar gitu? Atau cuman 

1303 timbul waktu bertengkar itu? 

1304 AT Ya gitu, memang kelakuannya gitu 

kelakuannya. Dulu saya kan nggak setuju, 

318 

Suami mulai kasar 
sejak tidak punya 
kerja 

1305 

1306 

1307 

toh mbak. Ndak disetujui orang tua, saya Dulu orangtua tidak 
menyetujui 

dapet itu. 

1308 FN Kenapa, mbak? 

1309 AT Tahu, waktu mau dapat saya itu, dia itu 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

1318 

FN 

suka ... sindir (penari) ya mbak ya. Jadi Suami terkenal suka 

kalo ada sindir datang sini itu, yang meniduri penari 

nidurin oertarna ya suarni saya itu. Terus 

dapat saya itu, ya tetangga ya kaget semua 

hehehe ... Soal'e kan saya mau dijodohkan 

sama yang deket sama saya itu. 

Ya terus akhimya dapet sama yang 

suarnmya mbak itu ya? Pertarna kali 

oemikahan gimana? 

Dulu mau dijodohkan 
dengan calon pasangan 

1319 AT Baik, ya dulu itu saya mau menghindar Awal pemikahan baik 

1320 
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1322 

1323 

1324 FN 

mbak. Ya terus dia kan orang liar, trus 

saya masih lugu, wes ... terus terang ... saya 

hamil dulu gitu. Terus akhinya mau ndak AT hamil duluan 

mau, kan ya harus nikah itu kan mbak ya. 

Jadi terpaksa ya, mbak? 

Mau tidak mau 
menikah 

1325 AT Teroaksa. (Diam sejenak) ... Saya mau lari Terpaksa menikah 
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1326 ke mana udah hamil itu. 

1327 FN Lalu mulai kasar-kasar gitu, ya mbak ya? 

1328 AT He-eh... (diam sejenak). Sebenamya kan 
Suami tidak diterima 

1329 ndak diterima di keluarga saya mbak, di keluarga AT 

1330 suam1 saya itu. Ya kan udah tau 

1331 kelakuannya. Soale suami saya itu kan 

1332 ternan baiknya kakakku. Ternan cangkruk-

1333 cangkruk, jadi tau seluk beluknya itu apa, 

1334 tau semua. Suka gini ... suka gini, mabuk- Suka mabuk dan 

1335 mabuk, judi. judi 

1336 FN Jadi sekarang hubungannya mbak sama 

13 3 7 dia masih baik ato gimana, mbak? 

1338 AT Sarna mantan suami? Kalo sekarang ya Hubungan dengan 

1339 

1340 

1341 

1342 

1343 

1344 

1345 

1346 

1347 

1348 

1349 

1350 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

1356 

tak anggap baek aja, mbak. Aku harus mantan suami 
dianggap baik 

baik pokoknya, ndak ada prasangka apa

apa. Soa1'e aku kan sudah lepas gitu. 

Soal'e kan yang saya idam-idamkan 1epas 

kan dari dulu toh, mbak. 

FN Jadi mbak ini dengan cerai ini !ega, gitu? 

AT Lega sekali (sambil menge1us dada). 

Yang diidam
idamkan bercerai 

Seoerti lepas hehehe ... Ndak ada iketan, Lega dengan 
terjadinya perceraian 

seoerti lepas dari sangkar. Kan udah lama 

toh mbak, pengen lepas itu. Pengen cerai 
lngin cerai sudah 

itu udah lama sekali. Cuman belum ada lama 

tekad, padahal saya luka itu udah lama, 

saya ndak pemah kenai laki-laki itu, ndak 

pemah mbak. Sarna sekali ndak pemah 

ngenal. Y a pemah suamiku anta yang 

deket sama aku akhir-akhir ini. Ya ndak 

pemah disakit'in, di ... ndak pemah saya 

pengen gini ... gini. Ya ada angan-



1357 

1358 

1359 

angan ... pengen. Tapi ndak ada 

keberanian, soa1e kan ya ndak ada bakat 

gitu. 
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1360 FN Jadi'ne ini !ega, ya mbak ya? 

1361 AT Lega. Plong gitu hehehe... Bebas 

1362 

1363 

1364 

1365 

1366 

1367 

1368 

1369 

1370 

1371 

1372 

1373 

1374 

1375 

FN 

AT 

sekarang saya (menerawang). Seperti 

terpenjara dulu, walaupun saya ndak Dulu seperti 
terpenjara 

dapat. .. wes istilahnya ndak dapat suarni 

Jagi. Yang penting saya udah lepas dari 

dia itu udah ... plong pokoknya. 

Tapi ndak kapok ya mbak, maksudnya 

takut kalo ada kegagalan Jagi? 

Ya, takut toh mbak. Makanya kan harus 

hati-hati itu. Dibuat pelajaran, soal'e cerai 

kan ... bercerai kan ... perceraian saya kan 

Takut ada kegagalan 
pemikahan lagi 
Dibuat pelajaran 

gara-gara ekonomi gitu. Ndak gara-gara Harus hati-hati 

saya ... selingkuh sama orang lain, ngejar 

orang lain kan enggak gitu. Ekonomi tuh 

nomer satu. 

Cerai gara-gara 
ekonomi bukan 
selingkuh 

1376 FN Jadi'ne wes plong, ya mbak? Tapi 

1377 

1378 

sekarang kalo di ... sering diajak rujuk itu 

nganggu, mbak? 

1379 AT Itu yang nganggu. Nganggu sekali saya 

1380 

1381 

1382 

1383 

1384 

1385 

FN 

takut'e gini lho, nanti kalo ada orang yang Ajakan rujuk menganggu 

pingin sama saya, ndak berani. Gitu lho 
Kalo ada orang suka 

mbak, soale kan tau suarni saya gitu, jadi tidak berani 

mantan suami saya itu. 

Maksudnya takut kalo nganggu yang iagi 

deket sama mbak ini? 

1386 AT He-eh, takut cerita yang enggak-enggak. 

1387 ltu takut saya itu. Makanya saya berdoa, Takut mantan cerita 
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1388 moga-moga dia itu ce~t ~rgi dari sini. yang tidak-tidak 

1389 Wes itu tok. Tinggal jauh, di rumah 
Berdoa moga-moga 
mantan cepat pergi 

1390 sendiri sana toh. di Lamongan. 

1391 FN Lha mbaknya ndak takut kalo nanti antara 

1392 anal- sama bapak ini gimana, mbak? 

1393 AT Endak, soale yang namanya sejelek-

1394 jeleknya bai!ak itu ya ndak munl!kin toh Tidak takut 
1395 ffiillh hubungan anak jauh 

1396 FN Maksud saya itu, ndak takut kalo nanti 
dari bapak 

1397 anak itu jauh sama baQakn:ta? Ndak da~t 

1398 figur baQak. 

1399 AT Endak ... endak sama sekali. Ya nanti sa:x:a 

1400 ajak maen kan ndak I!aQa toh mbak. ke Tidak takut anak 

1401 nenekn:r:a sana. Sek baoakn:r:a 
kehilangan figur ayah 

umQama 

1402 tinggal di sana itu. Diajak main ke 
neneknya 

1403 FN Lha hubungan mbak sama mantan mertua 

1404 ini gimana, mbak? 

1405 AT Ya selama lfll sa:x:a jarang ke sana toh, 

1406 mbak. Jarang ke mertua 

1407 FN Tapi sudah tau kan, mbak? 

1408 AT Ya sudah tau. Waktu cerai ity, du1u--dulu 

1409 mau cerai itu :r:a udah tau toh mbak. 
Mertua sudah tahu 

1410 FN Lalu tanggepannya gimana, mbak? mau cerai 

1411 AT Y a katanya, gara-gara ~rceraian saya itu 

1412 rumah sa:x:a ndak cocok gitu, suruh Qindah Cerai gara-gara 

1413 gitu. TaQi akhimya ini ndukung, 
rumah tidak cocok 

:x:a 

1414 mertua sa:x:a ini. Akhimya mertua 

1415 FN Maksudn:r:a dulu ndak ooleh cerai, gitu? 
mendukung 

1416 AT He-eh, gitu. Sekarang ini ndukung, 
Dulu tidak boleh 

1417 kasihan anak-anak gitu. cerai 

1418 FN Juga tau ya mbak, permasalahan cerai ini? 
Sekarang mendukung 
demi cucu 



1419 AT Sebenamya ya dari dulu itu ya tau, tapi 

1420 

1421 

I422 

I423 

1424 

akhir-akhir tm ya mungkin diberitahu 

mantan suarni saya, saya minta cerai gara

gara ada selingkuhan. T erus pas saya yang 

ngugat, kan saya. Berarti kan ya, oh pasti 

ya bener gitu. 

I425 FN Tapi sekarang ini sete1ah cerai. ya ndak 

1426 pemah hubungan sama mertua gitu? 

I 427 AT Bel urn sama sekali. ndak oemah. 

1428 FN Tapi ada niat? 

1429 AT Ada niat. Ya minta maaf toh mbak, besok. 

1430 FN Tapi masih menjalin hubungan baik, ya 

1431 mbak? Si1ahturahmi'ne masih dija1in ya? 

1432 AT Iya, masih. Kan ada anak toh mbak. 

1433 

1434 

I435 

I436 

FN 

Cucunya itu. 

Jadi mbak mt harapannya pengen 

suanunya ini pergi ya? Ndak pengen 

komunikasi? 

1437 AT lya, pergi yang jauh sana. Ndak pengen 

1438 

1439 

I440 FN 

komunikasi, itu nanti menghalangi saya 

toh mbak. 

Menghalangi apa, mbak? 

I 44 I AT Ya menghalangi, lah nanti kalo ada orang 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

1447 

1448 

1449 

yang pengen sama saya kan ndak berani 

toh mbak. Soal'e kan sudah tau di sini, 

masih di sini kan ndak berani. Wong yang 

deket sama saya itu juga gini kok, masih 

di situ kok ndak malu. Ya takut gitu, kalo 

ketemuan itu ... takut. Makan itu ya masih 

sembunyi-sembunyi. walaupun saya 

sudah ... resmi cerai. Masih sembunyi-
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Seteiah cerai beium 
pemah kontak 
dengan mertua 

Masih menjalin 
hubungan baik 
Ada cucu 

login suami pergi jauh 
Tidak ingin 
komunikasi, nanti 
menghalangi 

Penghalang kalau 
ada yang ingin 
mendekat 



1450 sembunyi. 

1451 FN Soalnya takut itu ya, mbak? Diancam 

1452 gitu? 

1453 AT He-eh, takut. Orang kan nggak tau toh ya 

1454 mbak ya, nanti kalo masih ada bekas di 

1455 dalam kan ndak tahu. Soal'e itu nekat. 

1456 Raja nekat, suami saya itu hehehe ... Ndak 

1457 mikir. Mungkin dia ini ya agak menyesal, 

1458 mbak. 

1459 FN Menyesal kenapa? 

1460 AT Ya prilakunya sama saya selama ini. Kan 

1461 selama ini saya diam saja, digitukan kan 

1462 diam. Ditantang cerai, diam. Kok ini kok 

1463 nekat beneran hehehe ... Terns nekat cerai 

1464 beneran. Kok berani, mungkin dia gitu toh 

1465 mbak hehehe ... 

1466 FN Jadi pertimbangan yang mbak gunakan 

1467 untuk memutuskan menikah lagi itu ya ... ? 

1468 AT Ya selain usia saya masih mud!!,; nggak 

1469 

1470 

muda tenan. Ya pengen me1angkah yang 

lebih baik lah. Pengen membangun rumah 

Usia masih muda 
lngin melangkah 
lebih baik 

323 

14 71 tangga yang baik gitu. Membangun rumah 

1472 FN Terns mbak ini apa pemah mikir resiko- tangga yang baik 

14 73 resikonya kalau nanti kawin 1agi gitu? 

1474 AT Yaahh ... mikir juga. Nanti takut gagal 

1475 1agi. Takut lebih buruk dari yang kemarin Takut gagallagi 
Lebih buruk dari 

1476 gitu ... hehehe yang kemarin 

1477 FN Terns kalau menurut mbak ini 

14 78 keuntungannya untuk menikah lagi itu 

14 79 apa? Buat mbaknya sendiri 

1480 AT Yaaah ... saya ya ... saya ingin ... gimana 
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ya? Seperti orang-orang gitu lho, tentram, 1481 

1482 

1483 

1484 

1485 

1486 

lngin tentram seperti 
pokoknya ya pengen punya rumah, orang-orang 
pengen yang selama ini belum saya capai lngin punya rumah 

gitu lho dalarn rumah tangga. Kan saya Ingin yang belum 
dicapai selama berumah 

belum punya apa-apa sama sekali selarna Jangga 

menikah 

1487 FN Kalau keuntungannya bagi orang lain 

1488 

1489 

mbak? Bagi anak-anaknya, atau bagi 

orangtua? 

1490 AT Ya kadang ada keinginannya ya, 

setidaknya kalau dapat yang lebih baik 1491 

1492 

1493 

1494 

1495 

bisa mbantu keluarga, anak saya sekolah, Bisa membantu 
keluarga, sekolah anak, 

ekonomi gitu. ekonomi 

FN Pemah nggak mikir m1 mbak, 

kerugiannya kalau kawin lagi? 

1496 AT Ya pemah. Takut kalau suatu saat nanti 

1497 

1498 

ndak pemah, ndak mau anak saya, 

takutnya itu. 

1499 FN Mbak ini menilai pribadinya mbak 1m 

1500 seperti apa? 

1501 AT Maksudnya? 

1502 FN Mbak ini orangnya seperti apa? 

1503 AT Kalau saya itu yo cepct tersinggung juga. 

T akut suatu saat tidak 
mauanakAT 

1504 pemarah gitu. Cepat tersinggung, 

1505 FN Oke mbak, sampai di sini dulu hari ini. pemarah 

1506 

1507 

Terima kasih ya atas waktu yang 

disediakan 

1508 AT Oh iya, iya. Sarna-sarna. 
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No 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

1516 

1517 

1518 

1519 

1520 

1521 

1522 

1523 

1524 

1525 

1526 

1527 

1528 

1529 

1530 

1531 

1532 

1533 

1534 

1535 

1536 

1537 

1538 

Kode 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

Selamat 

kabamya? 

Keterangan 

ma1am, mbako 

Baikooobaiko Ayo si1ahkan duduko 

Gimana 

Ta.k tanya-tanya sebentar ya, mbak? 

He-ehmo 

Kapan hari itu mbak bilang, cerainya itu 

resminya sudah beberapa bulan, mbak? 

Dari surat ke1uar itu tanggal..odelapan 

be1as Ju1io ltu sudah surat resmi dari 

pengadi1ano 

Prosesnya berapa lama itu mbak? 

Dua bulan saya duluo 

Cepet ya? Karena dua-dua'e sepakat ya, 

mbak? 
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Kata kunci 

Proses perceraian 
dua bulan 

Ceoeto Dua-dua'e wes sepakat. Cepat karena dua-
duanya sepakat Lha ini suaminya ini masih tingga1 di sini 

toh ya? ltu opo ono pengaruh'e bagi 

mbak? 

h h ak Tidak bebas mantan Masihooohe eheo.. ya ada to mb 0 • 

1 tmgga satu gang 

Se1ain ndak bebas, ya masiho 0 omasih Mantan berharap 
kern bali 

ingin berharap saya kembali gituo Saya 

menghindaro Cuma sama anak-anak ini AT menghindar 

(sambi1 mengel us 

perempuannya 

sampingnya)o 

yang 

kepala 

duduk 

Kalo sama anak-anak masih yao 

anak 

di 

He-~:ho Saya nghindar toh mbako Nanti AT menghindar 

kalo masih kontak gimana heheheOOo 

Lha perasaan'ne mbak, suaminya masih 

di sini itu gimana? 

tidak ingin kontak 



1539 

1540 

1541 

1542 

1543 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

1556 

1557 

1558 

1559 

1560 

1561 

1562 

1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

1569 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

Ckkk ... ya ndak enak mbak! Seumpama 

saya ndak punya anak keci1 itu saya yang 

Tidak enak manlan 
tinggal di dekal 
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pergi dari sini kok. kerja hehehe. Ingin lngin bebas 

bebas pokok'e. 

Kl,llo berpikiran seperti itu, mbak 

ngelakukannya seperti apa? 

Waktu saya ngantar 1m (anak 

perempuannya), dia ke sini mau ... mau 

diantar dia gitu. Tapi saya terns Terus menghindar 

menghindar. Nggak saya tanggapi itu 
Tidak menanggapi 

enggak. 

Sembunyi gitu ato apa mbak? 

Ya kadang ya sembunyi hehehe ... ndak 

keluar rumah gitu. 

Lha ini pintunya buka'an gini (menunjuk 

pada pintu depan rumah informan) itu 

kan bisa masuk, sering masuk gitu kan 

mbak? 

Pemah satu kali masuk. Langsung masuk. 

Nemu'in mbak? 

Nemu'in anak saya di kamar. Tapi saya 

langsung buru-buru keluar dari kamar. 

Enggak mbak tanggep'in ya mbak? 

Kadang·kadang sembunyi 

Tidak keluar rumah 

!=E<!.!n'!:.&c&~ak~.'-'-·~· e<!.n~&oe&eak~....Joo~k~· o!.!:k,_' e:!<___,sa~y!!.a~c~u~e~k Tidak menanggapi, 

mbak. cuek 

Terns kalo minta rujuk itu merupakan 

masalah bagi mbak? 

Yo masalah sekali. Pokoknya saya 

udah ... Insya Allah ndak mau kembali 

mbak. Ndak mau Iagi. 

Tapi kalo kemungkinan mau menikah 

Mantan minta rujuk 
merupakan masalah 
Tidak mau kembali 
lagi 
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1570 lagi, baik itu dengan orang lain masih ada 

1571 mbak? 

1572 AT Ya masih ada. Tapi yo tunggu Masih ada keinginan 
menikah lagi 

1573 itu ... hehehe. Kan lebih bebas gitu lho. Menunggu mantan 
menikah duluan 

1574 Nanti kalo saya sendiri yang nikah du1u, Kalau menikah 

1575 nanti dia kan mesti 
duluan nanti mantan 

nganggu saya. menganggu 
1576 (lnforman meminta ijin untuk menerima 

1577 telpon). 

1578 FN Terus gini ya mbak. Mbak kan 

1579 mengatakan kalo suaminya itu sering mau 

1580 njua1 mbak. Itu apa masih ada 

1581 pengaruhnya sam~ sekarang? 

1582 AT He-eh. Masih toh mbak. Kemaren itu 
Dijual oleh mantan 
masih berpengaruh 

1583 tam bah say a dibilang'in sam a temen 

1584 belakang itu kan proyekan. Katanya 

1585 bilang sama saya gini, "Mbak Atik, bos 

1586 saya itu bilang. Katanya itu anu ... Pak 

1587 Nyoto. Suami saya kan namanya Pak 

1588 Nyoto. Pak Nyoto itu bilang kalo mau 

1589 bawa bekas istri say!!, silahkan hubungi 
Mantan istri dijual 
ke bos ternan 

1590 no mer ini". (Termenung sejenak) 

1591 ... Kemaren itu lho, kemaren. Say a 

1592 semm:t tersinggung toh mbak ... hehehe. Sempat tersinggung 

1593 FN Terus mbak nggak berbuat apa-apa? 

1594 AT Yo ... mulanya mau berbuat. Tapi kata Mulanya ingin herbuat 

1595 kakak-kakak saya ya biar aja wong sudah 
sesuatu 
Kata kakak biarin 

i596 cera1. aja 

1597 FN Maksudnya mau mbak labrak gitu? 

1598 AT He-eh. Ndak mau mbuat panjang-panjang Tidak mau m::mbuat 
panjang masalah 

1599 gitu. 

1600 FN Jadi mbak biarkan saja? 
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1601 AT lya, he-eh. Biarkan. Yo sebenemya }::0 Dibiarkan. sebenamya 

1602 hati Quanas mbak ... hehehe. 
hati panas 

1603 FN Karena dilarang oleh keluarga itu ya 

1604 mbak? Jadi sekarang itu rnasih ya rnbak? 

1605 AT Masih, taQi kalo di deoan saya itu baik Di depan AT mantan baik 

1606 gitu lho rnbak. TaQi gembar-gembor itu 
Gembar-gembor di 

1607 di orang-orang, di ternan-ternan itu. orang-orang 

1608 FN Lha rnbak tabu rnaksud'e itu apa? 

1609 AT Maksud'e ya ndak tau itu. Mungkin dia Tidak tahu apa 

1610 kan rnerasa ... rnau kernbali sama saya tapi 
maksudnya 

1611 saya nggak mau itu mungkin. Terns dia 

1612 menjelek-jelekkan saya itu. 

1613 FN Terus aQa ini kan mbak ada Qria yang lagi 

1614 deket sama mbak ya. Itu aQa ~mah 

1615 ketemu sama mantan suami mbak? 
CaJon pasangan pemah 
bertemu dengan 

1616 AT He-eh, iya. Orangnya? lya Tambah man tan 

1617 pemah diternui ya pemah. Terns 

1618 disebarluaskan kejelekkannya. Katanya Dituduh merebut 
1619 dia ngerebut istri orang, gitu. Say a istri orang 

1620 diamkan saja. 
Didiamkan saja 

1621 FN Itu berpengaruh ya bagi mbak itu? 

1622 AT Ya J?Cngaruh sekali mbak ... (lirih). Takut, Hal ini berpcngaruh 
sekali 

1623 kalo ada laki-laki yang ndeket saya kan Takut kalau ada 

1624 Qasti ... dia jelek-jelekkan. Tahu gitu. laki-laki yang akan 
mendekat 

1625 FN Apa mbak ini ada desakan dari keluarga 

1626 gitu untuk kawin lagi? Alasannya aQa 

1627 rnbak? 
Desakan dari kel uarga 

1628 AT Ya ada. Ya selain ingin merubah nasib untuk menikah lagi 

1629 saya, terus saya masih muda. Itu mbak, 
lngin merubah nasib 
dan masih muda 

1630 gitu. 

1631 FN Kalo anak-anak? 



1632 

1633 

1634 

1635 

1636 

1637 

1638 

1639 

1640 

1641 

1642 

1643 

1644 

1645 

1646 

1647 

1648 

1649 

1650 

1651 

1652 

1653 

1654 

1655 

1656 

1657 

1658 

1659 

1660 

1661 

1662 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 
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Ya kalo anak-anak, selama m1 belum Belum pemah 
bicara ke anak-anak 

oemah. Belum oemah saya bicara sama 

anak-anak. Cuma kan dia sudah tau 

semua kalo saya pisah, gitu. 

Jadi masalahnya ya karena suami tinggal 

di sini ya? 
Selama mantan He-eh tinggal disini. Selama nggak oergi 
belum pergi masih 

dari sini ya ... cckkk masih nganggu saya menganggu 

terns, gitu ... hehehe. Terus, seperti nggak 

ikhlas kalo saya ada laki-laki lain gitu. 

Sebener'e marah, kok nggak malu gitu 

lho ya tinggal disini. Sebodoh-bodohnya 

orang kan mesti ya punya malu mbak. 

Udah cerai, masio lewat-lewat tadi, apa 

mbuat lampion itu ya di depan situ, 

(sambil menunjuk kearah depan rumah) 

di depan rumah. 

ltu masih berkomunikasi dengan mbak? 

Tadi kan saya nggak keluar. Pokoknya 
Tidal keluar rumah kalau 
mantan ada di luar 

kalo dia di luar, saya nggak keluar sama Kalau ketemu diam 

sekali. Kalo ketemu ya diam. Seoerti 

nggak kenai hehehe ... Ya diam ... hehehe. Seperti tidak kenai 

Nggak sama-sama melihat. Egois semua Tidak sating melihat 

mungkin ... hehehe. 

Harapan mbak pada mantan suaminya itu 

gimana mbak? 

Ya wes moga-moga aja dia cepet kawin, 

gitu. Agar saya bebas mbak. Kalo dia 

udah kawin kan nggak mikir saya lagi, 

gitu. Pasti suatu saat pergi dari sini. Wong 

di sini ikut kakaknya toh mbak. Ya ndak I 

Egois semua 



1663 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

1670 

1671 

1672 

1673 

1674 

1675 

1676 

1677 

1678 

1679 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

1685 

1686 

1687 

1688 

1689 

1690 

1691 

1692 

1693 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

kerja. 

Lha mbak ini dalam memutuskan untuk 

kawin lagi itu sulit mbak? 
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Sui it sekali 
memutuskan untuk 

Ya su1it sekali. Pokoknya kalo saya nikah menikah kembali 

tuh ... pengen dia dulu yang nikah, gitu 

tho mbak. 

Tapi sejak proses bercerai itu, waktu 

masih di pengadilan itu. Apa udah ada 

muncu1 keinginan untuk kawin lagi? 

Yah, kalo muncul sih ... oengen mbak. Ingin menikah lagi 

Tapi kalo ada takutnya juga ... nanti kalo 

suatu saat lebih jelek dari dia., gitu 

lho ... kelakuannya. Soal'e yang saya 

alami rumah tangga selama mt kan 

kelakuannya kan jelek toh mbak. Enggak 

sebab karena saya cari laki-laki lain, 

ngaet laki-laki laen kan enggak. 

Jadinya waktu ... waktu ada masalah itu 

mau memutuskan cerai itu, mbak udah 

ada keinginan untuk menikah lagi ya? 

Ya ada. lngin mengubah nasib gitu. 

Maksudnya itu dalam hal apa mbak? 

Waktu memutuskan 
cerai sudah ingin 
menikah lagi 

Ya dalam ... semua orang janda kan Semuajanda ingin 
menikah lagi 

pengen kawin lagi toh ya mbak ya. 

Apalagi saya masih muda. Ya saya punya Masih muda 
Butuh bantuan 

anak-anak yang bisa mbantu ekonomi. ekonomi 

Butuh sekali itu mbak itu saya. Ekonomi 

itu butuh, apalagi kemarin itu kan masuk 

sekolah. Beli buku semua itu, ingin sekali 
lngin sekali 

saya nikah. Punya suami lagi gitu. ingin menikah lagi 

gitu. Minta siapa saya? Hehehe... Kalo 



1694 

1695 

1696 

1697 

1698 

1699 

1700 

1701 

1702 

1703 

1704 

1705 

1706 

1707 

1708 

1709 

1710 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

minta ternan ya takut toh mbak. Mosok 

masalah anak, minta-minta gitu 

tho ... hehehe. 

Tapi kalo misa1nya yang lagi deket sama 

mbak ini nggak jadi, ya nggak papa ya 

mbak? 

Nggak papa. Dia kan punya istri. 

Terhalang masalah itu. Seumpama ndak 

terhalang istrinya, ya waaduuhh ... 

kesempatan baik itu hehehe... Kan 

orangnya baik sekali. 

Tapi nanti kalo misalnya nggak jadi sama 

itu, masih ada keinginan untuk cari lagi, 

gitu ya mbak? 

Y a ada. Yang saya dekati itu pun 

nyarankan gitu. Nanti kalo kamu dapat 

yang lebih baik, ya ndak papa. Tambah 

nyuruh saya hati-hati kalo cari, gitu. 

Cuman selama ini kan saya dilindung'in 

dia, gitu lho. 

Anak-anaknya ini tau mbak kalo mbak 

udah ada caJon. Yang lagi deket sama 

mbak itu? 

Yah .. .ini yang kecil tm tau (sambil 

mengelus kepala anaknya yang sedang 

dipangku). Tapi kan ya ... masih kecil kan 

sebatas taunya itu apa. Reaksinya sih yo 

pertama yo nolak. Kalo didekati nangis. 

Tapi lama-kelamaan yo enggak hehehe ... 

Perasaan kayak ibunya mau direbut. Ya 

gitu toh mbak perasaan anak itu kan gitu. 
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1728 

1729 
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1732 

1733 

1734 
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1737 

1738 

1739 

1740 
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1743 
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1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

1751 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

FN 

AT 

Yang besar juga udah tau rnbak? 

Yang besar yo kadang ... "Itu cowoknya 

ibu," gitu bilang'e hehehe... Tapi 

rnaksudnya apa ya ndak tau ... hehehe. 

Kalo keluarganya rnbak? 

Keluarga saya? Tau sernua. Tau sernua. 

Ndukung, rnbak? 
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Yah ... sebenemya ya ndukung. Tapi ya Keluargasebenamya 

mendukung 
karena ... sebatas ternan saja. Kalo sebatas Tapi hanya sebatas 

lebih dalem lagi ya ... saya rasa ndak ternan 
Lebih dari ternan 

boleh. Karena sudah punya istri itu 1ho tidak bo1eh 
Karena sudah punya mbak. Kalo ndak punya ya ndak papa, istri 

tarnbah ndorong. 

Mbak ini pengen kawin lagi ini apakah 

ada unsur dendam ato apa gitu? 

Endak, kalo dendam saya enggak. Curnan tngin menikah lagi 
bukan karena dendam 

saya pengen cari yang lebih dari dia. lngin c:ari yang lebih bail<. 

lngin rnenunjukkan, gitu lho mbak. Biar 

ndak tertawa gitu tho dia. Ya lebih baik 

segalanya pokoknya. Ya kelakuan, ka1o 

bisa ya yang punya pegangan toh 

hehehe ... Ekonomi terutama. 

Oke, rnakasih mbak. Makasih atas 

bantuannya selama ini. Saya doain rnoga

rnoga apa yang rnbak harapkan selama ini 

dapat tercapai. 

Hehehe ... iya makasih juga. 



TRANSKRIP SIGNIFICANT OTHER 

IRMA DAN A TIK 

Keterangan: FN = pewawancara/peneliti 

S = significant other 

so. 09092006 

No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Kode Keterangan 

FN Ibu ini ada hubungan apa sama mbak 

irma? 

s 
FN 

s 

FN 

s 
FN 

s 

FN 

s 

FN 

s 
FN 

Saya? Maksudnya hubungan ... ? 

Maksudnya masih ada hubungan keluarga 

atau gimana gitu? 

Ya rente/an dari ... dari suami kakaknya 

mbak Irma masih famili ku. Dari keluarga 

saya di desa sana. Ya masih famili lab. 

Masih ada famili ya?! 

He-eh. Masih ada famili. 

Sudah kenai mbak Irma ini berapa lama 

bu? 

Ya sudah lama. Sejak saya pindah diam di 

sini ya sudah tabu. Sarna ibunya ya sudah 

lama. 

Tapi sama mbak lrmanya? Mbak Irma itu 

kan orang Jakarta. 

Enggak toh. Dulu kan kayak gini, pergi ke 

Jakarta kelja. Terus kawin dia dapat orang 

Jakarta itu. 

Terus tahun 2000 itu ada masalah sama 

rumah tangganya. 

He-eh, iya. 

lbu yo tabu masalah itu? 
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Kata kunci 



25 

26 

27 

28 

s Yo tahu. Cerita 'ne kok katanya ... sini 

(mbak irma) kan masih seneng ya. Mbak 

Irma masih seneng katanya. Yang 

sana ... malah cari perempuan lagi. 
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29 FN . lbu tahu nggak, waktu mbak Irma tabu 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

s 

FN 

s 

FN 

s 
FN 

s 

FN 

s 

FN 

s 
FN 

s 

suaminya punya simpanan lagi itu terus 

mbak Irma .... 

Itu kan mbak Irma ceritanya seperti gitu. 

Kalo nggak terlalu parah kan mbak Irma 

nggak sampe gitu (cerai) 

Jadi maksud'e cerai'ne itu karena ada Cerai karenaada 

orang ketiga itu ya? 
orang ketiga 

Iya ... iya. Terus suaminya mbak Irma itu 
Suami tidak 

waktu mbak Irma itu nvusul ke sana itu 
merespon 

nggak ada perhatian ... nggak ada resoon kedatangan Irma 

gitu lho sama mbak Irma. 

ltu setelah ada simpenen itu? 

Iya. 

Sarna anaknya Juga nggak ngerespon 

gitu? 

Iya nggak ada resoon sama anak sama Suami tidak 
merespon anak, 

mbak Irma. Jadi mbak Irma jengkel gitu Irmajadijengkel 

lho mbak. 

Sering curhat ke ibu? Sering curhat 

~- Kalo mbaklirma itu cerita nggak Tidak curhat ke 

sembarang orang gitu diceritani, gitu. sembarang orang 

Ehm, jadi sing biasa'ne diceritani itu 

keiuarga 'ne gitu ya? 

~ 

Kenai baik ya? 

lya. Nggak ... nggak sembarangan orang 

Biasanya curhat ke 
keluarga 



56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

FN 

s 

FN 

s 

FN 

s 
FN 

s 

FN 

s 
FN 

s 

di ... mbak irma itu cerita nggak 

sembarangan orang itu diceritani. 

Jadi sering cerita ya sama ibu mengenai 

masalah rumah tangga 'ne dee? 
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h.!!- Sampe nangis-nangis, "sebetulnya Sering cerita mengenai 
masalah rumah 

bude ... ". Kalau manggil saya kan bude. tangganya 

"Bude sebetulnya saya ya masih seneng. 

Tapi yo gimana ... wong ayah 'e riska yo 

wes nggak ada perhatian". Sampe nyusul 

di Jakarta satu minggu toh kemarin. 

Yang dulu waktu proses belum cerai itu 

ya? 

lya, belum cerai itu. Kan lama nggak 

ketemu nggak nelpon kan kasihan 

anaknya. Jadi anaknya diajak sana, kan 

gitu. 

Sebelum cerai itu mbak Inna orangnya 

kayak yok opo bu? 

Sebelum cerai? (tampak kebingungan). 

He-eh, mbak Irma itu sebelum cerai itu 

tipe 'ne model 'e orang 'e koyok piye? 

Sebelum cerai yo baik toh mbak. Kalo 

sini tanggapan vo bagus. 

Apa ada beda 'ne bu sebelum dan 

sesudah 'ne cerai itu bu? 

Yang mbak lrmanya? 

lya. 

Kalo dulu-dulu katanya kalo sana 

(suaminya) mau telpon itu, "wes gak usah 

telpan-telpon yo satu bulan sekali ae, 

Sebetulnya masih 
senang. tapi suami 
sudah tidak ada 
perhatian 

Sebe lum cerai 
orangnya baik. bagus 

lnna melarang 
suaminya untuk telpon, 
sayang membuang 

eman duit 'e", gitu. Mbak Irma kan uang 
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orangnya gitu. Irit orang 'e. Kan eman 

duit'e kalo mau keria, keria. Ojok buat Irma orangnya irit 

hambur-hambur, gitu. Mbak Irma kan 

bilangnya gitu. Lha sana namanya 

orangtua ingin bicara sama anak 

Jadi maksudnya ibu mbak Irma ya juga 

ada salah, gitu? 

lya, he-eh. 

Ehm. maksud saya itu apa ada beda 'ne 

gitu setelah cerai itu opo mbak Irma itu 

orang 'e jadi berubah ngono lho bu? 

Irma juga ikut salah 
dalam terjadinya 
perceraian 

Ya enggak ih mbak. Ya keliatannya kalo Sikap irma tidak 
berbeda antara 

ayahnya riska kesini itu ya keluar ya sebelum dan sesudah 

orang dua, ya rukun. 

ltu masih baik 'e itu ya bu? 

lya, waktu masih baik-baik. 

Lha kalo sekarang waktu udah cerai 1m 

bu? Setelah cerai ini? 

Setelah cera I Ill! sudah tidak ada 

tanggapan apa-apa. Ya sudah putus. Terus 

tak tanya, "/ha dilc, sampeyan ora 

anu ... ? ". "/yo wes bude, wes tak lepas 'no 

ae lah ". " Lha terus sampeyan 

kelanjutan 'ne piye seumpamo ono sing 

nakok'no? ".Kayak-kayak trauma gitu lho 

mbak 

Kayak trauma yak apa? 

Kayak trauma ya nanti daoet lagi yang 

seoerti itu gitu. 

Terus tapi orangnya ini setelah cerai itu 

apa takut didekati laki gitu bu? 

cerai 

Setelah cerai tidak ada 
komunikasi dengan 
mantan suarni 

Sepcrti trauma dap~t 
seper!i mantan suarni 
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Iya bayangan 'ne kan nanti kayak-kayak 

seperti itu gitu lho mbak. Keliatannya 

gitu. 

Tapi masih pengen kawin lagi. 

Iya masih pengen, tapi takut kalo yang 

dulu (terulang lagi). 

Kira-kira pengen kawin lagi itu opo 'o bu? 

Lha mungkin dia masih muda. Tapi yo 

anaknya tadi kok ndak mau dapat ayah 

lagi kok ndak mau. Tapi entah besok 

sudah besar ya ndak tau ya. Wong 

namanya masih anak-anak. Tapi 

keliatannya anak kan ayahnya kan harus 

itu, gitu. 

Jadi alasan 'ne kira-kira ya karena masih 

muda itu? 

Iya, karena masih muda. Tapi kat a 'ne 

gini, "bude ka1o emang besok saya 

ketemu jodoh, yo wes apa boleh buat", 

gitu. 

Maksud'e? 

Maksud'e yang ... vo misal'e entuk suami 
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Kelihatannya takut 
didekati laki-laki lain 

Masih ingin menikah 
lagi, tapi takut terulang 
lagi 

Mungldn !<arena masih 
muda 
Anaknya tidak mau 
punya ayah lagi 

Misal dapat suami, 
lagi. wes pancen itu jodohnya ... tapi orang berarti itujodohnya 

lain lho ya. Ndak ayahnya riska lagi 

nggak. 

Kembali sama mantannva 1agi itu nggak 

mauya? 

Bukan kembali dengan 
mantan suami 

Enggak ... enggak mau. Sarna orang lain Tidak mau ke:nbali 

gitu. "Yo wes kalo emang itu jodohnya 

mbak Irma yo wes nggak papa toh dik", 

saya gitu. "Tapi yo gitu, kamu carl laki yo 

dengan mantan suami 
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jangan sembarang laki", saya kan gitll Yo 

ali 'ne ya di ... jajal sak piro engkok tak 

cerita 'ni. Trus sak umpama .. . suaminya 

kan ganteng kan mbak. 

Mantannya? 

He-eh, nganteng. Bahkan, ojok ngolek 

bojo sing nganteng. Elek gak popo sing 

penting kan gelem tanggung jawab, setia. 

Saya kan sering omong-omong kayak gitu 

sama mbak Irma. 

Sering ya? 

lya, kemarin. 

Kalo ketemu gitu sering nggak bu? 

Misal 'e ya waktu njahit. Saya kan 

seka1ian dolan sana. 

Sak minggu gitu kalo ketemu bu? 

Ya sak bulan lah. Jarang toh mbak kalo 

saya main. 

Tapi juga sering cerita ya? 

lya, tapi sering kesini orangnya. Sering 

kesini maen, nganter jahitan sampe 

malem, gitu. 

Apa setelah cerai itu kalo mbak Irma ada 

masalah ibu tahu? Setelah cerai itu lho bu. 

opo orang 'e jadi bersedih-sedih gitu? 

lya, masih mikir kan dia sebetulnya kan 

masih seneng toh mbak sama 

yang ... anaknya tadi itu lho. Anaknya kan 

sayan g ... sama ayahnya kan sayang. 

Kadang cerita sama saya sampe nangis

nangis gitu mbak irma 
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Setelah cerai masih 
bersedih, karena masih 
senang dengan mantan 
suami 

Anaknya !Kiyang 
dengan ayahnya 
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Kecewa gitu ya? 

Iya. "Wes mbak, ... wes tak parani adoh

adoh bapak 'e riska koyok ngono. Waktu 

ke Jakarta itu. 

Tapi nggak kapok ya bu untuk kawin lagi 

itu? 

Maksud'e? 

Yah mari ditinggal suami 'ne se1ingkuh 

gitu, maksud'e ndak menutup hati gitu lho 

bu? 
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Y a enggak. Tapi dee kan takut nanti kalo Tidak menutup hati 
untuk menikah lagi 

dapet lagi kan seperti itu. Terus saya gini, 

"itu kan bayangan mbak", saya gitu. 

Bayangan yang jelek itu jangan 

diterap 'no, saya gitu. Ya pokok 'e .. . di /ali 

gitu lho mbak. Wes /ali 'no tho dik sing 

elek-elek.. 

Trus sampe sekarang yo masih koyok gitu 

yo bu yo? Masih keilingan gitu? 

/yo tho. Yo wes pokok 'e kehilangan 'ne itu 

yo wes gimana ... gitu lho mbak, dee itu. 

Yo karena suami 'ne selingkuh itu dia 

masih marah gitu yo bu? 

lya, iya. Tapi yo jarang pulang, satu tahun 

sekali itu ndak .. . ya nganterno duit, untuk 

riska itu kok. Sarna anaknya itu ya inget. 

Sarna istrinya ya inget, satu tahun sekali 

pulang, waktu nataian itu mesti pulang. 

Terns, "sudah itu emang sudah ndak 

jodohku bude", dia bilang gitu. Yo wes toh 

ndak usah dipikir panjang, yo wes biar 

Masih merasa 
kehilangan 
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241 I FN 

gitu. Ndak usah dipikir panjang. ''Yo wes 

nek bukan jodohmu, yo nti nyari maneh"', 

bapak-ibu 'e mbak. irma kan bilang 'e gitu. 

Nyuruh ngurus cerai sampe se1esai. 

Ya didukung gitu ya? 
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Iya ... didukung. Soale suarmnya kan Didukung cerai oleh 
keluarga 

nggak ada tanggungjawab. 

Jadi tahu ya bu pas ada masalah-masalah 

mau cerai gitu ya? 

Iya, mbak. Irma kan cerita. 

Kira-kira cerita opo ae bu? 

Cerai 'ne mbak. Irma itu? Yo alesan 'ne Cerai karena suami 

punya selingkuhan. punya simpenan. Y a 
punya simpanan 

nggak. tau ya apa mungkin yang sana itu Mungkin juga karena 

mau neloon anak sini. sini ndak bo1eh. Itu dilarang menelpon 
anak 

kan nggak tau perasaan yang sana kan 

ndak tau toh mbak.. Kan yang nama 'e 

ayah ya, kan pengen ngerti suara 'ne anak., 

istri gitu. Kan yang sini nggak boleh. 

Rasa 'ne kok dilarang ngono yo bu? 

Iyo, dilarang nelpon gitu lho mbak. 

Menurut ibu ya itu ya? 

Ya lek menurut saya ya ... ya ... ndak baik. 

Soale ayah kan pengen ngerti anak 'e kok 

dilarang. 

Tapi mbak. Irma nggak. ngeroso onok sing 

salah ambek iku ya bu? 

lya, perasaan 'ne mbak. Irma nggak salah. 

Tapi ayah 'e kan, "kene opo wong aku 

kangen kok gak oleh telpon", kan gitu. 

Lek menurut ibu mbak Irma itu orang 'e 

I 

I 

I 
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kayakpiye? 

Ya gimana ya mbak? 

Sifat'e orang'e itu. 

Si(at'e mbak Irma itu yo, bagus yo 
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Sifatnya ya bagus ya 

enggak, kalo menurut saya. enggak 

Maksud 'e bagus yo enggak itu opo mbak? 

Y a ... ya kadang-kadang yo tak kasih tau. 

"Dik. sampeyan yo ojok ngono ambek 

bojo. Lek bojomu ngebel yo ben 'no tho 

wong pengen ngomong-ngomong ambek 

anak 'e ", saya gitu. "Halah mbak nggak 

usah. Engkok duit'e lak ngon 'ne teleoon". 
Tidak mau pengertian 

"Yo gak popo tho", saya gitu. Tapi kan dengan suami 

orang rumah tangga itu kan harus saling 

oengertian. Kalo nggak saling oengertian 

akhirnya ya gitu. 

Podo nggak mau saling ngerti 'ne. 

He-eh, apalagi sana kerja di Rumah Sakit 

banyak temen. 

Kalo sama mbak Atik, ibu ada hubungan 

famili nggak? 

Enggak, kalo saya nggak ada hubungan 

famili nggak. 

Cuma deket ya bu ya? 

Iya. 

Sudah lama kenai ya bu ya? 

Ya sudah sejak saya disini ya sudah kenai 

mbak Atik. Sarna bapak ibunya juga ya. 

Ehm sak orangtuanya juga ya? Ya kenai 

baik? 

Ya kenai baik. 
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Sering ngomong-ngomong nggak bu? 

Ya sering ngomong-ngomong. mbak Atik Atik sering menjelek
jelekkan suaminya 

kan sering nje/ek-njelek sing laki. Sing 

laki ya gitu senng nje/ek-njelek mbak 

Atik. 

Jadi kenai dua-dua 'ne ya bu ya? 

lya. 

Terus kira-kira sering ngomong-ngomong 

masalah 'ne enggak bu? 

Ya kalo Atik maen sini itu kan dia cerita. 

Seminggu gitu kira-kira? 

Kadang seminggu dua kali malah. Kesini 

mam. 

Jadi deket ya bu ya? 

lya, deket. Kadang seolah gini, "mbak 

atik, itu kanjek bojomu. Gak usah bojomu 

iku sampeyan olok-olok kan nggak perlu. 

ltu waktu masih bel urn cerai ya bu? 

Belum. Tapi kan sudah ada masalah itu. 

Gak usah di omong ke tonggo. Saya 

gitukan. Tak kasih wawasan gitu. Yak 

apa-apa kan bojomu, saya kan gitu. 

"Mbak, dee kan nggak mergawe, trus 

anak 'e meh di inggoni opo?!", "/ek iku 

kan masalah iso dipecah 'no", saya kan 

gitu. Mulai kawin tuh sudah disini saya. 

Suamijuga sering 
menjelek-jelekkan 
Atik 

Pertama kawin tuh ya bagus. Yang laki Waktu awal menikah 

kan kerja, tiap minggu kan dapet duit 

beketja di proyek itu lho mbak. Trus tiap 

minggu kan bayaran. Tiap minggu-sabtu 

kan bayaran, jadi kan dapat uang, bagus. 

rukun 
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Lama .. .lama ... lama yang laki ndak ketja 

otomatis kan atik cari duit, utang kemana-

mana gitu. Terus utang terlalu banyak. 

ambil keputusan yo cerai itu. 

Terus apa emang ada kekerasan gitu bu? 
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Cerai karena terlalu 
banyak utang 

D I k d I b 'k . . Dulu tidak ada u u ya enda • u u m ak atl Inl ya kekerasan 

bagus. Wong nggak nuntut terlalu banyak 
Dulu sifatnya bagus, 

lah. Nerima gitu. Terns lama-lama kok tidak suka menuntut 

nggak mau ketja sama sekali kan otomatis 

mbak Atik kan butuh makan (sambil 

terbatuk-batuk). 

Lha mbak Atik sendiri emang nggak ketja 

apa-apa bu? 

Enggak. 

Ibu rumah tangga ya bu? 

Iya ibu rumah tangga, itu kan dulu waktu 

ibunya masih ada kan enak. Dibantu 

ibunya, dulu kan nggak tau masalah 

dapur. ekonomi kan nggak tau. Dapat 

uang itu dipake sendiri lah, dipegang 

sendiri. Terus lama-lama kan ibunya kan 

meninggal. Sejak itu terasa (sambil 

terbatuk-batuk), terasa mulai ekonomi 

sendiri lah. 

Suaminya itu apa sifatnya ya buruk ya bu? 

Suka mabuk gitu ya? 

lya. tapi suaminya itu nggak mabuk. 

Jni ya bu. suka mukul gitu ya? 

ill! (sambil terbatuk-batuk). 

Itu emang dari awal rumah tangga ya? 

Awalnya itu ya bagus mbak. Ya keria. 

Suami suka memukul 

Awal berumah tangga 
sifat suami bagus 
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335 FN Ya ndak pernah mukul ya bu dulu itu? 

336 s Watak 'e itu keras. Keras Nyoto (suami Watak suami keras 

337 atik) itu. Nyoto mau punya hajat sunatan 

338 itu bertengkar mbak. Sampe ranjang, rak-

339 rak itu diguling 'no. 

340 FN Kalau ngamuk itu mesti gitu ya? 

341 s Ya akhir-akhir ini toh. Sebelum cerai itu. 

342 Terus saya gini, "ya kamu diem mbak 

343 atik, jangan disahuti". Wong 12.il:.e toh Waktu bertengkar 

344 mbak. kan nyoto kan keras. bengok- suamisukateriak-
teriak 

345 bengok gitu mbak kalau tukaran. 

346 FN Jadi tetangga-tetangga ini tahu semua ya? Tetangga mendengar 

347 s Dengar semua. Terus nyoto kan kalau 
pertengkaran Atik dan 
suaminya 

348 habis bertengkar kan terus keliling, Sehabis benengkar 
suami Atik keliling 

349 keluar. Keliling terus njelek-njelek sing kampong, menjelekkan 
istrinya 

350 istri 'ne. ltu kan yang nggak disenengi 
Perbuatan itu tidak 

351 mbak atik kan gitu. Tukaran ya tukaran, disukai Atik 

352 Jangan samlli!I masalah tuh tetangga 

353 ndenger. Maksudnya mbak atik gitu. Sulit 

354 mbak masalah gitu, kalau nggak saling 

355 menyadari itu. 

356 FN Cerai 'ne itu yo gara-gara ... ? 

357 s Nyoto nggak mau ked!!. lha nggak daQat 
Suami Atik tidak mau 
kerja 

358 duit sama sekali terus mau makan dari 

359 mana?! ltu[!un mbak atik dibantu sama Ekonomi keluarg;~ atik 
dibantu oleh kak<ik-

360 kakak-kakakny!!, terus mbak atik cari kakak atik dan uang 

361 utangan sendiri. 
utangan 

362 FN Nah setelah cerai ini ibu tau kalau mbak 

363 atik deket sama orang? Tau bu? 

364 s Lho akhir-akhir ini lho, habis cerai ini lho 

365 mbak. Katanya lho Y!!. katanya orang- Atik ccrita kalau 
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366 orang kok deket sama laki lain. Tapi dia sedang dekat dengan 
laki-laki lain 

367 sendiri yang cerita. 

368 FN Sarna ibu? ' 

I 
369 s I yo. Cerita. e.olwk'e £0 nggak sam~ Hanya menyukai, tidak I 
370 ngerusak. Yo cuman seneng. sampai merusak rumah i 

tangga ' 
371 FN Maksud'e cerai bukan karena orang itu 

372 gitu? 

akhir-akhir ini 
Cerai bukan karena 

373 s Enggak, enggak. Terns orang ketiga 

374 mbak atik kok dapat kenalan orang laki-
Kenalannya tersebut 

375 laki tapi kok punya istri gitu. Dee yang sudah punya istri 

376 ~nting anu tho mbak, dapat uang Yang penting dapat 
uang untuk makan 

377 dikasih 'no untuk makan. 

378 FN lbu tahu ya bu ya? 

379 s Dia sendiri pernah cerita. Dia sendiri yang 

380 cerita disini. 

381 FN Seberapa jauh bu hubungan dengan orang 

382 itu? Maksud'e apa mau cal on atau 

383 gimana? 

384 s Enggak, itu punya istri kok. Jadi yo nggak Hubungannya tidak 
sampejauh 

385 sam~ ... Cuma ~nting uang'e. Minta 
Hanya penting minta 

386 uang. uang 

387 FN Mbak Atik itu tipe orang 'e kayak apa bu? 

388 s Ya bag us sih mbak. Ya dulu-dulu ya Dulu sifatnya bagus, 

389 bag us, dikasih uang ya diem. nurut. nurut dan takut dengan 
suamt 

390 Takut, sama yang laki takut. Terus akhir-

391 akhir ini yo gimana ya mbak orang nggak 

392 dikasih uang, nggak dinafkahi. Anak'e 

393 dua-dua kan sekolah. Berat gitu lho. Terns 

394 mulai cerai itu, mulai ngurus-ngurus itu 

395 akhimya yang keluarga mbak Atik itu Keluarga Atik 
mendukung perceraian 

396 ndukung kalo mau cerai ndak papa. 
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lni kan rasanya mau mbalik \agi. 

Iya. Katanya ingin mbalik 1agi, tapi yang 

mbak Atik ndak mau. 

lbu tahunya mbak atik itu merasa yak apa 

. mau dirujuk itu? 

Ya katanya mau dirujuk tapi ndak mau, 

tetep ndak mau. Saya tanya kemarin, 

mbak atik sendiri yang cerita disini. 

Ketemu mas Nyoto, mas Nyoto itu kan 

omong-omong mau kembali lagi. Tapi 

nggak mau, mbak atik tetep nggak mau. 

Lha kenapa bu? 
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Mantan suami ingin 
kembali lagi, tapi Atik 
tidak mau 

Tidak mau kembali, 
Lha nanti kalau kern bali lagi terus kalau takut suami tidak mau 

kerja lagi dia nggak keria lagi?! Mbak atik kan 

kehidupannya gitu terus. Nggak mau, 

mending sendirian, bi/ang'e gitu. 

Lha apa, mbak atik itu apa sifat 'e ada 

beda 'ne sebelum dan sesudah cerai itu 

mbak? 

Sebelum cerai itu ya ... gimana ya mbak?! 

Yah sebelum cerai ya keliatannya bagus, Sebelum cerai sifatnya 
kelihatannya bagus 

tapi ya ndak tau di dalam hatinya. Mal u Tidak lahu didalam hatinya 

toh mbak, katanya malu bertengkar dilihat Malu bertengkar 
dilihat orang 

orang itu malu. Diem, akhir-akhir mau Akhir-akhir mau cerai 

cerai ini kok diem. Yang penting bisa 

cerat gitu lho. Cerai itu yang biaya ya 

mbak Atik sendiri, sampai putusan itu 

yang biaya ya mbak Atik sendiri. 

Lha setelah cerai ini apa mbak atik tnt 

orangnya lebih yak apa gitu bu? 

menjadi pendiam 

Ya !ega gitu. Kayak habis dipenjara gitu. Lega sehabis bercerai 
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Habis bebas dari penjara gitu? 

Iya, udah bebas. Sebetulnya kan lama, 

gimana caranya supaya bisa pisah gitu. 

Cari alasan belum tepat, dulu kan gitu 

mbak atik. 

Terns begini bu, ibu tahu kalau mbak atik 

sering ditawar-tawarkan ke orang sama 

mantan suaminya itu? 

Iya, itu guyon atau entah gimana ya. 
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Namanya orang kan mesti malu, mbak Atik malu ditawar
tawarkan ke orang 

atik itu. 

ltu sebelum cerai itu ya bu? 
TeJjadi waktu proses 

Sudah proses. Kayak-kayak yang laki itu cerai 

dendam gitu lho ya. Terns ditawar- Sepertinya suami 
- - dendam 

tawar 'no ke orang gitu. 

Terns sesudah cerai itu. apa juga masih 

ditawar-tawarkan ke orang-orang gitu bu? 

Enggak, tapi dia keliatannya itu masih 

seneng. Yang laki itu, tapi mbak Atik 

tetep ndak mau. 

Jadi mbak atik itu pengen kawin lagi itu 

ya karena ... ? 

Setelah cerai tidak 
ditawarkan lagi 

Kalau mbak Atik sekarang 1m ya Kelihatannya Atik 
ingin menikah lagi 
Melihat kondisi anak-

keliatannya ingin kawin lagi. Ya liat anak-

anak tho mbak. Lihat anak-anak masih anak, ekonomi 

kecil-kecil gitu. Ekonominya. 

Atau butuh figur bapak gim bu? 

Enggak ... ya nanti kawin ... ingin cari laki-

Tidak butuh figur ayah 
bagi anak-anak 

laki yang tanggung jawab gitu lho mbak, lngin cari laki-laki 
yang tanggungjawab 

nggak seperti mas Nyoto itu tadi. Sing 

penting tanggung jawab mbak, mergawe 
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terserah sing penting tanggung jawab. 

Maksudnya mbak atik itu gitu. Ndak 

seperti mas Nyoto, ndak mau ketja sama 

sekati. 

Jadi pengen kawin itu ya biar ada sing isa 

nanggung itu ya? 
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Iya, he-eh maksudnya mbak atik itu gitu. lngin dapat suami yang 
punya kerja 

Ndak yang gau banyak. yang penting 

daoet. mau keria. Maksudnya mbak atik 

itu gitu. 

Pokoknya ada pemasukkan gitu? 

He-eh. Ndak nuntut uang banyak lah. 

Lha terus sama yang deket ini serius bu? 

Ya tapi punya istri ya ndak bisa toh. Ya 

cuma iseng gitu tho mbak. Katanya ya 

senng dikasih uang gitu. Mungkin ya 

kasihan gitu ya ndak tau. Yang taki-taki 

kasihan ya ndak tau. Saya sendiri kan 

nggak tau katau curhat gimana sama yang 

taki-taki itu hubungan 'ne itu habis cerai 

itu seperti disembunyi 'no. Habis cerai ini 

kan sering curhat sama yang taki itu tadi 

tho. Ya mungkin orang taki itu merasa 

kasihan. 

Lha setiap hari 'ne mbak Atik itu ngapain 

ae bu? 

Yo ngurusi rumah, ndak keria. lbu rumah 

tangga. Kan dibantu bapak 'e kan 

pensiunan, ya dibantu saudara 'ne. 

Katau mbak Irma itu? 

Cuma iseng dengan pria 
yang sedang dekat ini 

Sering diberi uang 

Mungkin yang laid 
kasihan 

Hubungan atik dengan 
laki-laki itu seperti 
disembunyikan sehabis 
cerai 

Setiap hari mcngurus 
rumah. ibu rumah tangga 

Ya 'ah't 't ten· rna 'ah'tan T . lnna tcrimajahitan llJ I I U, I I • apt yo 
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hapak-ibu 'e kan ya kerja, jualan nasi itu. 

Makan ya ikut ibu 'e. Nanti dapet uang 

jahit itu ya buat ongkos sekolah anak 'e. 

~=gtua inna berjualan ! 

mbayar uang les ngaji itu kan. 

Kalau punya masalah itu mbak irma itu 

biasa 'ne piye bu orang 'e? 

Lek mbak Irma itu ndak seperti mbak atik. 

Kayak takut kedengeran orang gitu. Kan 
lnna tertutup orangnya, 

kayak tertutup orang 'e itu. Ndak mau jarang curhat 

curhat-curhat orang'e. 

Kalau mbak Atiknya? 

Kalau mbak Atik kan sembarang orang Atik orangnya lebih cuek. 
cerita masalahnya ke 

dicerita. Cuek gitu lho kalau mbak atik. semua orang 

Kalau mbak irma kan enggak. Kalau 

mbak irma kan masih ketok ... ketok malu Innaorangnya Iebih 
pemalu 

gitu orang'e. Mbak Atik itu enggak. 

Sembarang orang ya diomong .... hehehe 

kalo mbak atik. Kalau mbak irma kan Inna orangnya Iebih 
dewa.«a 

sudah dewasa gitu tho mbak. Kalau mbak 

atik kan kayaknya kok ... masih seneng-

sen eng. 

Orang 'e model'e masih seneng-seneng 

gitu? 

lya, kalo mbak Irma kan contohnya kayak 

ibu rumah tangga lho mbak. 

' I 
I 

I 
Orang 'e keliatan lebih dewasa gitu? 

He-eh. Kalo mbak Irma ini sudah cerai 

nggak mau keluyuran. Ya di rumah. Di 

rumah, keluar ya belanja beli kain. 

Setelah ccrai lnna di I 

Kalau ambek tetangga ya baik ya bu? 

Baik. Tapi nggak pemah dolan. Kalau 

' rumah saja. tidak pcmah I 

kcluyuran 

I 
I 

I 
I 

llubungan lnna dengan 
tctan1001 baik 
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521 kesini itu nganter jahitan sekalian omong- Tidak pemah main kc 
tctangga 

522 omong kalo kesini. Nggak ~mah dolan. 

523 Kalau mbak atik kan sering maen, sering Atik scring main ke 
tetangga, sering curhat 

524 curhat. 

525 FN Sarna tetangga :ya baik ya bu mbak atik 

526 ini? 

527 s lya, ya. Cum a pemikiran 'ne kan lebih Hubungan atik dengan 
tetangga baik 

528 ka:yak anak-anak. Kalau mbak Irma kan Cara pikir Atik seperti 
anak-anak 

529 sudah pikiran 'ne kayak pikiran orang tua. Cara pikir Irma seperti 
orang tua 

530 Nggak terlalu ... guyon kan mbak irma kan 
Irma tidak terlalu suka 

531 nggak terlalu sen eng. Ya wes di rnmah bercanda 

532 diem, jarang keluar gitu. Kayak-ka:yak Jarang keluar rumah 

533 didenger orang itu mal u. Seperti malu didengar 
orang 

534 FN Apa setelah cerai itu ka:yak gitu orang 'e? 

535 s Iya, setelah cerai. Dulu 'e endak. Habis Setelah cerai menjadi 
jarang keluar 

536 cerai ini di rnmah terns ndak ~mah Dulu tidak seperti itu 

537 keluar kok. Kayak-kayak ketemu orang Sehabis cerai diam di 
rumah. jarang kel uar 

538 itu malu gitu lho mbak. Jadi ndak pemah Seperti malu bertemu 
orang 

539 keluar-keluar, jarang. 

540 FN Kalau dulu sebelum cerai itu? 

541 s Ya mau guvon-guyon. kduar. Sekarang Dulu sebelum cerai 
senang bercanda 

542 kayak-kayak malu gitu. 

543 FN Apa agak tekanan gitu bu? 

544 s Yah ... iya mungkin mbak irma itu. Bapak- Mungkin agak tertekan 
Orangtua Irma juga jadi 

545 ihu 'e ya ndak ~mah keluar toh mbak. jarang keluar 

546 FN Kalau mbak Atik itu sebelum cerat 

547 orang 'e ya kayak gitu bu? 

548 s Iva, ya gitu. Butuh 'e pokok 'e seneng gitu Atik suka bell\Cna.'lg-
scnang 

549 lho mbak kalo mbak Atik ill!. Punya uang 

550 ban yak :ya sen eng, terns senng keluar Sering bepergian 

551 kesana-kemari. Kalau mbak Irma kan 
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552 enggak, wes di rumah. 

553 FN Orang laki :yang lagi deket dengan mbak 

554 atik itu juga sering main ke rumahn:ya 

555 mbak atik bu? 

556 s Y a enggak tau pasti :ya. Tapi :ya senng Tidak tahu pa'ti pria itu 
sering main ke rumah 

557 janjian, ditelpon dulu, janjian ketemuan atik atau tidak 
Seringjanjian ketcmu 

558 dimana gitu. Janjian dulu terus mbak atik dcngan atik 

559 baru nyameerin. Yang ~nting mbak Atik Yang pcnting Atik dapal 
uang 

560 kan dapet uang tho mbak. 

561 FN Jadi deket itu motivasi 'ne ~o duit itu :yo 

562 bu? 
Motivasi dekat karena 

563 s He-eh. uang 

564 FN Bukan karena cinta atau ~ngen cari figur 

565 bapak buat anak-anakn:ya :ya? 

566 s Ya bukan, mbak Atik itu memang seneng Atik hanya senang. bukan 
ingin mcncari figur ayah 

567 gitu lho mbak. buat anak-anaknya 

568 FN Memang 'e seneng. Ya karena punya uang 

569 itu ya bu? 

570 s Iya. Tapi yang disenengi itu punya istri-

571 anak. Anak'e dua. 

572 FN Ya udah terima kasih lho bu buat 

573 disempetkan waktunya buat wawancara. 

574 s Halah sarna-sama mbak. 
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Gambar 5.1. Alur Irma 

Keadaan emosi sebelum/ 

selama proses cerai 

- Merasakan kekacauan 

yang mendahim 

Keadaan emosi paska cerru. 

- Takut dan trauma 

Muncul keinginan 

untuk tidak ~ 

menikah kembali 

-

-

Tidak ada kontak 

dengan suami 

Sikap anak terhadap 

perceraian, cuek, 

dapat menerima 

Coping behavior yang digunakan: 

PFC : a. Preparing against harm --> Membatasi 

diri tidak keluar malam 

b. Aggresion or at/ack --> Menyelesaikan 

sendiri masalahnya 

c. Avoidance - Melupakan 

perceraian, dengan tidak memikirkan 

d. Apathy-inaction - Ikhlas menerima yang 

terjadi 

EFC : a. Represi - Tidak mau menelepon mantan 

b. Displacement -+ Menganggap semua 

laki-laki mau seenaknya sendiri 

c. Rasionalisasi -+ Melupakan dengan 

mengingat keburukan mantan suami 

-



Pertimbangan yang digunakan: 

- Pentingnya figur ayah untuk anak 

- Pemenuhan kebutuhan ekonomi 

~-------------------, 

i Dorongan untuk mulai 
I 

I membuka diri 
.----------------------------~ : ~~--------.-------~ 

Hambatan: 

- Takut salah pilih 

- Anak menolak ibu 

~ menikah lagi 

Kecemasan yang muncul: 

- Trauma dengan v 
perselingkuhan suami 

·1 Kecemasan dalam 
I 
' menjalin hubungan: 

- Takut dapat yang 

lcbihjelek sifatnya 

dari mantan suami 

- Takut tidak sayang 

dengan anaknya 

Munculnya keinginan untuk 

menikah kembali 

I 
\ 
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Keuntungan 

- Memiliki pcndamping 

- Anak mcmiliki figur 

ayah 

Kerugian: 

- Takut terulang lagi 

kegagalan yang lalu 

[ 

Value: 

_-___ A_n_a_k_d_a_n __ ek_o_n_o_m __ i ______ ~ 
--~~-----------, Faktor yang 

mempengaruhi: 

Desakan dari keluarga 

- Pemenuhan kebutuha 

Ekonomi 

- Figur ayah bagi anak 

---· .. 
-+----

Sikap anak menolak 

terhadap pemikahan 

kembali 

---+ 
-+--- Menikah kembali 
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5.4.2. Kesimpulan informan 2 (Atik) 

a. Atik menggunakan Problem Focus Coping untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan pada relasi paska cerai dengan mantan 

suamt. 

b. Atik menggunakan Emotion Focus Coping untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan calon pasangannya paska cerai. 

c. Coping behavior yang dilakukan oleh Atik lebih digunakan untuk 

mengatasi permasalahan rasa takut dan tertekan karena mantan suami 

masih tinggal berdekatan dengannya dan sering meneror. 

d. Coping behavior yang dilakukan Atik memepengaruhi dirinya dalam 

memunculkan keinginan untuk menikah kembali. Dalam keadaan rumah 

tangganya belum resmi bercerai Atik sudah berkeinginan untuk menikah 

kembali. Hal ini dikarenakan keinginan untuk memperoleh kehidupan 

ekonomi yang lebih baik. 

e. Keinginan untuk menikah kembali dikarenakan kebutuhan pemenuhan 

ekonomi keluarga yang mendesak. Mcnikah kembali merupakan solusi 

terbaik dalam menyelesaikan masalah perekonomian keluarganya. 

f Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya keinginan untuk menikah 

kembali karena adanya dukungan dari keluarga, pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan kesetujuan anak terhadap keinginan ibu untuk menikah 

kembali. 
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Gambar 5.2. Alur Atik 

Keadaan emosi sebelum/ 

selama proses cerai - Tinggal satu gang 

dengan suami - Sangat tertekan 

- Mendapat ancaman - Diajak rujuk 

dari suami 

- Dijual oleh suami 

Keadaan emosi paska cerai Kedua anak informan 

~ menerima perceraian 

dengan biasa saja 

- Tertekan -

- Merasa diawasi oleh suami 

Coping behavior yang digunakan: 

PFC : a. Preparing against harm - Curhat ke saudara 

(kakak) 

b. Aggresion or attack - Mengunci rurnah. agar 

mantan tidak bisa masuk 

c. Avoidance- Terus menghindari mantan 

d. Apathy-inaction - Tidak ingin menjelaskan 

masalah, pasrah 

EFC : a. Represi - Ingin melabrak mantan suami, tapi 

tidakjadi 

b. Denial- Tidak menanggapi tuduhan 

selingkuh 



Pt:rtimbangan yang digunakan: 

- Pemenuhan kebutuhan ekonomi 

- Usia masih muda 

(J;uctah memiliki ternan dekat 

Hambatan: 

- Ternan dekat 

sudah punya istri 

~ - Merasa diteror 

mantan suami 

Kecemasan yang muncul: 

- Takut dikira merebut 

suami orang 

- Seandainya menikah 

dengan duda, takut 

dibandingkan dengan 

mantan istri 

Faktor yang mempengaruhi: 

- Dukungan dari keluarga · 

Kecemasan dalam 

menjalin hubungan: 

- Takut dapat yang 

lebih buruk sifatnya 

dari mantan suami 

- Takut diganggu 

oleh mantan suami 

Pengambilan keputusan untuk 

menikah kembali 

Value: 

- Anak dan ekonomi 

- Anak setuju ibu menikah kerni)a(i 

- Pemenuhan kebutuhan ekonomi 

~ 
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Keuntungan: 

- Ingin hidup tentram, 

berkecukupan 

Kerugian: 

- Takut gagallagi 

Menikah Kembali I 


