
LAMP IRAN 



Keterangan: 

P : Penanya (Peneliti) 

Y : Informan 

PY : Pengurus GENT A 

PK : Pimpinan GENT A 

AB : Konselor GENT A 

Wawancara dengan subjek Y 

l. P: Selamat siang_ .. 

2. 

3. 

Y: Siang ... 

P: Lho kamu sebelum tinggal digenta kamu tinggal dim ana? 

4. Y: Di ... margorukun mbak. 

5. P: Daerah mana itu? 

6. Y: Daerah ... jalan semarang mbak ... ee ... margorukun iku 

7 _ daerah pasar turi. 

8. P: Pasar turi? 

9. Y: He ... e ... 

I 0. P: Terus disana tinggai ambek sapa ae? 

II. Y: Ee ... mama, papa, kakek ... yo iku tok ... ambek adik. 

12. P: Oo ... kamu punya adik? 

I3. Y: As1inya punya mbak tapinya itu ... ndak tau mamaku 

14. ndak cerita. 

I 5. P: Lho mamamu pemah cerita apa ae'l Kamu punya adik 

atau punya kakak gitu? 

Y: Pemah cerita. _ 

P: Terus biiang apa'l 

Y: Adikmu iku Iho Y ... Iho mama kapan kawin ma? Terns 
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Sebeium tinggai 
digenta, Y tinggal 
dimargorukun. 

Dirumah Y 
tinggai dengan 
mama, papa, 
kakek dan adik. 

Menurut Y 

16. 

I 7. 

18. 

19 

20. 

21. 

koen iku ... ambek adikmu Iho ... aku langsung ee ... trus adiknya mirip Y. 

aku meneng ae nguyu-nguyu ... dee iku persis ambek aku Adik y laki-Iaki 

22. mbak. 

23. P: Sapa seng persis? 

dan kakaknya 
perempuan. 



24. Y: Adikku ... adikku laki sama mbakku perempuan. 

25. P: Berarti kamu punya mbak? 

26. Y: He ... e ... 

27. P: Saudara kandung? 

28. Y: Gak tau ... 

29. P: Gak tau? Lho mamamu gak pernah cerita ta? 

30. Y: Ya ... tau wes emboh mbak. .. cerita kayaknya mbak. 

31. P: Cerita? 

32. Y: He ... e ... sudah lupa mbak kala dua tahun itu mbak. 

33. 

34. 

35. 

Gara-gara aku pas dioperasi iku ... jarene aku gak tau 

kenapa mbak ... 

P: Maksude dioperasi apane? 

36. Y: Ininya mbak ... (sambil memegang bibirnya) gak tau 

3 7. mbak gak tau apa-apa ... takut mbak. 

38. P: Oo ... binire tepakjatuh itu ta? 

39. Y: lya he ... e ... 

40. P: Lho mamamu disini kerja apa? 

41. Y:Kerjasalon. 

42. P: Di margomktm? 

43. i Y: lie .. e ... 

44. P Lho papamu disini? 

45. Y lie .. e . 

46. P: Sekarang masih disini? 

47. '{: Jya 

48. P Dulu waktu kecil mamamu sering marahi kamu gak? 

49. \":Gakpemah ... 

50. P: Kala papamu? 

51 . Y: Sayang. Pokoknya orangtua gak pemah jahat. 

52. P: Dua-duanya? 

53. 

54. 

Y: He ... e ... 

P: Kamu waktu dimmah sebelum digenta ngapain aja setiap 
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Y tidak tahu 
apakah itu 
saudara kandung 
atau tidak. 

Memm1tY 
mamanya cerita 
mungkin tetapi Y 
lupa karena Y di 
operas1. 

Ypemah 
dioperasi bibimya 
karena pemah 
jatuh. 

lbu Y kerja salon. 

Menurut Y papa 
Y masih di 
Surabaya. 

Menurut Y waktu 
kec!l Y t1dak 
pemah dimarahi 
ibunya. Kalau 
ayahnya saying 
dengan Y dan 
kedua 
orangtuanya tidak 
pernah jahat. 

Kegiatan Y 
digenta main 
dengan temannya. 



55. hari? 

Y: Ya gak ngapa-ngapain ... kadang-kadang ya mainan sama 

teman-teman ya do len. Pernah kak adikku in1 hilang gara

gara aku. Jadinya mamaku mangkel gak peduli ak.ll 

mbak. Mangkel yo iku ... Y iku adik ngono. Emboh .. . 

ndak tau dia itu nutupi saya ... yo emboh lapo ngono. Y .. . 

emboh aku lho gak eroh pa ngono ... ayo digoleki ... iyo 
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Adik Ypemah 
hilang karena Y 
sehingga ibunya 
marah dan tidak 
memperdulikan 
Y. Oleh ayahnya 
Y disuruh 
mencari adiknya. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

Adik Y jatuh di 
pa ... he ... e ... iku njebor kali kali ambek nyongsop. Dek kali dan y 

koen iku dek kono onok toy ole lho dek... koen iku 

engkok kecantol koen kok btmtutmu. Lapo mbak koen 

iku... terns iku ayo rene-rene ados ados koen engok 

digepuki papa koen engkok... langstmg iyo mbak iyo 

mbak aku nurut ambek koen langsung... langsung terns 

iku lho, ayo koen iku dek papaku ngomongi, koen iku 

dek digoleki ambek embak tapi gak nurnt ... ayo adus 

menyurnhnya 
pulang tmtuk 
mandi karena 
nanti takut 
dimarahi ayahnya. 

Setelah main dan 
belajar Y pergi ke 
sekolah. 

Pada waktu kelas 
ayo ... ancene nakal. Langsung iku wes mari. Aku mari satu y sekolah di 

I 74. 

mandi dolen lagi sama belajar langsung berangkat 

sekolah. Berangkat sekolah ... pas ulangan iku mbak ya ... 

ulangan TK itu saya itu mikirno mbak ngene aduh ya 

Allah berilah aku kekuatan ... yo wes 1angsung nul is ... 

75. munggah mbak. Pas kelas satu aku aku sekolah ke 

76. Lamongan di pandahkan ke lamongan itu belajar mbak. 

77. Kelasa satu ranking satu aku ... langsung aku dapet piala 

78. satu sama sama ... apa itu rangking satu. Jadinya aku 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

sama marnaku pinter Y anakku ... langsung iku langsung 

mau di sekolahkan dasar... dasar mbak.. disitu 

pelajarannya mbak aduh pusing mbak ngak tau langsung 

ya Allah pelajarane yok opo iki ... ngono mbak. Trus 

munyeng rnbak jadine aku rangkingku jadino rangking 

84. sepoloh mbak. Terns aduh Y gak usah sekolah yo ... 

Lamongan dan Y 
mendapatkan 
ranking satu dan 
Y dipuji sama 
ibunya. 

Waktu mau SMP 
rapot Y dibakar 
sama orang, tetapi 
tidak tahu siapa 
orang yang 
rnembakar 
rapotnya. 

85. langsung sekolah yo ... langsung sekolah jadinya Rapot Y hanya 
. '·-'- : 
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86. 

87. 

88. 

mamaku langsung apa itu namanya rapotnya ngak tau sampai kelas tiga. 

diobong sama sapa gak tau ilang pokoknya. Langsung yo 
Ibu Y bingung. 

wes Y lho ... lho ... rapotmu keias SMP itu mbak ... 

89. P: SMP satu itu'7 

90. Y: Mau SMP satu mbak ... 

91. P: Terus? 

92. Y: Dicari ... lho lho lho lho ... gak ada waktu itu ... sampek 

93. 

94. 

95. 

kelas tiga tok. 

P: Terus? 

Y: Waktu itu ... lho koyok opo iki rek ... yok opo iki Y. 

96. malah mamaku seng bingung ngene ... bingung langsung 

97. iku ngene ... jadine keias tiga. Pindall kelas tiga masa 

98. kelas dna. Lho terus langsung turun kelas tiga mamaku 

99. nangis mamaku langsung ... gak popo Y kelas telu ae .. 

I 00 yo aku yo ma ... kelas telu ae ma ... ya udah kelas tiga ... 

I 0 I . P: SMP itn'7 

I 02. Y: Mau SMP itu aku mbak ... 

I 03. P: Lho itu snrate ilange kelas piro? 

I04. Y: Kelas enam SD. 

I05. P: Terus akhire loncat ke SMP'7 

106. Y: Mauloncat ... 

I 07. P: Mau loncat gak bisa'7 

I 08. Y: Nggak bisa soale gak ada rapote ... kelas enam lima 

109. empat gak ada semua itu mbak rapotnya. Tems sekolah 

I I 0 _ ke jalan semarang ... 

Ill. P: Terus kelas berapa waktu sekolah dijalan semarang'7 

112 Y: Udah kelas enam aku mbak. Udah man naek ... dadine 

I 13 _ aku turun. 

114. P: Tumn sampek kelas? 

115. Y: Kepanjangen .. _ 

116. P: Kepanjangen'7 

Ibu Y menangis 
dan Y masuk 
kelas tiga Iagi. 

Rapot Y hilang 
waktu Ymau 
masuk SMP. 

Mau ke SMP 
tidak bisa karena 
tidak ada 
rapotnya. 

Setelah kelas 
enam Y tidak bisa 
naik. 
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Y: He ... e ... jadi gak onok konco-koncoku. Wes gak popo 117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

Y tidak ada Y ... ibukku ngomong ngono. Gak onok konco-koncoku 
temannya waktu 

jadine aku... aku punya sahabat mbak. Sahabatku kan turun ke1as. 
Setelah itu Y 

tiga, mesti opo-opo mbak di anu arek. .. dee pisan di anu punya sahabat 

arek tak tolongi mbak... koncoan mbak mesti arek telu baik tiga orang. 

mbak gak pernah tukaran gak pernah tukaran mbak ... 

P: Tiga sama kamu? 

Y: Iya bertiga. 

125. P: Wanita semua? 

126. Y: He ... e ... 

127. P: Gak ada cowoknya? 

128. Y: He ... e ... namanya sari, sama sama fitri. 

129. P: Kamu waktu dirumah margomkun itu ngapain aja selain 

130. sekolah? 

131. Y: Sekolah, berteman mek itu tok mbak ... 

132. P: Nggak bantu-bantu mamamu? 

133. Y:Gak pemah ... ada pembantu. 

134. P: Ada pembantu? 

135. Y: He ... e ... 

136. P: Tems waktu itu kamu liat orangtuamu bagaimana? 

13 7 _ Pandanganmu terhadap orangtuamu bagaimana? Mama 

138. papamu'l 

139_ Y: Maksudnya'l 

140. P: Kamu lihat mamamu kayak t,>imana sih'l Papamu t,>imana 

141. sih'l 

Sahabat Y wanita 
semua. 

Kegiatan Y 
dimmah Cuma 
sekolah dan 
berteman. 

Y dimmah ada 
pembantu. 

142. Y: Baik... mesti opo opo mesti ... mesti aku sakit ae ... dulu Ayah dan ibu baik 

143. aku itu aku mbak ... lapo Y? !oro bu ... dulu itu mbak terhadap Y. 

144. demamku klo mbak ... ada gini mbak itu tingt,>i koen 

145. mbak ... 

146. P: Apane tinggi? 

14 7. Y: Demamku tingt,>i ... 

Y pernah sakit 
demam. 



148. 

149. 

150. 

!51. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 
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P: Oo ... demam. Pernah sakit demam'l 
Y masuk nunah Y: Terns sama dirumah sakit dadine aku di rumah sakit 
sakit sampai satu 

udah saht bulan gak masuk sekolah. Wakht itu puanas yo bulan dan tidak 

mbak yo ... tnts langsung udah menurun. sekolah. 

P: Itu sapa sengjaga? 
Y: Mama menjaga di 

Mama papa ... (sambil batuk) jadinya awakku itu gini nunah sakit 

kurang kurus... iyo mbak... garek balong tok mbak 

jadine aku langstmg bibirku itu putih mbak ... pokoke 

rasane mbak puanas terns koyok api mbak demame 

mbak ... sampek ambek mamaku disembayangi. 

P: Umur piro kamu sakit itu'l 

Y menjadi kurus 
dan panasnya 
tinggi. 

Waktu kelas tiga 
SD Y sakit 

159. Y: Udah kelas tiga. 

160. P: Tiga SD? 

161. Y:Iyatiga .. 

P: Kamu lek liat papamu orange gimana? 

Y: Papaku itu baik ... 

Ayah Y baik. 
162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

P: Baiknya itu gimana? Y kalau meminta 
selalu di ayahnya. 

Y: Ya ... kayak gini ... mesti nurut lho ... aku mesti papa iht 

mesti aku minta apa-apa mesti mbak di ... di ... papaku . Kalau ibu Y 
orangnya pelit., 

kadang-kadang papaku gak punya uang ngak ditumti. kalau y nakal di 

Kalo papa bayaran akau ditukokno opo opo, ditukokno pukul. 

sepeda, game boy. Kalo mama iht orangnya pelit itu 

mbak. Pokoknya kalo aku nakal itu dia itu mukul. .. aku 

pemah ditotok ulek ulek mbak sama mamaku ... 

I 72. P: Kenapa? kamu nakal ya'l 

173. Y: He ... e ... langsung di ulek-ulek... 

174. P: Lho kamu ambek papa mammu akrab ya? 

175. Y: He ... e ... yo tau ditotok ambek u1ek-u1ek ... 

176. P: Berarti kamu kalo nakal di anu ambek ulek-ulek gitu? 

177. Y: He ... e ... wedi aku. 

178. P: Lho nakale opoo? 

Y nakal sehingga 
dipukul. 

Papa juga pemah 
memukul. 

Y takut kalau 
dipukuL 

Kalau Y tidak 
mau mandi Y 
r~; .1. ·' -
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179. 

180. 

181. 

Y: Gak ge1em ados... ambek u1ek-u1ek iku mamaku dipuku1 sama 

senengane ... papaku ambek sapu ... tambah 1uoro. 

P: Sapu opo? Sapu lidi ta? 

182. Y: Nggak ... 

183. P: Sapu apa? 

184. Y: Pentungan. 

185. P: Sapu ta pentungan? 

186. Y: Nggak ... gagange sapu ... 

187. P: Jadi digepok pakek kayune ta? 

!88. Y: 1yo ... cehtk duh ... bokonge tapine ... mamaku nggak. 

!89. P: Lho papamu tepak ngepok iku soale kamu nakal ta? 

190. Y: Iyo ... soale semua keluargaku iht aku dewe seng nakal. 

P: Nakale opoo? 

Y: Yo mesti aku ... aku iku wedi ambek papa gak wedi 

ambek mama. Pa ... iki lho anakmu ayo koen moleh iku 

ayah dan ibunya. 

Ayah Yka1au 
memuku1 dengan 
kayu dari sapu. 

Di keluarga Y 
paling nakal. 

Y takut dengan 
ayahnya dan tidak 
takut dengan 
mamanya. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

!97. 

198. 

199. 

200. 

201. 

Y inf,>in memukul 
lho ambek ad ike ... yo pa ... yo pa ... yo pa ... miber ayahnya. 

melayu miber mblayu aku nang... nang opo iku nang 

omah ... yo pa yo pa ... tak kancint,>i. Rasae kepingin 

ngepok papaku ... 

P: Kepingin ngepok papamu yo'l 

Y: Iyo ... (sambil mukanya terlihat gemas) 

P: Lho kalo boleh tanya ya. kapanant: kalo gak salah kamu 

pemah dianu sama papamu'l 

202. Y: 't\ggak ... 

203. P: Maksudnya pemah diperlakukan gak bener gitu lho'l 

204. Y: Nggak ... 

205. P: Katanya dengar-dengamya ya katanya kamu punya papa 

206. tiri'l 

207. Y: Papa tiri'l Gak punya ... 

208. P: Gak punya'l 

209. Y: Gak punya ... 

i 

Y tidak pemah 
diperlakukan 
tidak benar oleh 
ayahnya. 

I Y tidak 
mempunyai ayah 
tiri. 

Y tidak tabu 
tentang perceraian 
kedua 
orangtuanya. 



21 0. P: Lho papa mamamu ini sudah cerai ta? 

211. Y: Maksud saya gak tau ... 

212. P: Kok isa gak tau? 

213. Y: Papaku gak tau ... papaku sekarang gak tau kemana. 

214. P: Papamu yang sekarang ini papa yang asli atau papamu 

215. yang ... 

216. Y:Yangmana? 

217. P: Yang sekarang ini lho ... 

218. Y: Gak tau aku ... ini sekarang ta? Bukan papaku ... bukan ... 

219. P: Apa? 

220. Y: Di panggil om ... omku ... 

221. P: Ommu sama kamu gimana? 
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y tidak 
mengetahui 
keadaan ayalmya 
sekarang. 

Ymemanggil 
teman ibtmya om. 

Om tersebut baik 
222. 

223. 

224. 

225. 

226. 

Y: Baik... baik dikasik ... mesti bawa apa-apa oleh-oleh sama Y. 

buah duren,jajan opo opo ... baek mbak. 

P: Ommu ini laen sama papapmu yang gepukkan dulu ya? Lebih baik om 
daripada ayahnya 

Y: Lain ... lebih baek ini mesti bawakno opo-opo ... enak dulu. 

jadine. 

227. P: Ommu itu anu menikah sama mamamu lagi? 
Ibu Y tidak 
pemah menikah. 228. Y: Mamaku gak pemah nikah ... 

229. P: Berarti sama papamu yang duJu? 

230. Y: Mamaku itu punya ... papa dua. Y punya papa 
dua. 

231. P: Papamu? 

232. 

233. 

234. 

Y: He .. e ... mamaku dulu itu di obong sama papa kesatu. I lbu Y pemah 

o· b · d k · d. b · .k. I dibakar sama 
10 ong Ja me mama ·u Itu 10 ong, man ngono 1 ·me ayah kesatu. 

dah luka .. (sambil menunjukkan tangannya) 

235. P: Tangane? 
Tangan ibu Y 
terluka. 

236. 

237. 

238 

239. 

240. 

Y: He ... e ... 

P: Lho diobong opoo? 

Y: Nggak tau... langsung iku opo iku ... rumahnya iku Rumah Y jadi 
kebakaran. 

besar... langsung nnnahku kebakaran. Rumahku 

kebakaran mamaku kenek ... uu ... rambute ke bakar ... 
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P: Rumahnya sapa itu yang kebakaran? 241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

246. 

247. 

248. 

249. 

250. 

251. 

252. 

253. 

254. 

Y: Rumahnya mamaku diobong ... mamaku mencolot teko Ibu y loncat dari 

tingkat ditampani sama kayak-kayak kayak opo iku... atas. 

kayak digoceli sama tenda besar iku... pas mamaku 
Orang yang 

mencolot lho langsung orang iku dipenjara akhimya... membakar di 

ee ... rumah itu ya udah gak tau Iagi ... 
penjara. 

P: Lho yang ngobong itu sapa? 
Yang membakar 

Y: Papa satu ... ininya hitam itu ... (sambil menunjuk kulit 1 k 
aya 1 esatu. 

tangannya). 

P: Sapa yang hitam? 

Y: ltunya ... mamaku dulu itu kayak orang gila ... 

P: Kok isa? 

Y: He ... e ... mbak rambute digundol. Jadine ketemu uong 

sugih ditolong ... 

255. P: Di gundul opoo? 

256. Y: Rambute ke kobong ... 

257. P: Oo ... kebakar? 

258. 

259. 

260. 

Y: He ... e... langsung ketemu uong sugih ditolong ... 

langsung dibenakno kabeh mbak ... wong iku digoleki 

nang di nang di ... oo ... dihukum dua bel as tahun lebih 

261 . mbak ... 

262. P: Dua belas tabu lcbih? 

263. Y: Hc ... e .. 

' 26-l 

265. 

P: .-\khire wes ketemu? 

Y: Wes ketemu dipenjara digepuki ... oo ... ndase iku 

diobok-obokno nang endi ngono lho .. _ dicritani 

Ibu Y rambutnya 
gundul karena 
terbakar. 

Bertemu orang 
kaya dan orang 
yang mernbakar 
di penjara. 

Di penjara, 
dipukul, dan 
kepalanya di 
masukkan ke air. 

266. 

267. 

268. 

269. 

mamaku gini, dadine aku ngene mama sakno pas aku Waktu Y di perut 

diperute mamaku pas mamaku hamil ... 

P: Hamil sapa? Kamu? Apa papamu nganue waktu kamu 

270. belum lahir? 

271. Y: Belum ... akudicritai .. 

ibunya. 

lbu Y 
menceritakan ke 
Y. 



272. P: Sarna sapa? Sama mama? 

273. Y: Iyo ... 

274. P: Papa yang pertama ini ya? 

275. Y: He ... e ... 

276. P: Terns mamamu cerai sama papamu ini? 

277. Y: He ... e ... 

278. P: Terns punya papa lagi? 

279. Y: He ... e ... rasae ... gak tau lagi lho ... 

280. P: Tapi papa kedua ini berari kamu sudah tau orange? 

281. Y: He ... e ... 

282. P: Terns papa keduamu itu orange gimana? 

283. Y: Baik... 

284. P: Kamu gak pernah diperlakukan yang enggak-enggak 

285. sama papamu? Yang kedua ini ... 

286. Y: Papaku hilang ingatan mbak. .. gak tau aku ... 

287. P: Papamu hilang ingatan? Kok bisa? 

288. Y: He ... e ... gak tau mbak ... bingung aku mbak. Emboh gak 

289. tau semua aku mbak ... nggak tau apa-apa ... 

290. 

291. 

P: Ee ... katanya sih denger-dengernya sih ya katae kamu 

pernah diajak untuk kayak berhubungan intim gitu lho 

292 sama papamu? 

293. Y: Enggak ... gak tau aku mbak ... I ali ingatan aku mbak .. 
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Ibu Y cerai 
dengan ayalmya 
yang kesatu. 

Y kurang tahu 
kalau Y punya 
ayah lagi. 

Y sudah tabu 
ayah keduanya. 

Ayah kedua baik 
kepada Y 

Ayah Y hilang 
ingatan. 

Y hilang ingatan. 

294. nggak tau semua mbak ... dadinya masalah gak tau Y tidak taln1. 

295. semua 

296. P: Lho kok bisa? 

297. Y: !yo mbak ... gak tau aku ... 

298. P: Lho dulu papamu kedua ini baik sama kamu? 

299. Y: Iya ... mek itu tok... baik... papaku itu baik gak pemah 

300. opo-opo mbak ... 

301. P: Baiknya itu ndek mana? 

· Ayah kedua Y 
baik. 

302. Y: Ya baik sendiri mbak ... baik kayaknya ... ya nyanyi ... ya j 



303. nyany1. .. 

304. P: Apa nyanyi? 

Y: Eh nyanyangi ... kayak apa itu pemah ... ya pemah diapa-
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Ayah kedua Y 
baik karena 
menyayang1. 

305. 

306 

307. 

308. 

309. 

310 

apakan... eh diapa-apakan... ya dibelikan apa-apa y hilang ingatan. 

gitu ... apa-apa kalo beli pakaian itu banyak mbak ... 

jadinya gak tau semua jadinya aku !ali ingatan... !ali 

ingatan aku mbak. .. di apa-apa ... opo yo ... luali semua 

aku mbak... udah 2002 iku mbak udah !ali ingatan itu 

311. jadinya itu 2002 mamaku disurul1 ngilangkan opo ... 

312. opo ... wes pokoke masalah apa nggak tau ... sekarang 

313. 

314. 

315. 

udah nggak tau semua aku mbak ... 

P: Ee ... 2002 itu memange ada apa? 

Y: Nggak tau ... pokoknya mamaku nggak tau ... langsung 

316. mamaku itu koyok ada ... kartu-kartu segini itu (sambil 

317. menunjukkan seberapa banyak kartu dengan tangannya) 

318. lha itu... jadine mamaku itu jadinya pikiranku 

319. dihilangkan pakek kartu itu langsung gak ingat semua ... 

320. P: Dulu kamu pemah gak sama papa tirimu kamu dipegang-

321. pegang atau gimana? 

322. Y: Papa tiri mana mbak? 

323 P: Papamu yang kedua ... 

324. Y: Nggak pemah ... 

325. P: Jadi sama papamu yang kedua baik-baik saja? 

326. 

327. 

328. 

Y: He ... e ... 

P: Gak pemah dilakukan yang enggak-enggak gitu? 

Mungkin dipegang-pegang atau kamu diajak tidur atau 

329. ngapain gitu? 

330. Y: Nggak pemah ... 

331. P: Terns kamu kok sampek digenta kenapa? 

332. Y: Ndak tau mbak ... mamaku ... 

333. P: Disuruh kesana? 

Ibu Y menyurul1 
Y menghilangkan 
masalahnya. 

Ibu Y 
menghilangkan 
pikiran Y pakai 
kartu. 

Y dengan papa 
kedua baik. 

Y tidak pemah di 
apa-apakan oleh 
ayah keduanya. 

Y kegenta karena 
ibu Y tidak bisa 

1. 1 Ll. 



334. 

335. 

336. 

337. 

338. 

Y: He ... e ... 

P: Kenapa disuruh kegenta? 

Y: Ndak tau mamaku gak bisa nyekolahkan aku dan juga 

aim kegenta ketemu genta kenai sama genta ... 

P: Kenainya dari mana? Mamamu kenal dari mana? 

339. Y: Dari mbak indal1 ... 

340. P: Lho kok isa kenai mbak indal1? 

341 . Y: Oo ... mas yanto sill ... 

342. P: Lho kok kenai mas yanto dari mana? 

343. Y: Nggak tau mamaku ... 

345. P: Kala kamu hat ya, kamu itu orangnya g~mana sih? 

346. Y: Maksudnya? 

347. P: Kamu punya keiebihan apa? 

348. Y: Keiebihan? 

349. P: Maksudnya kelebihanmu, saya contohkan misalnya saya 

350. bisa nyanyi, aku bisa ini gitu Iho ... 

35!. Y: Oo ... aku ta ... kelebihanku? 

352. P: He ... e ... 

353. Y: Bisa basket ... ee ... aku bisa basket mbak ... 

354. P: Apalagi selain basket? 

355. Y: Catur ... main catur aku pemah lho mbak ... 
! 
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menyekoiahkan 
Y. 

Kenai genta dari 
PY. 

Y bisa basket. 

Y bisa main catur. 

356. P: Tcrus sclain itu? 
Y suka menari, 

357. , Y: \:ari suka semua ... oiahraga juga suka ... pokoknya oiahraga. 

358. semua suka aku mbak ... mesti Iari pagi sama anak-anak 

359. ya mbak ya ... lari-lari pa!,>i ... terus pacaran ... tapi aku 

360 tapine gak gak gak ngejak arek-arek mbak aku meneng 

36!. ae ... Y ngejak pacarmu Y ... emoh emoh emol1... aku 

362. is in ngono ... aku ngejak mapok (nama pacar Y) ngono 

363. ae... ayo-ayo... pacaran mbak nang kono mbak ambek 

364. ngomong-ngomongan. Ambek koncoku ehm ... 

365. ehm ... aduh enake rek enake ... koncoku aduh enake rek 
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366. aduh enake ... kenter arek-arek iki ... 

367. P: Arek-arek kenter? 

368. Y: He ... e ... aku ngene tak wa1ek mbak ... elun.. . elun ... 

369. langsung ngene ngene lapo Y ... ehm ... enake ... pado 

370. podo ngono ... 

371. P: Kamu digenta dah berapa lama? 

372. Y: Satu tahun mbak ... Digenta sudah 

373. P: Umurmu sekarang piro? satu tahun. 

374. Y: Tiga belas ... eh ... tiga bel as ... Usia Y tiga belas. 

375. P: Kelas piro? 
Y kelas tiga SD. 

376. Y: Tiga ... 

377. P: SD? 

378. Y: He ... e ... 

379 P: Ayahmu yang kedua itu perlakukno kamu itu yak apa? 

380. Ya kayak cara didik kamu misalnya ... tiap harinya gitu ... Y pernah satu 

381. pernah satu nnnah to? mmah dengan 
ayah kedua. 

382. Y: Pernah ... 

383. P: Terus ngapain aja tiap harinya? 
Y disuruh mandi, 

384. Y: Distmth mandi ... diajak be1ajar ngono ... ayo Y tak ajari dia jari belajar. 

385. belajar ... iyo pa ... jadi diajari. Papaku itu orangnya dulu 

386. itu dulu itu jualan apa pokoke ... opo pa... dipanggiL 

' 
387. Gawekno kopi Y ... iyo ... 

I 388. P: Lho tadi yang kamu cerita papamu yang gepukkan itu 
' 
' 

389. papamu yang mana? Yang pertama apa yang kedua'l 

390. Y: Yang mana? 

391. P: Yang pakek sapu itulho. ~ Yang mukul Y 
ayah kedua. 

392. Y: Oo ... itu papa yang kedua ... (sambil batuk). 

393. P: Jadi kamu gak pernah ya dipelakukan yang tidak-tidak 

394. sama papamu? 

395. Y: Ndak tau aku ... 

396. P: Pernah diceritai mamamu gak? 



397. 

398. 

399. 

400. 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 

406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

41 1. 

412. 

413. 

414. 
I 

I 415. 
I 
I 416. 

417. 

418. 

419. 

420. 

421. 

422. 

423. 

424 

425. 

426. 

427. 

Y: Nggak ... mamaku itu dah diilangi mbak. .. 

P: Tapi ada yang ingat ga kamu? 

Y: Gak ada ... (sambil menggelengkan kepala). 

P: Lho kamu itu digenta itu kegiatanmu itu ngapain aja? 

Y: Belajar ... belajar komputer, sekolah, buat pita, ngetik

ngetik, buat nyanyian, buat perasaan ... 

P: Buat perasaan? 
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Y tidak ingat 
sama sekali. 

Kegiatan Y 
digenta belajar, 
sekolah, buat pita, 
ngetik, buat 
nyanyian, an buat 

Y: Perasaan kayak digenta kayaknya senang, sama teman- perasaan. 

teman kayak senang, juga sama pacarku sendiri ... ngono 

mbak ... 

P: Berarti kamu dek genta itu senang gitu? 

Y: lya ... nulis-nulis sendiri ... 

P: Kamu nulis apa? 

Y: Nulis rahasia mbak ... rahasia ... (sambil tersenyum) 

P: Rahasia apa? 

Y: Ya kayak rahasia pacarku ya mbak... ngimpi iku yo 

mbak yo iku mesti ngimpi nyium-nyium mbak ... sampek 

ibuk (ibu yang satu kamar dengan Y digenta) iku kroso 

mbengok-mbengok ... koen iku lapo se mau tum iku ... 

P: Kamu ngimpi-ngimpi gitu? 

Y: He ... e ... 

I P: Sapa yang nyiumi gitu? 

Y: Koncoku mbak ... koen iku tak kaplok 1ho yo ... ( Y 

menceritakan waktu dia men~:,rigau). lbuk iki lho koen iku 

ngawur di kei uyah ngono ... aku mangke1 di kei uyah ... 

P: Soale kamu ngelindur? 

Y: He ... e ... 

P: Ngimpi diciwni sama pacannu? 

Y: Yo mbak sungguan lho mbak ... mateng aku mbak ... 

ngelindur iku mesti ... 

P: Lho kamu digenta itu sama anak-anak sana yak apa? 

Y digenta senang 
dan Y senang 
dengan pacarnya. 

Senang nulis
nulis sendiri. 
Y senang menulis 
rahasia. 

Y bennimpi 
mencuun. 

Y marah sama ibu 
digenta karena 
diberi garam 
waktu mengigau. 

Mimpi dicium 
pacar. 



428. 

429. 

430. 

431. 

432. 

433. 

434. 

435. 

436. 

437. 

438. 

439. 

440 

441. 

442. 

443. 

445. 

446. 

447. 

448. 

Y: Yo baik baik mbak ... sama sapa? 

P: Yo semua... ya sama pengumse sana, sama temen

temenmu dewek, koyok mbak rom ... 

Y: Ambek mbak rom yo ngono mbak ... yo ngajaki misna 

mrono terns ambek arek-arek iku arek-arek sekolaan 

ngono iku gitaran nyanyi nyanyi ... aku seng nyanyi dee 

seng gitaran ... yo nyanyi opo nyanyi opo ... enak mbak. .. 
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W aktu lampu 
tems rekreasi nang malang. Yo Allah mbak kudu nguyu mati y takut di 

mbak aku turn ambek mega ... uh ... medeni koen mbak apa-apakan. 

lampu iku mati dewe mbak... aku wedi aku diapak-

apakno mbak ... jadi terns mas onbeng ambek mas yudi 

iku bingtmg. Lho sopo iku nguyu-ngttyu... seng mas 

obeng ambek mas yudi iku tak wedeni ... dor. .. langsung 

seng seng mas yudi jerit-jerit ... he!! Mas yudi yo? 

Langsung ... he ayo koen sopo iki seng mbukak ... duduk 

aku lho ... sopo Y? koen engkok diapak-apakno lho 

koen ... yek aku lho gak diapak-apakno aku lho aku lho 

mesti lho aku mesti keroso yek ... 

P: Lho kamu sekarang kok gak tinggal sama orangtuamu ? 

opoo? 
Jbu Y pulang jam 
sepuluh malam 

449. Y: Ojok bingung mamaku ... soale mamaku pulange jam sampa1 pag1. 

450 sepuluh ... 

451. P: Malem? 

452. Y: He ... e ... subuh mbak ... 

453. P: oo ... pulange subuh? 

454. Y: He ... e ... 

455. P: Lek papamu? 

456. Y: Papaku itu papaku sekarang itu mbak keluar kota ... 

457. P: Papamu seng mana? Yang kedua itu? 

458. Y: Iya ... 

459. P: Keluar kota kemana? 

Ayah Y yang 
kedua sekarang 
keluar kota ke 
bali. 

i 
I 

I 



460. Y: Ndak tau ... ke bali ... 

461. P: Lho ndak disini papamu? 

462. Y: Ndak ... (sambil menggelengkan kepala) 

463. P: Lho kamu gak pemah dijenguk ta? 

464. Y: Gak pemah ... 

465. P: Sarna mama? 

466. Y: Pemah ... 

467. P: Kenapa kok gak pemah dijenguk sama papa? 

468. Y: Ya mek hari raya tok ketemu papaku .... 

469. P: Papa yang kedua? 

470 Y: He ... e ... 

471. P: Lho kamu sama papa keduamu deket banget? 

472. Y: Sayang ... 

473. P: Kamu pemah ga tidur sama papamu? 

474. Y: Pemah ... 

475. P: Tems papamu ngapaen ae waktu itu? 

476. Ga ngapa-ngapain sama mama papa ... kebetulan sama 

adikku ... 

P: Adikmu sapa seng dimaksud? 

I Y: Ya harus ... tidur itu gak boleh kalo engkok ada seng iri 

harus dua ... papaku ya harus ... entik ada yang m ... 

harus semua empat semua tidur sak keluarga. 

P: Lho adikmu sekarang dimana'l 

Y: Yang kecil di Iamongan ... 

P: Umure berapa'l 

I 
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Y tidak pemah 
dijenguk ayalmya. 

Ypemah 
dijenguk ibunya. 

Kalan hari raya 
saja bertemu ayah 
kedua. 

Y sayang dengan 
ayahnya. 

Ayah Y tidur 
dengan Y, 
mamanya dan 
adiknya. 

Tidur berempat 
karena takut yang 
lain iri. 

Adik Y yang kecil 
di Lamongan. 

I Adik Y yang kecil 
di neneknya, 
kakak Y sudah 
menikah. 

477. 

478. 

479. 

480. 

481. 

482. 

483. 

484. 

485. 

486. 

487. 

488. 

Y: Gak tau ... pokoke kelas sekarang no! kecil ... yang A 
1 

y ·d k d. ya1 tJa 1 

kakakku dah kawin, yang adikku yang ini... dek Lamongan. 

makku ... 

P: Di Iamongan itu nunahnya siapa? 

489. Y: Rumahnya dulurku ... 

490. P: Berarti papamu gak di lamongan? 
Y tidak pemah di 
perlakukan yang 
._,_,_ ._,_,_ ~'-'-



491. Y: Nggak ... (sambil menggelengkan kepala). 

492. 

493. 

494. 

P: Lho kamu pernah gak sih sama papamu yang kedua itu 

kayak pernah dipegang-pegang atau sampai kebagian 

yang gak boleh gitu? 

495. Y: Nggak pernah ... (sambil menggelengkan kepala) 

496. P: Kamu pernah ga dikritik sama orang? 

497. Y: Maksudnya gimana? 

498. P: Misalnya kamu kok kayak gini se? 

499. Y: Aku pernah mbak kecurian ... 

500. P: Sapa kecurian? 

Y: Aku... gelang sama kalong tapi selamet mbak aku 
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tidak -tidak oleh 
ayahnya. 

Y pernah 
kecurian. 

Y selamat dari 
pencurian karena 
Iari ke kuburan. 

Y menggigit jari 
pencuri dan Iari. 

501. 

502. 

503. 

504. 

505. 

Nenek Y 
mbablas di kuburan ... orangnya itu mau nyuri langsung meninggal 
sama orang dua dia itu mau itu itu lho ... itu lho ... dia 

tepak nuding drijine tak cakot eee ... langsung mblayu 

mblayu getien mbak Iangsung aku mblayu ... 

506. P: Lho ngapain kamu dek kuburan? 

507. Y: Ee ... makku mati ... 

508. P: Ndek kuburan mana? 

509. Y: Ya naek sepeda ... 

510. P: Ndek kuburan mana? 

511. Y: Sana ... kuburan dirumahku ... jadi naek sepeda. 

512. P: Kamu pernah ga dipuji sama orang'l 

513. 

514. 

Y: Puji apa? 

P: Misale Y rek ... gitu lho .. 

' 515. Y: Gakpernah ... 

516. P: Dipuji misale kamu kok pinter se gitu lho ... 

517. Y: Gak pernah dipuji aku ... 

518. P: Kamu sekarang keinginannya apa? 

519. Y: Emboh ... 

520. P: Maksude kayak cita-citamu gitu lho ... 

521. Y: Oo ... pramugari ... 

Kuburan didekat 
rumah Y. 

Y tidak pernah 
dipuji. 

Cita-cita Y ingin 
jadi pramugari. 

Y ingin boneka. 
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522. P: Selain itu apa lagi? Cita-citamu, harapanmu? Kamu itu Sekarang ini Y 

523. ingin apa se? 

524. Y: Oo ... aku itu ingin boneka mbak ... 

P: Tems? 

Y: Ee ... ojok-ojok boneka elek-elek ... aku saiki iku pengen 

nari yo nari yo ... ee ... nari aku pengen iku pengen sepan 

ingin menari, 
ingin sepan sama 
baju. 

525. 

526. 

527. 

528. 

529. 

530. 

531. 

532. 

533. 

534. 

535. 

536. 

537. 

ambek baju mbak ... aim ... aku sebetule gak pemah Y tidak mau 

sepanan yo mbak yo ... sepanan sama baju itu lho yang menyewa sepan 
karena takut 

gini-gini (sambil menunjukkan panJang sepan yang temannya iri. 

diint,>inkan). 

P: Buat apa? 

Y: Buat nari ... aku malah mosok mau ... mau apa namanya 

mau... nyewa gak mau teman-temanku... apa entik iri 

semua. Maunya nek segini sama sepanan segini ( 

Memmjukkan panjang sepan selutut) ya itu tok ... 

P: Tems lek harapanmu sama orangtuamu t,>imana? 

538. keinginanmu sama orant,>tua gitu apa atau sama 

539. keluargamu? 

540. Y: Mau bahat,>iakan mbak ... 

541. P: Bagaimana caranya? 

542. Y: Ya nggak tau mbak ... mau sekolah yang pinter biar bisa 

543. 

544. 

545. 

546. 

547. 

bisa membahagiakan mbak ... 

P: Membahagiakannya dalam hal apa'l 

Y· Kayak jalan-jalan kemana ... menyenangkan orant,>tua 

gitu mbak ... orangtua mau kemana aja sama aku ... 

P: Selain itu apa lagi harapanmu? Sarna mamamu, sama 

548. papamu? Misale aku pengen papaku jenguk aku atau 

gimana? 

Y: Aku pengen papaku umur panjang sama mamaku itu ya 

Y ingin 
membahagiakan 
keluarganya. 

Y ingin sekolah 
yang pintar agar 
bisa 
membahagiakan. 

Y ingin 
menyenangkan 
orangtuanya. 

Y int,>in ayah 
ibunya panjang 
umur, Y int,>in 
melihat ibunya 
bahagia, tidak 
ingin melihat 
ibunya sedih dan 
sakit -saki tan. 

Y paling takut 
dengan sakit. 

549. 

550 

551. 

552. 

Kepala Y pusing. 
umur panjang. Aku pengen nontok mamaku seneng. Gak 

sedih-sedihan gak pengen mamaku gak loro-loroan Y takut sakit 
..1 ' ' _, 



584. Y: Kerja du1u ... 

585. P: Terus? 

Y: Bela jar... yo belajar yang sungguh-sungguh harus 

ranking. Kalo gak ranking gak bisa keija ... 

P: Kamu sering marah gak sama orang? 

Y: Yek ... lapo marah. Aku lho gak punya perasaan marah-
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Y tidak pemah 
marah dengan 
orang lain. 

586. 

587. 

588. 

589. 

590. 

591. 

592. 

593. 

marah ndek orang... mbak X punya perasaan marah Y tidak pemah 
membenci orang. 

sama mbak putri, mbak rom lah, ibu, kadang-kadang 

di ... opo iku dimarahi apa-apa ... lek aku gak pernah ... 

P: Kamu pemah gak marah sam a orang? 

594. Y: Gak pemah ... 

595. P:Benci sama orang pernah? 

Y: Gak pemah ... 

P: Kamu pemah ga dalam sehari-hari kamu itu gaga! gitu 

lho... gaga! dalam semua, dalam sekolah dalam maen 

mboh apa? 

Y: Gak pernah sil1.. . 

P: Gak pemah gaga!? 

Y: Gak pernah ... 

Y tidak pemah 
gaga!. 

596. 

597. 

598. 

599. 

600. 

601. 

602. 

603. 

604. 

605. 

606. 

P: Lho kamu kok bisa tadi bilang hilang ingatan itu kok isa? · lbu y memakai 

Y: Ndak tau mbak... kayak kartu yo di gengcrn karo kartu untuk 
menghilangkan 

mamaku. Aku ngelu aku ngelu ngono tents yo gak cro 
ingatan Y. 

temenan aku mbak gak ero ... 

607. P: Lho mamamu kerja apa kok nganu kartu? 

608. Y: Emboh ... mamaku diajari koncone mamaku dewc .. 

609. P: Diajari opo? 

610. 

611. 

612. 

613. 

614. 

Y: Emboh mamaku ... yo ngono iku mbak .. jadi gak ero 

opo opo aku mbak ... (sambil menguap) 

P: Kamu nggak inget sama papamu dulu yak apa? 

Y: Pokoke papaku itu back ... gak seng aneh-aneh .. 

P: Lho kamu digenta ngapain sih? Kok gak di mamamu ae? 

lbu Y diajari 
temannya. 

Ayah Y baik dan 
tidak macam
macam. 

Dulu Y tidak 
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615. 

616. 

617. 

618. 

619. 

620. 

621. 

Y: Itu suoro itu ... aku ndak pernah belajar sih mbak ... gak pernah belajar, 
selesai sekolah ada biaya jadi aku dibawa kesana. Kayak gitu aku gak 

disananya itu kelas enam tok... disekolahkan selesai 

bantu mamaku... mamaku itu apa nggak bisa biayakan 

aku ... kalo aku itu pulangnya jam malem-malem itu ya 

ndak ... aku kan ikut. 

P: Lho kok ndak ambek papamu? Opoo? 

622. Y: Ya ndak tau ... 

623. P: Katanya tadi baik? 

624. Y: Ya gak mau ... 

625. P: Opoo gak mau? Gak maunya kenapa? Pasti ada alasannya 

626. kan? 

627. Y: Ndak papa... papaku mosok... mosok mamaku ... 

628. mamaku itu apa itu nginepnya gak kemana ke hotel 

629. waktu itu ... 

630. P: Nginepnya di hotel? 

631. Y: Iya .. 

632. P: Kan enak ikut papamu? 

633. Y: Gak enak ... gak enak ... 

634. P: Lho tapi kan isa to maksude nginep dek sana sekolah dek 

635. sana? 

636. Y: Ya Allah mbak sekolah nginep nang hoteL.. adoh 
I 

637. mbak ... 

638. P: Hotel mana? 

639. Y: Nggak tau mbak ... hotel pokoknya ... sekolahnya juaoh 

640. sekali ... 

641. P: Lho rumahmu yang margorukun itu masih ada oranb'TIYa 

642. apa sudah dijual? 

643 

644. 

645. 

Y: Masih ada ... 

P: Siapa yang nempati? 

Y: Kakek ... engkok aku sekolah karo mbak ... sekolah kono 

membantu ibunya 
dan ibunya tidak 
ada biaya 
menyekolahkan 
Y. 

Y tidak mau sama 
ayahnya. 

Tidak enak ikut 
ayah. 

Yang menempati 
rumah saat ini 
kakek Y. Y ingin 
sekolah 
'. ' . 



64 7. ben dulurku njenguk aku ... 

648. P: Lho marnarnu seringjenguk kegenta? 

649. Y: Marnaku ikuyo mulihe gak rong dino telong dino ... 

650. P: Tiga hari bam pulang? 

651. Y: He ... e ... 

652. P: Sek seringjenguk kamu gak? 

653. Y: Sering ... 

654. P: Tems lekjenguk ngapain ae? 

655. Y: Ee ... kekno opo mbak ... buah-buahan ... yo seng pasti 

656. ngasik uang berapa pokok sak gitu. 

657. P: kasik uang ya? 

658. Y: He ... e ... 

659. P: Kalo ambek papa gak pemah? 

660 Y: No problem ... 

661. P: Apa no problem? 

662. Y: Tidak pemah ... 

663. P: Kamu gak kangen sama papa? 

664. Y: Ngak kangen ... 

665. P: Opoo? 

666. Y: Bosen ... 

667. P: Bosen opoo·.> 

668. Y: Bosen mclihatc ... 

669. P: Kok bisa boscn? 

670. Y: He ... e .. lcbih kangen mama daripada papa gak enak. 

671. P: Kangen sama mama ya daripada sama papa? 

672. Y: He ... e .... he ... e .... 
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dirumalmya agar 
bisa dijenguk 
saudaranya. 

Ibu Y sering 
jenguk Y digenta. 

Ibu Y memberi 
buah-buahan dan 
nang. 

Ayah Ytidak 
pemah jenguk. 

Y tidak rindu 
dengan ayahnya. 

Y bosan dengan 
ayahnya 

Y bosan melihat 
ayahnya. 

Y lebih rindu 
ibunya dari pada 
ayahnya. 

Y tidak rindu 
373. P: Opoo kok kangen sama mama samam papa kok gak ayahnya karena 

674. 

675. 

676. 

678. 

kangen'l 

Y: Wes onok fotone ... 

P: Mosok onok fotoe gak kangen? 

Y: Enggak ... papa iku ... pemah mbak pas mamaku kemana 

sudah ada foto 
ayahnya. 



160 

679. gitu gak tau keluar kota aku dijaga papa terns ... langsung 

680. langsung kengen kangen ... 

681. P: Terns waktu dijaga itu ngapain aja papamu? 

682. Y: Ya gak papa ... ngasik makan gitu mbak ... Y dikasih makan 
oleh ayalmya. 

683. P: Lho kamu kok isa gak kangen sih sama papa ... kan katae 

684. kamu papamu baek tadi? Kok gak kangen opoo? 

685. Y: Bosen ... 

686. P: Bosennya kenapa bosennya? 

687. Y: Melihatnya ... 

688. P: Lho kok isa? Lihat mukanya sudah bosen? 

689. Y: He ... e ... 

690. P: Kok bisa? 
Y bosan melihat 

691. Y: !yo mbak bosen kalo melihat mukanya ... wajah ayahnya. 

692. P: Melihat mukanya ya? 

693. Y: He ... e ... 

394. P: Gimana kok bisa bosen gitu lho? Apa yang kamu rasakan 

695. sib kok isa bosen? 

696. Y: Yo bosen mbak ... tak telepon bendino ... Bosan karena 
ayahnya telepon 

697. P: Mosok telepon papa bendino? setiap hari. 

698. Y: He ... e .... 

699. P: Telepon dari mana? 

700. Y: Kalo aku kesana aku mesti telepon .. 

701. P: Tapi kan gak ketemu? 

702. Y: Ketemu? 

703. P: Lho telepon kan gak isa ketemu? 

704. Y: Pasti ketemu mbak ... 

705. P: Lho maksudnya gak ketemu orangnya sendiri secara 

706. langsung? 
Desember Y 

707. Y: Ya ... apa ... ee ... desember nanti ketemu. bertemu dengan 

708. P: Lho ngapain desember? ayahnya. 

709. Y: Ketemu ke bandara .. 
I 
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710. P: Ngapain ke bandara? 

711. Y: Nyusul papa ... 

712. P: Ee ... papamu kok di bandara? Katanya diluar kota? 

713. Y: !yo ... mesti desember kadang-kadang pulang ... 

714. P: Lho diluar kota kok dibandara gimana? 

715. Y: Kepingin naek pesawat ke bandara. 

716. P: Oo ... tems tahun kemaren kamu ketemu papamu? Tahun kemarin Y 

717. Y: Nggak ketemu ... (sambil menggelengkan kepala) tidak bertemu 
ayahnya. 

718. P: Sudah berapa lama gak ketemu papa? 

719. Y: Satu ... satu bulan pemah gak ketemu mbak mesti ... jadi 

720. satu tahun ketemu ... satu tahun ketemu ... 

721. P: Kamu digenta sudah lama ta? 

722. Y: satu ... 

723. P: Oo ... satu tahun Iebih? 

724. Y: Iya ... 

725. P: Sejak umur berapa digenta? 

726. Y: Kurang tau mbak ... 

727. P: Kamu sekarang sekolah dimana? 

728. Y: Empat tujuh ... 

729. P: SDN 47? 

730. Y: lya ... 

731. P: ltu disekolahkan sapa? Genta apa mama? Y disekolahkan 
ibunya. I 

I 732. Y: Sarna mama ... I 
i 

733. P: Tems papa gak pemah kasih uang? Y cuma dikasih 
uang sama 

I 734. Y: Ya dari mama .... ibunya. 

735. P: Dari mama tok? 

736. Y: He ... e ... 

737. P: Aku bingung kenapa sih kamu kok bosan sama papa? 

738. Papa kan gak ngapa-ngapain? 

739. Y: Ya iya ... 

740. P: Kok isa bosan? 



741. Y: Ya gak papa mbak ... 

742. P: Pasti ada sesuant ya? 

743. Y: Enggak ya Allah ... tak ceritakno kabeh mbak mosok 

744. onok sesuatu ... 

745. P: Nggak ada? 

746. Y: Nggak onok ... 

7 4 7. E.: Jadi bosen tok gitu? 

748. Y: He ... e ... 

749. P: Ee ... selamat siang ... 

750. Y: Selamat siang ... 

751. P: Ee ... gimana kamu sudah ingat ten tang ceritamu? 

752. Y: Sudah ... 

753. P: Gimana itu? 
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Y suah ingat 
dengan ceritanya. 

Y diberitahu 

754. 

755. 

756. 

757. 

758. 

759. 

760. 

761. 

762. 

ibunya ka1au Y 
Y: Pas aku ngimpi tentang mama pas ngimpi itu mamaku 

punya ayah lagi. 
gini apa itu ma ... ngene aku iku ndue papa neng ta ma? 

Ndue ... jenenge sopo ma? Jenenge rudy pas koen 

diapakno ngono. Lho ma aku gak era ma ingatan ben 
Y dikamar 

iku ... ngono iku ... ikumu bocor ... 1angsung gini to mbak 
1angsung ayahnya 

apa itu jenenge... ngene koen nang kamar emboh berbuat keY. 

lapo ... langsung papamu iku nganu koen beberapa mek 
Y menangis. 

tiga hari Iangsung iku mamaku ero tems aku ngomong 

nang mamaku ngcnc-ngcnc ma aku dingonokno ambek 
lbu Y lapor polisi. 

763. om rudy aku ngono ... tents nangis aku terus langsung iku Ayahnya melototi 

764. mamaku Iapor nang polisi Iangsung iku ngcne Iangsung Y. 

765. tclepon koen iku lho .. 

766. P: Terus setelah papamu ditangkap gimana itu? 

767. Y: Itu mendelik-mendelik dia di mataku gini ... (sambil 

768. 

769. 

770. 

menimkan mat any a menjadi melotot). Hayo ... aku gak 

ngapak-ngapakno koen... lho koen to pa... Iangsung 

rebutan langsung papaku dipenjara. Hukumannya lima 

Lalu ayah Y 
dipenjara selama 
lima tahun. 

Y dipengadilan 
tidak mau karena 
takut di pelototi 
oleh pelaku. 

771. tahun ... Iangsung aku di ... di apa itu dipengadilan itu aku Y tidak mau 
- • .J '· 



772. 

773. 

774. 

775. 

776. 

777. 

778. 

779. 

780. 

781. 

782. 

783. 

784. 

785. 

786. 

787. 

788. 

789. 

790. 

791. 

792. 

793. 

794. 

795. 

796. 

797. 

798. 

799. 

800. 

801. 
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nggak mau aku. Aku engkok nanti ditakuti di pendelikii sidang karena 
takut. gini langstmg aku takut gak mau aku gak mau sidang 

langsung papaku ditangkap langstmg mamaku ke 

penjara... mamaku bawak palu di tas mau ditotok 

langsung ada polisi ... langsung ngene (memperagakan 

dengan tangan seolah-olah memasukkan benda ke 

bajunya) ik"U langsung aku nangis nangis langsung 

Ibu Y membawa 
palu di tasnya 
denagn maksud 
ingin dipukulkan 
ke ayalmya. 

Y tidak mau 
langsung ngadep pengacara namanya mbak diana. Itu 

disidang. 
pengacaraku itu yang dulu itu langsung itu langsung 

PY datang 
pengacara itu langsung apa itu namanya ... langstu1g itu kerumah Y. 

mbak diana mau nyidang aku gak mau aku takut 

langstmg itu ada mas yanto mbak genta saya gak tau mas 

yanto kerumahku di ... di ... kaliasin TP ... TP ya itu aku 

di kaliasin itu Iangstu1g Iangsung aku disitu ada mas 

yanto. Mas yanto ke sana goleki rumahku langsung iku Ibu Y marah 
dengan istrinya 

ma ... ma ... mamaku kan kedepan saya kedepan. Ikut ta pelaku. 

rna ikut ta ma ... iyo langsung ada suaminya sapa itu papa 

rudy ... Iangsung kesana itu TNI papa mdy itu kerjanya 

langsung itu papa rudy Iangsung ngene seng bojone 

·'hell. .. mamaku iku ngomong ngene ... heh koen iku ayo 

merene koen ojok nang omahe uong koen iku ... langsung 

mamaku meso-meso langsung opo... aku lho bojone I 

Tl'-il... gak ngurus raimu. Langsung ngene mamaku 

langsung gak usah ma jamo ma ... anake gunduruwo aku 

ngono ... langsung-langsung mamaku ngamuk ... uh .. 

kudu notok endase kate dipateni langsw1g langstmg opo 

iku jenenge ... seng mbak diana itu udah tau kesini ke 

mbak genta Iangsung aku diajak rekreasi sama adikku 

langsung lha iku aku bertengkar terns sama adikku. 

Bertengkar terns langsung iku adikku... ditarok dek 

Y bertengkar 
dengan adiknya 
dan akhimya adik 
Y dititipkan di 
pondokan. 

Tangan adik Y 
putus tertabrak 
kereta api. 

802. pondokkan adikku langsung di tarok di pondokkan 



803. 

804. 

164 

Iangstmg... yo iku di tarok dek pondokan Iangsung iku Y menangis 
melihat adiknya. 

ketabrak sepor tangannya putus dioperasi... pas itu 

805. adikku kangen sama aku... melihat gini (sambil 

806. 

807. 

808. 

809. 

810. 

81 I. 

812. 

813. 

814. 

815. 

816. 

817. 

818. 

819. 

820. 

82 I. 

822. 

823. 

8~4. 

825. 

826. 

827. 

828. 

829. 

830. 

831. 

832. 

833. 

menirnkan matanya melirik)... langsung adikku nangis 
Ibu Y sekarang 

aku nangis ... aku gini-gini nangis ( sambil menunjukkan kerja di salon. 

dengan mengusap-usaop matanya). Netes-netes langsung 

aim nangis. Habis nangis adikku... mbak Y endi mbak 

Y... langsung Iangsung adikku dikembalikan ke nnnah 

mamaku. Mamaku gak tau kerjanya sekarang salon. 

P: Lho adikmu sampek tubrnkan itu kenapa itu? 

Y: Itu pas kabur dari pondokan ... apa itu namanya adikku Adik Y dipukul 

itu gak mau ke sana diajar sama anak-anak yang 

dipondokkan. Dadine adikku jengkel tems langsung 

ngene langsung ngene (memperagakan tangannya seolah-

olah sedang ingin mengandol) tems Iangsung putus 

sama teman
temannya yang di 
pondokan. 

Tangan adik Y 
tangannya gini ... mama mau ke surabaya ... mau itu mau 

putus. 
apa itu adikku ke Jombang langsung ke Surabaya. Ma 

langsung apa iku aku lihat ke sepor Iangsung ... 

P: Tangane kayak ngandol gitu ta? 

Y: lya ... ke kandangan tangannya putus. Del. .. logor sama 

oran!,.•nya diangkat gitu mbak ... 

P: Setelah kamu tau adikmu kayak !,.ritu kamu !,.rimana itu? 

Y: Yo nangis mbak ... mau itu mau tanganku yang putus 

jangan dia mbak 

P: Lho opoo? 

Y: Yo kasian mbak kayaknya semua itu nggak ngena ... 

mbakku, mbakku kawi.ne itu apa itu enom mbak mbakku 

umumya. Adikku yang ke apa itu ke desa di mong 

sekarang ... seng seng adikku itu apa itu namanya kene ... 

karek aku tok mbak yang ngena itumbak ... 

P: Nggak ngenae kenapa? 

Y menangis dan 
Y ingin tangannya 
yang putus jangan 
adiknya. 

Kakak Y sudah 
menikah, adik Y 
sekarang di desa, 
tinggal Y saja 
yang baik. 

Adik Y mau di 
.L:l - L •t..; 
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834. Y: Karena iku lho adikku itu ke Lamongan itu kayak rnau di arnbil sama bibi 

835. pek sarna sarna bibikku tapi rnarnaku gak rnau ... Y. 

836. P: Mau di pek sarna bibikrnu? 

837. Y: Iya ... bibik gak punya anak sih rnbak ... langsung gak 
Bibi Y tidak 
punya anak. 

838. rnau rnbak .. langsung langsung rnarnaku nuturi aku iku 

839. apa nuturi aku itu gini ... Y koen iku seng ngena rnari 
Ibu Y rnenasehati 

840. ngono kerjornu seng enak ngono ... seng pintero koen tak Y agar sekolah 

841. sekolahno seng gede gede langsung ... lho rna adik? Adik 
yang pintar agar 
bisa kerja yang 

842. engkok rnene gedene tak kei tangan robot. Lek tanganku enak. 

843. rna') Gak iso ... terus nguyu rnarnaku (sarnbil tertawa) 
Kakak Y ikut 

844. langsung iku ngene aku ndelek adikku ... rnbakku rnelok rnertuanya. 

845. iku mertuoe karek aku tok mbak. Langsung iku aku 
Y ingin membeli 

846. meneng ... iyolah aku ... doa doa mbak. Aku pengen tuku mko tetapi tidak 

847. ruko tapine gak ndue duek tuku-tuku pengen ... aku iku 
punya uang. 

848. ngenane iku pengen nyelengi duek mbak ... Y ingin 

849. P: Gae') menabung uang 
buat membantu 

850. Y: Gae ngewangi mamaku seng keijo. Mamaku biyen iku ibunya bekerja. 

851. enak rnbak ... pas rnelok papaku ke dua. 
ibunya enak 

852. P: Kedua itu sapa namae? waktu ikut ayah 

853. Y: Papa eko ... ya papaku yang kedua iku yo mbak op itu 
kandungnya. 

854. namanya ... 

855. P: Yang dipanggil om itu ta') i 
I 

I 856. Y: Nggak ... papaku asli ... 

857. P: Oo ... papa eko iku papa aslimu') 
Adik Y dibelikan 
mainan robot oleh 

858. Y: Iya ... papaku yo iku mbak ... bendino iku adikku itu pas ayahnya. 
: 
I 

859. belum tangannya putus itu dikasih robot-robotan terus 
Ayah Y pernah 

860. itu ... aku dulu itu kristen rnbak. Papaku kristen dulu itu ikut perernpuan 

861. langsung papaku dipengamhi sama orang-orang langsung 
lain karena 
disantet. 

862. iku disantet sarna orang perempuan itu langsung papaku 

863. katot langsung sama mamaku "jarno Y ... " langsung 
Ayah Yrnau 
membakar ibu Y. 

864. mamaku itu mau diobong sama papa eko itu ... gara-gara 



865. disantet langsung papaku ngowo ngowo gas kate diobong 

866. iku teles kabeh mamaku ngowo ngowo lad eng ... 

867. P: Terns mari mamamu ngowo ladeng yak apa? 

868. Y: Mamaku diladeng ambek papaku langsung papaku nang 

869. 

870. 

kediri langsung mamaku iku jengkel robek-robek apa itu 

namanya... robek-robek apa itu bajunya suaminya 
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lbu Y marah dan 
baju ayah Y 
disobek-sobek. Y 

871 . papaku langstmg itu apa in1 namanya... langsung langsung 

872. mamaku diladeng aku iku langstmg nangis ... 

873. P: Seng diladeng sopo? 

874. Y: Papaku ... 

875. I: Oo ... mamamu kate nganu papamu? 

876. Y: He ... e ... langsung in1 itu namanya apa itu namanya 

877. ssh ... apa ya namanya ... duuh ... bajunya yang papa yang 

878. papa satu itu dirobek-robek habis ke Kediri langsung itu 

879. aku itu gini ... langsung nang Kediri langsung ke jalan-

880. jalan langsung makan mbak ... makan ke Mc.D langsung 

881. itu udah pulang dari Kediri langsung bojonya papaku 

882. apa... in1 suaminya langsung itu dirobek-robek yang 

883. istrinya itu ngamok-ngamok nangis nangis ... koen iku Y 

884. langsung papaku langsung papaku mangf,>il da da da da 

885. langsung aku di gepuki sama sam a itu apa namanya ... 

886. cedok sampek abo-abo aduh aku nangis .. 

887. P: Ambek opo? 

888. Y: Sama cedok sampek abo mbak ... 

889. P: Sapa seng gepok iku? 

890. Y: Istrinya papaku itu ... 

P: lstrinya papamu siapa? 

Y: Gak tau namanya tapinya itu yang sapu lidi panjang iku 

menangis. 

Y dipukul sampai 
memar oleh istri 
ayahnya. 

891. 

892. 

893. 

894. 

895. 

di gepok pek pek... langsung sampek ... langsung itu Y dipukul dengan 
sapu lidi. 

papaku itu apa namanya kasian papaku Iangsung mau 

dibawa ke mama. Pas jengkel papaku sini mamaku sini ( Ayah Y kasihan 
~ u ~:1.. 
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896. 

897. 

898. 

899 

900 

sambil memmjukkan posisi kedua orangtua di sarnping dan Y dibawa 
kembali ke 

kiri dan kanan) tarik tarik aku... aku langsung 
ibunya. 

nangis ... langsung aku langsung mandek. 

P: Kamu ditarik-tarik? 

Y: Jarene mamaku langsung keluarganya apa itu namanya ... 

Y menangis 
karena Y ditarik
tarik oleh kedua 

90 I. keluarganya dari banjarmasin itu datang semua Iangsung orangtuanya. 

902. itu aku aku ditarik Y kamu ikut sapa? Ikut papa ke Kediri Y distmdl 

903. 

904. 

905. 

906. 

907. 

908. 

909. 

910. 

911. 

atau ikut mama? Aku ikut mama aku ngono ... dulu aku 

dulu di gepoki sampek abo langsung bim-bim. .. 

P: Di gepoki bojone papamu itu? 

Y: !yo iyo ... mamanya papaku itu ... papaku punya mama 

sih ya ... papaku punya mama itu kakinya putus gara-gara 

ketabrak trek ... putus kakinya. Langsung aku nangis ... 

aduh... aku nangis nangis tems iku... terus langsung 

kakinya marnanya papaku itu putus aku nangis nangis ... 

iku aku mau disekolahkan itu ... 

912. P: Kamu? 

913. Y: Iya ... 

914. P: Sama mamanya? 

915. Y: lya mamanya. Semua itu keluarganya papaku itu sayang 

916. sama aku tok... tapinya papa itu sa yang sama 

917. adikku ... 

918. 1 P: Lho kamu kok tau kalo papamu sayang sama '~ 

919. 

920. 

921. 

922. 

923. 

Y: lya karena diberikan aku masih ... dulu itu dibelikan apa

apa sayang terus satu-satunya mamaku itu mau mau 

punya anak laki-laki gak dilahirkan jadi perempuan 

perempuan tiga laki satu. Langsung aku itu ikut apa itu 

mamaku langsung aku balik ke kalimantan sepedaan .. 

memilih ikut 
ayalmya atau ikut 
ibunya. 

Y memutuskan 
ikut ibunya 
karena Y pernah 
dipukul sampai 
memar oleh istri 
ayalmya. 

Y menangis 
karena kaki ibu 
ayahnya putus. 

Kcluarga ayahnya 
sayang dcngan Y. 

\1cnurut Y 
ayahnya saying 
dcngan adiknya . 
](arena ibunya 
punya satu anak 
laki-laki saja. 

Y kembali ke 
924. mau ikut mau di pek anak sama orang kaya itu aku gak Kalimantan 

925. man aku ikut mamaku aja langsung ... 
dengan ibunya. 

926. P: Kamu di pek orang? Y mau diambil 



927. 

928. 

Y: Ya gak mau aku mbak ... langsung pulang ke kalimantan 

juga langsung pulang ke kalimantan aku ikut mamaku ... 

929. sudah selesai aku disini terns sampai sekolal1 langsung 

930. aku ke sini ... udah mek itu tok... 

931. 

932. 

933. 

P: Lho papamu itu gak sayang sama kamu gitu ta? 

Y: Sayang ... tapinya dimanjakan sama ... Dia itu gak mau 

manja sama aku... maunya manJa cuma dia itu di 

934. rajakan ... 

935. P: Lho kamu dulu diann itu sama papamu yang rudy itu ya? 

936. 

937. 

938. 

939. 

940. 

Y: lya ... 

P: Itu kok isa di f,ritukno itu gimana? 

Y: Ya kayak diapa-apakan mbak... langsung gitu ... 

langsung aku nangis nangis ... 

P: Waktu itu nganunya dia itu gimana? 

941 . Y: Mal em mamaku kerja ... 

942. P: Oo ... itu mal em bukan siang? 

943. Y: He ... e ... 

944. P: Terns? 

945. Y: Langsung aku langsung emoh pa ... langsung tiga hari itu 

946. udah langsung gitu ... 

94 7. P: Lho kok isa langsung digitukno itu kenapa itu? 

948. Y: Ndak tau mbak ... langsung ke rumah sakit langsung di 

949. 

950. 

jait mau disuntikkan kayak mau nyedotkan darah gitu ... 

sreet ... langsung langsung darahnya gini langsung apa itu 

951. langsung emboh... langsung aku 6'1111 langsung aku 

952. langsung disini langstmg M aku mbak langsung gak 

953. boleh kemana-mana aku mbak kadang-kadang ... 

954. P: Waktu kamu digitukno giman perasaanmu? 

955. Y: Ooh ... jengkel mbak kepengen tak pateni mbak ... iih ... 

956. ( dengan nada agak tinggi). 

957. P: Jengkel? 
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anak sama orang 
kaya tetapi Y 
tidak mau. 

Y merasa ayalmya 
lebih sayang 
adiknya daripada 
Y. 

Y di apa-apakan 
sama ayahnya dan 
Y menangis. 

Diperkosa waktu 
malam ibunya 
bekerja. 

Y menolak 
ajakkan ayalmya. 

Y dirumah sakit. 

Lalu Y 
menstruasi. 

Y marah dan 
ingin membunuh 
ayahnya. 

Y sangat marah 
dan ingin 

.1. 1 
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958. Y: lyo mbak ... iih ... gak onok polisi gak dicekel tak pateni membunuh 

959. mbak mesisan mbak ... jengkel temen mbak ... (dengan ayahnya. 

960. nada tinggi). 

961. P: Wes berkali-kali ta dilakukan? 

962. Y: He ... e ... mbak ... iih ... (dengan nada tinggi sehingga 

963. terkesan marah). 

964. P: Itu waktu rumahmu kosong ta? 

965. Y: Kosong blas mbak ... adikku di kosongkan dolen ... 

Perkosaan itu 
sudah dilakukan 
berulang kali. 

Waktu itu rumah 
Y kosong, adik Y 
disuruh bennain. 

966. 

967. 

P: Waktu itu kamu di anu dek mana? Y diperkosa 
waktu tidur dan Y 

Y: Aku tidur ... aku mesti tidur gak keroso opo opo mbak. 
tidak terasa apa-

968. Dirambat-rambati gak keroso mbak ... kerosoku eem... apa. 

969. 

970. 

971. 

langsung semapot aku... (tangannya 

membungkam hidung dan mulutnya). 

P: Dibungkam ambek apa? 

menirukan 

972. Y: Ambek minyak wangi banyak ... eh ... ambek ambek apa 

973. ih1 sari apa ... sari puspa emboh opo ... lha iku sapu 

974. tangan sapu tangan terns eel1 ... langsung aku semapot ... 

975. P: Lho kamu semapot kok kamu keroso digitukno? 

976. Y: Hah ... 

977. P: Lho kamu kok keroso? 

Y pingsan karena 
dibungkam 
dengan minyak 
wangi. 

Y diceritai oleh 
ibunya. 

Y terasa daerah 1 

pahanya basah. 1 

978. Y: Aku di ceritani mamaku .. 

979. P: Terns? 

980. Y: Langsung ... koen iku Y ... gak keroso rna aku rna ... 

981. langsung semapot langsung di gendong langsung 

982. langsung uuh .. iki mbak jemek kabeh mbak ... (sambil 

983. memegang di daerah pahanya) kenek opo iku mbak? 

984. P: Gak tau ... 

985. Y: Jemek kabeh langsung ... 

I Y takut karena 
diancam akan 
dibunuh kalau 

986. 

987. 

988. 

P: Terns? tidak mau 
melakukan. 

Y: Aku dikongkon iku gak gelem engkok dipateni aku wedi 

langstmg iku ngomong nang... nang opo iku jenenge Y menceritakan 
.1. , ... 

I 



nang ternene rnarnaku. Tante aku di ngenek-ngenekno 

arnbek iku... langsung langsung aku gini rnbak opo iku 

jenenge ... opo iku ... !ali rnbak rnene ... langsung tanteku 

iku ngene rnbak ngamok-ngarnok nang papa rudy. Koen 
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ke ternan ibunya 
(Y rnernanggil 
tante). 

Ternan ibunya 

989. 

990. 

991. 

992. 

993. 

994. 

995. 

996. 

iku... ejek cilik di ngonokno koen iku tambah greges rnarah. 

ngono. Langsung ngene langsung aku langsung ... gak 

usah Y nang kene ae Y rnelok tante kapan-kapan tak ajak 

dolenan, tak jak renang nang di nang di ... yo te ... aku 

997. ngono. Numto yo ... yo te ... ngono rnbak ... 

998. P: Karnu di anu gitu itu setiap hari ta? 

999. Y: Enggak ... 

1000. P: Lho karnu inget ga waktu pertarna kali kamu digitukno? 

1001. Y: Gak inget. .. 

Tidak dilakukan 
setiap hari. 

Y tidak ingat 
waktu pertama 
kali Y diperkosa. 

Y takut lalu 
1002. P: Waktu itu setelah karnu di bungkarn karnu girnana? 

rnengatakan ke 
Y: Yo takut rnbak ... langsung aku ngornong ke rurnah tentenya. 1003. 

1004. 

1005. 

1006. 

1007. 

1008. 

1009. 

1010. 

1011. 

tanteku. Ya ke rumah tanteku langsung itu ngornong-
Ibu Y rnenangis 

ngornong langsung apa... rnarnaku langsung param 
Y tidak bisa 

kerjanya. Marnaku langsung ke keijanya rnarnaku rnenceritakan ke 

I 1012. 

1013. 

langsung itu mamaku nangis nangis ... koen iku Y lapo 

koen gak ngomong-ngomong ... aku wedi aku di bingkem 

ma ... iku aku diapakno iku jenenge ... di ... di ... an cam 

ngono .. langsung langsung ... langsung aku marani koen 

iku. Langsung gak usah gak usah Y gak usah nyeneni 

mdy. Engkok nang polisi nang polisi langsung mamaku 

nang polisi. kerjone TP A yo langsung iku ... 

1014. P: Keijo TPA opoo? 

1015. Y: TPA .. 

1016. P:PT.PALta? 

1017. 

1018. 

1019. 

Y: He ... e ... PT. PAL iku langsung iku rnerono iku 

langsung langsung ngene ... pak sampeyan sampeyan iku 

pak entok hadiah mobil dipurak-purakno iku ... langsung 

ibunya karena 
takut diancam. 
lbu Y lapor kc 
polisi. 

Ibu Y pergi 
ketempat kerja 
ayahnya. 

Waktu ayahnya di 
tangkap polisi, 
ayahnya 
memelototi Y. 



1020. iku dicekel nang kono mendelik ngene (memelotokan 

1021. 

1022. 

1023. 

1024. 

1025. 

matanya) iku papa mdy ... langstmg ngene hel1... Y iku 

lho ... langsung aku ndelok di gepuki papaku, endase di 

kei nang kono ambek opo iku nang we we ngene 

ngene (menimkan kepala papanya di ce1up-celupkan ke 

air) arnbek disebeti papaku ... 

1026. P: Waktu itu kan dipegang mosok isa gepoki kamu? 

1027. Y: Bukan aku ... polisine yang angnu iku ... 

1028. P: Yang nganu paparnu? 

1029. 

1030. 

Y: He... e... langsung aku ngene nderedeg mbak ... 

langsung aku ke nunah sakit di delok-deloki iku langsung 

1031. dijait. .. 

1032. P: Waktu itu kamu diancamnya gimana sama papamu? 

1033. Y: Pokoke sampek ngomong mamaku tak pateni koen 

1034. ngene ... langsung aku iyo pa ... langsung marnaku teko 

1035. langsung ngene aku ngene (sambil menimkan mengusap 

1036. air matanya) 1angsung tum aku ngono mbak ... 

1037. 

1038. 

I 1039. 

P: Tems selesai kamu digitukno gimana kamu? 

Y: Wuuh ... kudu tak pateni mbak iku mbak (bicara dengan 

emosi karena terkihat dari matanya dengan tatapan tajam, 

1040. nada suara tingt,>i, dan mulutnya mencep-mencep) uuh ... 

I 041. 

1042. 

1043. 

1044. 

1045. 

1046. 

kudu tak pateni... tak injek-injek ngono mbak ... 

ngemsakno diriku mbak ... 

P: Tapi kamu sadar ga kalo itu memang gak baek') 

Y: Ya tau ... itu kan yo ... bocal1 SD digitu rnbak yo ... 

P: Tents waktu karnu ketemu di pengadilan itu apa yang 

kamu rasakan? 
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Y melihat 
ayahnya dipuku1 
polisi. 

Y ketakutan. 

Y diancarn kalau 
Y bilang maka Y 
akan dibunuh. 

Waktu ibunya 
datang Y 
membersihkan air 
matanya agar 
ibunya tidak tahu 
dan Y 1angsung 
tidur. 

Y ingin sekali 
membunuh 
ayahnya karena 
telal1 memsak diri 
y 

Y tahu kalau 
perbuatan itu 
tidak baik. 

Waktu bertemu di 
pengadilan Y 
ketakutan. 

Y takut untuk 

1 04 7. Y: Yo takut mbak... rudy iku ... 
mengatakan 

hek... koyok keselek 
semuanya. 

1048. mbak... (karena takut sehingga jadi berhenti bicara 

1049. tentang papanya itu). 

1050. P: Takut ngomong? 
Y takut 
mengatakan 
'· ,. 
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1051. Y: lya mbak takut mbak ... kate ngomong semua itu takut karena diancam. 

1052. semua aku mbak. .. 

1053. P: Takute itu kenapa? 
Y merasa kalau 
dirinya penakut. 

1054. 

1055. 

1056. 

1057. 

1058. 

1059. 

1060. 

1061. 

Y: Soale itu mbak diancam ... aslinya dia itu takut polisi tapi y diberi nasehat 

saya takut juga ... jadi saya takut orangnya saya takutan oleh ibunya agar 

sih mbak. Nah diajari mamaku gak usah gak usah takut .. . 

wes jamo engkok uonge nganu gepuken ... yo yo rna .. . 

saiki aku wes M ... wes remaja koen iku ... 

P: Setelah gitu kamu ada perasaan nyesel ga sama kamu? 

Y: Nyesel mbak diriku sendiri mbak dihancurkan ... 

P: Maksudnya nyeselnya kamu soalnya gimana? Nyeselnya 

1062. kenapa? 

1063. Y: Ya kalo digih1kan ... 

1064. P: Waktu kamu digitukan kamu gak berontak? 

1065. Y: Maksudnya? 

1066. P: Gak berontak gitu? 

1067. Y: Ooh ... maksude? 

1068. P: Ya waktu itu kayak kamu nolak gak mau gitu lho .... 

1069. Y: Nolak aslinya aku mbak... rasanya aku di bungkem 

ti dak takut. 

Y merasa 
menyesal karena 
dirinya diperkosa 
dan dihancurkan. 

Sebenamya Y 
menolak. 

1070. uul1... ( menirukan dengan tangannya seperti Y tidak terasa 

I 071. membungkam ke hidung dan mulutnya). Langsung waktu diperkosa. 

I 072. langsung semapot aku mbak langsung .. 

I 073. P: Serna pot tapi kamu keroso di t->itukno? 

11074. Y: Gak keroso .. 

Setelah diperkosa, 
Y diancam dan Y 
menangts. 

1075. 

I 076. 

I 077. 

1078. 

P: Terns setelah kamu digitukan gimana'l Y pingsan selama 
dua hari. 

Y: Langsung bangun. Lho... lho aku ngene langsung 

Iangsung papaku ngene ... koen sampek ngomong 
Y di bungkam 

a was... langsung aku nangis nangts langsung sendino 
dengan minyak 

1079. semapot aku mbak ... rong dino iku ... 

I 080. P: Opoo semapot iku? 

1081. Y: Di bingkem mbak ambek minyak wangi akeh mbak ... 

wang1 yang 
banyak. 



' 
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1082. iyo mbak minyak wangi ... nyeeng ... ke1enger... Daerah kema1uan 
terasa sakit. 1083. P: Waktu kamu di gintkno apa kamu merasa sakit di daerah 

1084. sana? 

1085. Y: Sakit mbak ... keluamya putih putih banyak mbak ... di ~~::~~~[ 
1086. pupu pupu... langsung aduh... langsung aku opo 

I 087. namanya langsung ... keluar darah langsung disini keluar 

1088. darah ke1uar darah mbak ... mbak nuru1 iku koen M Y ... 

1089. 

1090. 

1091. 

langsung 1angsung ojok ambek lanang koen isa harnil 

koen isa hamil koen ... iyo mbak. .. langsung aku M tems 

saiki gorong M. 

1092. P: Berarti papamu setiap ma1am ya? 

1093. Y: He ... e ... siang malam tiga kali ... 

I 094. P: Satu hari tiga kali? 

1095. 

1096. 

1097. 

1098. 

Y:He ... e ... 

P: Kalo kamu bermain sama temen-temen itu apa girnana 

perasaanmu gitu? Soalnya kamu kan pernah digitukan? 

Y: Nggak mau ... 

1099. P: Maksudnya sama teman-teman gimana? 

II 00. Y: Baik-baik ... 

Ayalmya 
melakukan siang 
dan malam. 

Satu hari tiga kali. 

Setelal1 kejadian 
hubungan Y 
dengan temannya 
baik dan biasa 
saJa. 

Y merasa biasa 

II 01. saja bennain P: Bagaimana perasaanmu waktu kamu bermain sama 
dengan temannya 

I II 02. teman-temanmu soalnya kamu kan pernal1 digitukan? 

! II 03. 

II 04. 

1105. 

Y: Biasa mbak .. biasa ... 

P: Apa ada perasaan gak enak ? 

Y: Nggak ... biasa mbak ... biasa kok ... aku mesti rekreasi 

II 06. sama anak-anak itu biasa ... tidur-tidur tok ngono ... gok 

1107. onok opo opo ... 

1108. P: Tems setelah papamu dipenjara kamu ngapain? 

1109. Y: Pingin tak ajurno mbak ... pingin tak pateni mbak ... 

1110. P: Berarti kamu di genta ini karena masalah ini? 

Ill!. Y: He ... e ... masalah ini ... yang tadi itu polisiku itu ... 

1112. P: Oo ... yang tadi itu? 

Y tetap in!,>in 
membunuh 
ayahnya. 

Kejadiannya sejak 
tahun 2003 
sampai 2004. 



1113. Y: He ... e ... polisiku ih1. .. yang yang ndatangi itu ... 

1114. P: Berarti udah lama ya kejadiannya itu? 

1115. Y: Udah lama waktu 2003 sampek 2004. 

1116. P: Kamu pemah ngimpi kejadian itu gak? 

1117. Y: Ngimpine mek setan dikejar setan ... 

1118. P: Dikejar setan? 

1119. Y: He ... e ... 
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Y mimpi dikejar 
hantu. 

Y dulu tidak 
pemah menutup 
pintu kamar 
mandi. 

Y dulu kesurupan. 
1120. P: Dengar-dengar du1u kamu gak pemah tutup pinh1 ya kalo 

1121. mandi ya? 

1122. Y:He ... e ... 

1123. P: Opoo itu? 

1124. Y: Du1u saya kesurupan mbak. .. 

1125. P: Kamu kesurupan ih1 sesudah kejadian itu apa sebelume 

1126. memang kamu sering kesurupan? 

1127. Y: He ... e ... kesurupanne itu nemen mbak kesurupan ... 

satu hari tiga kali ... kesurupan ngono iku ... gunduruwo. 

Udah tau mbak... sekarang itu tau setan-setan wes ... 

karena mas-mas sapa ih1... mas yudi itu habib bisa 

Kesurupan satu 
hari tiga kali. 

Sebelum kejadian 
Y sering 
kesurupan. 

Ternan Y pemah 

1128. 

1129. 

1130. 

1131. melihat apa-apa jadine aku ... opo iku lihat setan iku... marah sama Y. 

1132. 

1133. 

1134. 

1135. 

1136. 

1137. 

1138. 

1139. 

1140. 

114 I. 

1142. 

11143. 

eeh ... ~rini iku wes tau ... 

P: Jadi sebelum kejadian itu kamu sering kesurupan? 

Y: lya mbak ... 

. P: Temanmu pemah marah ambek kamu? 

Y: Pemah .. 

P Opoo itu? 

Y: Gara-gara siwak-siwak an ... 

P: Opoo itu? 

Y: Gak bolo-bolo an ... 

P: Lha ya kenapa gak bolo-bolo an? 

Y: Nggak tau olok-olok an mbak. .. 

P: Kamu pemah di musuhi kancomu gak? 

Y saling 
mengejek dengan 
temannya. 

Ypemah 
dimusuhi 
temannya. 

Y cemburu 
dengan temannya. 

Y ingin memukul 



1144. Y: Pemah ... 

1145. P: Ambek sapa itu? 

1146. Y: Ayuk ... di musuhi ngene ayuk nabrak aku ... iku dee ... 

1147. 

1148. 

1149. 

1150. 

1151. 

1152. 

opo iku seng jijak (nama teman Y) iku ... ngarai mapok 

(nama pacar Y) jadine aku cemburu mbak ... 

P: Mari koen ngamok koen ngapakno dee? 

Y: Uuh ... kudu tak wantem mbak. .. kudu ngantem ngene 

mbak... (mengepalkan tangannya seolah-olah mgm 

memukul). 

1153. P: Opoo ngerebut pacannu ta? 

Y: He ... e ... ngudoi dee seneng ngudoi ... dee mbiyen iku 

gak seneng dee iku ... awas yo sampek ngene ngene ... 
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temannya. 

Y tidak suka 
dengan temannya 
karena mengoda 
pacar Y. 

1154. 

1155. 

1156. 

1157. 

1158. 

dee mbiyen gak ndue pacar biyen dee iku. Kabeh gak Y tidak jadi 
marah. seneng. Aku tok seneng dee langsung... emboh rodok 

jare arek-arek ganteng ganteng ganteng langsung dee ... 

1159. nganteng senengi jijak ... 

1160. P: Jijak iku sopo? 

1161. Y: Jijak iku koncoku. 

1162. P: Waktu kamu ngamuk kamu gakjadi ngamuk? 

1163. Y: Oakjadi ... 

1164. P: Opoo? 

, 1165. Y: Oak papa ... marahku habis ... 

1166. P: Mari kamu musuhan itu kamu gak baikkan sama dia? 

1167. Y: Baikkan lagi mbak. Mosok gak baikkan ... 

1168. P: Suwe gak? 

1169. Y: Yo nggak mbak ... satu hari tok... 

1170. P: Kamu pemah ga dirugikan sama temanmu? Misalnya 

11 71 . masalah uang? 

1172. Y: Oak pemah ... 

Y baikkan lagi 
dengan temannya. 
Y cepat baikan 
dengan temannya. 

Y tidak pemah 
dirugikan 
temannya. 

Y masih 

I 
dikandungan 
waktu rumah Y 
dibakar. 

1173. P: Waktu rumahmu dulu dibakar itu kamu tau dewe gak? 
Kakak Y lain 

Y: Ndak tau saya dida1am perut saya diceritai mamaku ayah dengan Y. 1174. 



11 7 5. sendiri ... 

1176. P: Oo ... kamu sek dek perut gitu? 

1177. Y:He ... e ... 

1178. P: Berarti waktu itu kamu belum lahir ta? 

1179. Y: Belum ... mamaku masih apa itu ... hamil. .. 

1180. P: Hamil kamu? 

1181. Y: He ... e ... 

1182. P: Kakakmu yang cewek itu satu papa? 

1183. Y: Enggak. .. lain papa ... 

1184. P: Yang pertama itu papa eko? 

1185. Y: Pertama papa ... ndak tau papa sapa ... mbakku itu yang 

1186. itu, yang kedua papaku itu ... 

1187. P: Rasae kamu pernah ngamong ambek aku seng paling 

1188. kamu takutno itu penculikan ya? 

1189. Y: He ... e ... 

1190. P: Kenapa itu? 

1191. Y: Gak papa mbak. Ancene aku wedi mbak ... 

1192. P: Apa kamu pernah mengalami itu? 

1193. Y: Pernah ... giwangku ... eh kalongku sama cen cenku ... 

1194. P: Diambil orang gitu? 

1195. Y:He ... e ... 

1196. P: Terus'l 

1197. Y: Aku langstmg gak dadi langsung tak sadok manuke ... 

1198. jedek ... ambek langsung aku mblayu nang kuburan. 

1199. P: Lho kamu dek kuburan ngapain'l 

1200. Y: Nyekar. .. 

1201. P: Ambek sapa itu? 

1202. Y: Sendirian ... nyekar makku mati. 

1203. P: Emak dari siapa? 

1204. Y: Nenekku ... 

1205. P: Mamanya sapa int? 
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Yang pertama 
ayah kakaknya 
dan yang kedua 
ayah Y. 

Y memang takut 
dengan 
penculikan. 

Anting-anting an 
kalung Y hampir 
dicuri orang. 

Tidakjadi dicuri 
karena Y 
melawan. 

Y melayat 
dikuburan karena 
neneknya 
meninggal. 

Y pernah bekelja 
dikuburan. 

Y bekelja jualan 
air, memotong 
rumputdan 
menyapu. 



1206. Y: Mamanya mamaku ... 

1027. P: Terns kamu dikuburan ngapain aja? 

1208. Y: Nyekar. .. doa-doa yasin gitu mbak ... 

1209. P: Kamu pemah kerja dek sana? 

1210. Y: Pemah ... 

1211. P: Kerja apa dek sana? 
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Y mendapat uang 
banyak dari 
bekerja 
dikuburan. 

1212. 

1213. 

Y: (Sambi! tersenyum) jualan air, sama nyapu, sama nyarik- Y bekerja untuk 
dirinya sendiri 

nyarik gitu ... dapat uang banyak mbak ... 

1214. P: Nyapu dek kuburan? 

1215. Y: He... e... dapat uang lima be las ribu. Nyapu, a1mya 

1216. dibuang. 

1217. P: Aimya buat apa? 

1218. Y: Air gae itu mbak nyeger-nyegemo kuburan ... ya ih1 

1219. mbak ... 

1220. P: Buat apa kamu kerja gih1? 

1221. Y: Buat aku sendiri, buat aku mau pin gin keija nanti kayak 

1222. yak apa gitu ... 

1223. P: Terns uange kamu buat apa? 

1224. Y: Kasikkan kakek ... kakekku sakit-sakiten. Engkok beli 

1225. apa-apa ... kakekku udah punya tabungan satu juta itu 

1226. buat ke Banjarmasin nanti. Kalo kakekku seumpama amit 

1227. yo mbak yo ... amit yo ... kalo kakekku sudah meninggal 

Uang hasil 
bekerja diberikan 
kakek. 

1228. warisannya ke aku gitu... langsung aku ... mbah moco ' 

1229. yasin mbah seng ndokor mbah engkok ati-ati dijabot. .. 

1230. P: Terus kamu keija ambek sapa itu? 

1231. Y: Sama sendirian ... sama ... 

1232. P: Lho mamamu gak tau kamu kerja itu? 

1233. Y: Tau mbak ... 

1234. P: Terns gak dimarahi? 

1235. Y: (Sambi] menggelengkan kepala) menandakan tidak. 

1236. P: 1hl setiap hari ta? 

: Y bekcrja dengan 
'adiknva. 

lbu Y tahu Y 
bekerja. 

Y tidak dimarahi 
ibunya. 

Setiap hari Y 
'- .. . 



1237. Y: He ... e ... 

1238. P: Piro suwe kamu keija gitu? 

1239. Y: 2004-2005 ini ... eh ... 2003-2004. 

1240. P: Tujuanmu cuma itu tok ta keija itu? 

1241. Y:He ... e ... 

1242. P: Terns sekarang seng kamu kepengenno apa? 

1243. Y: Sekarang? 

1244. P: Kamu kepingin apa sih cita-citamu nanti? 

1245. Y: Pramugari ... 

1246. P: Pramugari tok'l 

Y: Pramugari sama guru sama nyanyi sama me1ukis. 
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bekerja 
dikuburan, dari 
tahun 2003-2004. 

Y inginjadi 
pramugan, 
menjadi guru, 
penyanyi dan 
pelukis. 

Satu kelas tidak 
1247. 

1248. 

1249. 

1250. 

1251. 

1252. 

1253. 

1254. 

1255. 

1256. 

P: Opoo kamu kok senengjadi itu? 
dapat menirukan 

Y: Iya ... wong cita-citaku man jadi kayak aku ... sekelas itu lukisan Y. 

gak bisa nirokno gambarku se mbak. Gambarku itu ... gak 

sombong yo mbak yo ... gak sombong lho ... kabeh itu 

ka1ah ambek aku se mbak gambare. Apik dewe seng aku y dulu kelas satu 

mbak langsung iku ngambar-ngambar langsung aku ranking satu. 

dipilih gam bar. Mbak aku punya piala aku... piala tak 

tamk ke rumah. Aku du1u itu ke1as satu ranking satu alcu Y ingin cita

mbak ... 

1257. P: Kamu kepingin gak cita-citamu tercapai'l 

1258. Y: Kepingin mbak ... masa gak kepingin tercapai. 

1259. P: Carane yak apa'l 

1260. Y: Belajar sungguh-sungguh ... 

1261. P: Sekarang nilaimu yak apa? 

1262. Y: Yaah ... sedenganlah ... 

1263. P: Katae sungguh-sungguh? 

1264. 

1265. 

1266. 

1267. 

Y: Ya... sedengan1ah. .. lha... ngomong sedengan ya 

sedenganlah ... gitu mbak ... 

P: Terns yang paling kamu takutno dalam hidupmu itu apa? 

Y: lku 1ho mbak seng njopok endas iku lho mbak. 

citanya tercapai. 

Y int,rin be1ajar 
sungguh-sungguh. 

Ni1ai Y saat ini 
sedang-sedang 
saJa. 

Y takut orang 
yang suka 
mengambil kepala 
anak, matanya 

• " ..l 



1268. P: Njopok endas? Opoo iku? 

1269. Y: Endase dijopok, motone dijopok, atine dijopok. 

1270. P: Apa itu? 

1271. Y: Togel. .. 
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diambi1 dan 
hatinya diambil. 

1272. P: Toge1 opoo? Mosok onok toge1 gitu? Y pemah me1ihat 
sendiri wak1U di 

1273. Y: Emm ... onok uong seng ngene-ngene ... arek cilik . h 

1274. kudu di singitno dijopoki endase dek sepanjang ... 

1275. P: Kamu tau dari mana? 

1276. Y: Ndelok dewe mbak motoku mbak ... 

1277. P: Dek sepanjang? 

!278. Y: I yo ... pas aku nang panti asuhan. 

1279. P: Du1u kamu pemah dek panti asuhan? 

!280. Y: (Sambi] menganggukkan kepala) menandakan pemah. 

1281. !yo endase diketok ... eeh ... dijopok cek... matane juga 

1282. mbak diambil, badane mbak diambil, atinya kayak di ... 

1283. di ... cina, atinya di singapura. (Badannya menunjukkan 

!284. merinding sebab kedua bahunya diangkat). 

1285. P: Lho waktu itu kamu ngapain liat itu? 

1286. Y: Ya sendiri ... langsung ambek sengjogo "Y nyingit to ... " 

1287. kepanti asuhan mesti onok uong iku nyingit kabeh mbak 

I 288. nang omah ... langsung uong iku ndelok-ndelok koyok 

I 289. ngene ( sambil menirukan dengan melirik-me1irik). 

1290. P: Lho uonge iku gak ditangkep polisi iku'~ 

1291. • Y: He ... e ... gak... kono gak onok polisi mbak. 

1292. I P: Laho kamu dulu di panti asuhan ngapain? 

1293. Y: Gak papa ... gak papa ... 

!294. P: Lho sebelum digenta kamu dek panti asuhan ta? 

1295. Y: He ... e ... 

1296. P: Ngapain ae dek sana? 

1297. Y: Nggak papa mbak. Ngapain mbak ya renang ... kan ada 

1298. kali. 

pant1 asu an. 

Y dulu pemah di 
panti asuhan. 

Di pantiasuhan Y 
renang karena 
dekat kali. 

Dari panti asuhan 
lalu digenta. 
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1299. P: Terns mari dek panti asuhan dek genta? 

1300. Y: He ... e ... 

1301. P: Lho kamu dek panti asuhan itu sebe1um atau sesudah 

1302. kejadian? 
Y di panti asuhan 

1303. Y: Sesudah ... sebelum kejadian 

1304. P: Oo ... sesudah ... ( diperkosa) itu. 

1305. Y: Sebelum ... 

1306. P: Sesudah apa sebe1um? Y pemah kabur 
dari genta. 

1307. Y: Sebelum ... 

1308. P: Sebe1um digitukno kamu dek panti asuhan? 
Kabur karen a 

1309. Y: He ... e ... marah. 

1310. P: Lho katae du1u kamu dek genta pemah kabur ya? 

1311. Y: He ... e ... (sambil tersenyum) 

1312. P: Opoo itu? 
Y tidak mau 

1313. Y: Jengkel... dipu1angkan 

1314. P: Jengke1 opoo? sehingga Y kabur. 

1315. Y: Ambek mas yudi ... Y tidak mau 

1316. P: Opoo mas yudi/ pu1ang. 

1317. Y: Iku opo iku jenenge ... ee ... aku katene di molekno Y merasa enak 

1318. jadine aku kabur. .. digenta karena 
banyak temannya. 

1319. P: Opoo gak mau pulang? Y tidak mau 

1320. Y: He ... e ... aku gak mau pu1ang aku mbak ... pulang karena 
teringat kejadian 

I 321. P: Opoo gak mau pulang? itu dan dirumah 

I 322. Y: Ndak enak mbak ... rasae koyok wes jadi sahabat she banyak hantunya. 

1323. mbak konco-koncoku iku mbak ... 

1324. P: Apa soale kamu gak mau liat dulu kamu digitukno? 

1325. Y: He ... e ... tambah aku nang kono tam bah akeh setane 
I 1326. kamare iku mbak. Toyo1-toyo1 akeh mbak ... Y kabur ke rumah 
! temannya. 

1327. P: Terns kamu kabur dari sini? 

1328. Y: He ... e ... 
Y ingat-ingat 

1329. P: Kabur itu kamu kemana itu? dengan temannya. 



1330. Y: Nang cidek mbak ... 

1331. P: Hah? 

Y: Cidek nang omahe koncoku cidek nginep-nginep ... cidek 

nang pasar sepedaan. 

P: Terns akhire ketemon? 
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1332. 

1333. 

1334. 

1335. 

1336. 

1337. 

1338. 

Y waktu kabur Y: He ... e ... yo iku eleng-eleng ambek koncoku ngawo 
mengamen. 

kelambi ... 

P: Terns kamu kabure kemana? 

Y: Ke rnmahe temenku tiwik ... 

1339. P: Ngapain disana? 

1340. Y:Gak papa ... 

I 341. P: Cwna nginep tok ta? Maksude keija atau apa? 

1342. Y: Nginep ... ngamen ... 

1343. P: Dek mana? 

1344. Y: Dek to!. .. 

1345. P: Ngapain dek sana? 

1346. Y:Gak punya uang ... 

1347. P: Terus ketemtmya dek mana? 

1348. Y: Ya kemmahe temenku itu ... dicari sama mbak rom. 

1349. P: Akhire mbalek lagi? 

1350. Y: He ... e ... 

1351. P: Lek sekarang ya. kamu 1ck disuruh pulang gitu mau ga? 

1352. Y: Yo emoh mbak ... emoh mbak emoh .. 

1353. P: Kamu gak kengen mamamu'1 

1354. Y: Gak mau. Mamaku kereng uongc .. 

1355. P: Mamamu kereng? 

1356. Y: !yo ... 

1357. P: Kerengeyok opo? 

1358. Y: Uuh.. endasku ditotok ambek... iku Iho ambek ... 

1359. ditotok ngene (sambil memeragakan tangannya memukul 

1360. kepalanya sendiri agak keras sampai bunyi). 

Y mengamen 
karena tidak 
punya uang. 

Sampai sekarang 
Y tidak mau 
pulang. 

Y tidak mau 
pulang karena ibu 
Y jahat. 

Kepala Y dipuku1 
sama ibunya. 

Y tetap tidak mau 
pu1ang. 

Y sayang ibunya. 
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1361. P: Ditotok ambek apa? 

1362. Y: Ambek u1ek-u1ek. 
Kalau sudal1 besar 

1363. P: Berarti kamu ndak mau pulang ya? Y ingin punya 

1364. Y: Ndak mau mbak. suami yang tepat 
dan baik. 

1365. P: Tapi kamu sayang ga ambek mamamu? 

1366. Y: Sayang ... 

1367. P: Terns kalo sayang ambek dee kamu yak apa? Y tidak mau 

1368. Y: Sen eng ... seneng ... keluar dari genta. 

1369. P: Kamu punya rencana gak kamu kalo gede gimana? 

1370. Y: Aku bisa bisa jadi ... itu mbak ... pengen jadi apa-apa ... Y mau sampai tua 
digenta, yang 

1371. jadi ... ndue bojo seng tepak, seng soleh, seng soge ngano penting senang. 

1372. mbak. .. 

1373. P: Terns kamu gak keluar dari genta lak an? Y tidak bosan 

1374. Y: Nggak ... digenta karena 
banyak teman. 

1375. P: Kamu rencanae gak mau keluar dari genta? 

1376. Y: Gakmau ... Kalau 
dirwnalmya 

1377. P: Mosok sampek tuek? temannya kecil-

1378. Y: Gak papa mbak ... seng penteng sen eng. kecil. 
Y merasa paling 

1379. P: Gak bosen kamu? besar. 

1380. Y: Gak bosen ... I 

' 

1381. P: Kok isa gak bosen? 

1382. Y: Ban yak teman disini mbak ... tam bah nang kono titik. .. 

1383. onok iku konco cilik-cilik mbak. I, 

1384. P: Kamu gede? 
Y pemah dipukul ' 

1385. Y: He ... e ... mbak. karena naik ke 

1386. P: Kamu merasa paling gede berarti? jendela. I 

I 
1387. Y: !yo mbak ... wong aku 93 lahirku. 

!388. P: Taon 93? Y naik jendela 
karena rumahnya 

1389. Y: He ... e ... di kunci dan Y 

1390. P: Aku mau tanya ya, dulu itu kamu pemal1 bilang digepuki 
ingin makan. 

1391. ambek cedok itu lho sama papamu sampek abo ih1 lho ihi 



1392. kenapa itu? 

Y: Ee ... gara-gara aku menek di ... apa itu namanya di 

jende1a. 

P: Ngapain kamu menek itu? 

Y: Iya... karena dikunci nnnalmya kediri. Di situ aku 

sampek gak beta sama aku mau makan tapine gak ada 

makanan aku mau ya mumpung jendelanya buka aku 

mencolot situ ... 

P: Lho akhire sapa seng tau itu? 

Y: ltu sapa apa itu namanya ... mama tiri itu pas nyapu-
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Yang mengetahui 
Y naikjendela 
adalah istri 
ayalmya dan Y 
dipukul dengan 
sapu lidi sampai 
memar. 

1393. 

1394. 

1395. 

1396. 

1397. 

1398. 

1399. 

1400 

1401. 

1402. 

1403. 

1404. 

1405. 

1406. 

1407. 

1408. 

nyapu aku langung di gepuki langsung ee ... dicereweti Y sekarang sudah 
tidak menyesal. 

1angsLmg aku ditotok ambek cedok sampek bokongku abo 

ambek sapu lidi ... uih ... bim biru mbak ... 

P: Ambek mama tirimu itu? 

Y: He ... e ... 

P: Kamu kan kemarin bilang nyesel karena kejadian itu ya 

soalnya ngerusak ya? 

1409. Y: He ... e .. 

141 0. P: ltu sampek sekarang kamu nyesel apa ga? 

1411. · Y:l\ggak ... 

14 12. P: Sampck sekarang'l 

141:;. Y :\ggak ... nggak ... 

1414 .• P: Sudah gak ada penyesalan gitu? 

1415. Y i\ggak 

1416. P: Terus kamu kapan hari bilang itu kalo ngerusak kamu ya? 

1417. Y:He ... e ... 

14 I 8. P: Maksudnya kamu bilang ngerusak itu apanya? 

1419. Y:Diriku ... 

1420. P: Dirimu semuanya? 

1421. Y:He ... e ... 

1422. [ P: Merusaknya gimana? 

Menurut Y 
kejadian itu 
merusak dirinya. 

Y akrab dengan 
saudaranya. 

Y di sayang 
ayahnya. 

Y sayang dengan 
saudaranya. 



1423. Y: Ya ndak tau saya mbak ... 

1424. P: Kamu sama saudaramu akrab ga? 

1425. Y: Akrab ... 

1426. P: Akrabnya gimana? 

1427. Y: Ee ... ndak papa ... kayak sayang sayang. Aku di sayang 

1428. sama papaku gitu ... 

1429. P: Kamu sayang sama saudaramu gak? 

1430. Y: Sayang ... 

1431. P: Terus ada yang kamu gak sen eng gak? 

1432. Y: Gak ada ... 

1433. P: Sayang semua? 

1434. Y: He ... e ... 

1435. 

1436. 

P: Ee... kamu bisa ceritakno ke aku gak, sikapnya 

orangtuamu ke kamu itu gimana? 

1437. Y: Ya baik... membelikno aku baju bam .. ya kadang-

1438. kadang yang mekrok, belikan aku sepatu_ kadang diajak 

1439. 

1440. 

1441. 

jalan-jalan kemana-mana ke mall gitu mbak .. 

P: Itu siapa yang belikan? 

Y: Yang belikan baju itu papa, mesti yang kadang-kadang 

1442. diajak ja1an-ja1an itu mama ke taman remaja 

1443. P: Tems menumt kamu ya, mari kamu d1 !!Hukno itu .. 
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Y sayang 
keluarganya. 

Orangtua Y baik. 

Y tidak merasa 
kalau masyarakat 
memandangnya 
jelek. 

Y takut dengan 
ayahnya yang 
pemah 
memperkosa Y. 

k : \lenurut Y avah 1444. apakah kamu lihat ka1o masyarakat memandang amu ~ 
yang 

, 1445. je1ek? ! memeperkosa Y 

1446. Y Ndak .. 

144 7. ! P: Kamu gak merasa seperti itu? 

1448. Y: Nggak .. 

1449. 

1450. 

1451. 

P: Kalo pandangarunu sama papamu yang pemah gitukno 

kamu itu kamu gimana pandanganmu sama dia? 

Y: Takut ... 

1452. P: Selain itu? 

1453.( Y: Gakpapaya udah ... 

' sangat 
1 menvakitkan hati. 
' -

Y ingin seklah 
yang pintar dan 
menjadi orang 
yang sukses. 

. Sukses ingin jadi 
I pramugari. 



1454. P: Kamu melihat dia gimana? Apa orange nbencekno gitu? 

1455. Y: Mbencekno nemen mbak ... 

1456. P: Se1ain itu? 

1457. Y: Mangkelno ati mbak. 

1458. P: Tems? 

1459. Y: Wes mari mbak. 

1460. P: Yang kamu inginno dalam hidupmu sekarang apa? 

1461. Y: Mau... sekolah yang pin tar mau naik naik kelas yang 

1462. cepat ... mau jadi orang yang sukses ... 

1463. I P: Suksesnya sampek mana maksudnya? 

1464. Y: Ya suksesnya kayak jadi ... jadi ... cita-cita gitu kayak 

1465. pramugari swasta gitu gitu .. . 

1466. P: Tems kamu ingin menyampaikan pesan gak ke orang- ' 

146 7. orang yang sama dengan kamu? Yang pemah digitukno 

1468. juga? Yang pemah digitukno sama orang laen. Kamu 

1469. punya pesan pada mereka ga? 

1470. Y: Nggak ... nggak ... 

14 71. P: Maksudnya kamu berpesan sama orang-orang yang 

14 72. menga1ami hal seperti itu? 

1473. • Y: Gak ada ... 

1474. P: Kamu tahu gak kelebihan kelemahanmu apa? 

14 7 5. Y: \laksudnva? 
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14 76. P: Kelebihanmu apa? 

1477. Y:Gambar, melukis sama. 

: Y cepat dalam 
melukis. 

bersepeda sama nan sama 

1478. JOget ... sama fashion show ... sama apa itu namanya .. 

14 79. sama ... aduh mbak I ali mbak ... sama ... sama masak. ' 

1480. sama main catur, bisa loncat tinggi, bisa raketan. Bisa 

1481. volly, bisa basket, bisa lempar lembing, bisa lari cepat, 

1482. bisa opo yo.. aduh bingunge ... basket udal1. .. catur ... 

1483. bisa ular tangga, bisa monopoli sudah mbak. .. 

1484. P: ltu kelebihan kamu? 



1485. Y: Iya ... 

1486. P: Berarti kamu bisa itu? 

1487. Y: Bisa semua ... 

1488. P: Melukis bisa berarti ya? 

1489. Y: Tambah cepet mbak. 

1490. P: Selain iht? 

1491. Y: Ee ... mek ngono tok mbak ... alm mbak. .. 

1492. P: Kalo kekuranganmu apa? 

1493. Y: Gak bisa main gitar, gak bisajait, gak bisajait, gak bisa 

1494. cuci-cuci bersih gak bisa ... gak bisa ... opo maneh ... 

1495. ]ali ... nyapu-nyapu gak bisa, membersihkan sepeda gak 

1496. bisa saya belum bersih ... opo maneh yo ... 

1497. P: Momong anak bisa? 

1498. Y: Momong anak wes pinter nemen ... opo eneng mbak ... 

1499. ]ali aku mbak. Wes mali mbak ... 

1500. P: Lho seng tau keadaanmu sekarang ini sapa ae? 

!50] 

1502. 

Y: Kak yanto ... semua. 

P: Terus setelah kamu tau orang-orang itu tau, kamu gimana 

1503. sama dia'~ Kamu merasa malu atau gimana gitu'~ 

1504. 1·· Gak malu mbak ... gak malu. 

I 50 5. P Ken a pa" 

I 506. Y C1ak papa .. wong iku lho jektas ngerti. 

1507. P Tcrus kamu gak merasa terbeban a tau gimana'~ 

1508. Y \krasa terbeban ... 

1509. P Tcrbcbane kenapa" 

1510. Y·\lalu ... 

151 I. P: Katae gak malu tadi? 

1512. Y: Keliru mbak omongane mbak. 
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Y ahli dalam 
menjaga anak. 

Kekurangan Y 

Memmtt Y semua 
staf mengetahui 
keadaan Y. 

Y tidak merasa 
malu. 

Tidak malu 
karena bam SaJa 
mengerti keadaan 
Y. 

I Y merasa 
terbeban. 

Y merasa malu. 

1513. P: Setelah kamu mengalami itu apa sih ee... rencananya Yin gin jadi 

1513. kamu kalau besar kamu mau jadi seperti apa sih? pramugari dan 

Y: Ya. .. mgm menjadi pramugan, menyenangkan menyenangkan 



1515. orangtua ... ya mek itu tok mbak. 

1516. P: Tents agar kamu bisa menjadi pramugari apa yang kamu 

1517. 

1518. 

1519. 

Jakukan? 

Y: Bela jar, sekolah yang benar-benar dan ... be1ajar yang 

sungguh-sungguh yang pintar gitu mbak. 

1520. P: Menuntt kamu, kamu bisa gak mencapai menjadi 

1521. pramugan dengan kondisimu setelah kamu menga1ami 

1522. hal tersebut? 

1523. Y: Gak bisa. 

1524. P: Kenapa? 

1525. Y: Soalnya aku bodoh mbak. 

1526. P: Kamu1ihat dari mana kamu bodoh? 

1527. Y: Dari rapot. 

1528. P: Emang rapotmu berapa? 

1529. Y: Emoh mbak ... aku malu ... 

1530. P: Ya ga papa lah Cuma sekedar pingin tau ... 

1531. Y: Ma1u aku ... 

1532. P: Lho kamu kok isa ngomong bodoh itu Cuma dilihat dari 

1533. rapot itu tok ta? 
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orangtua. 

Untukjadi 

pramugari Y 

belajar biar pintar 

Y merasa tidak 
bisa menjadi 
pramugan 

Karena Y merasa 
bodoh 

Merasa bodoh 
karena melihat 
dari rapot 

Y mal u unhtk 
memberitahu ni1ai 
rapotnya 

1 3 H . . k . . d.1.1 d . b k Y merasa yakin 5 4. Y: e ... e ... mest1 mest1 eiJa 1tu 11 1at an rapot m a· k 1 k . , a au orang erJa 
1535. ya. .. ya kalo orang itu sungguh sungguh sungguh 1 dilihat dari rapot 

1 -~6 1 · d. kk b k b d 1 b k tentang pintar dan )_, . sunggu 1 pmtar nnasu · an m a ·.. o o 1 m a · yang bodoh 

153 7. gak dimasukkan mbak ... 

1538. P: Terus selain itu apa lagi0 

1539. Y: Ha? 

1540. P: Selain iht apa 1agi? 

, 1541. Y: Ndak tau 1agi ... 

1542. P: Tents se1ain itu keinginanmu setelah kamu mengalami itu 

1543. apa sih keinginan kamu sekarang? 

1 1544. Y: Sekarang? 

I 154 5. P: Kan kamu setelalJ men gal ami itu o1eh ayal1mu itu, tents 



1546. 

1547. 

1548. 

1549. 

1550. 

I 551. 

I 552. 

1553. 

1554. 

I 555. 

1556. 

1557. 

1558. 

1559. 

I 560. 

156 I. 

1562. 

1563. 

I 564. 

1565. 

1566. 

1567. 

: I 568. 

1569. 

I 570. 

I 571. 

1572. 

1573. 

1574. 

I 575. 

1576. 

keinginamnu sekarang itu apa? 

Y: Ingin ... in gin sendirian. 

P: Kenapa kok ingin sendirian? 

Y: Iya ... biar gak diganggu sapa-sapa .. 

P: Maksudnya gak diganggu orang siapa?. 

Y: Ya ... orang ya ... ya gak ada ... pingin sendirian ... 
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Y ingin sendirian. 

P: Maksudnya ingin sendirian dalam hal apa sih? Sendirian Y ingin sendirian 

gimana maksudnya? 

Y: Ya sendirian ... biar gak di~:,>itukan lagi ... sekarang saya 

hati-hati mbak sama orang ya mbak ya ... dulu aku dijak 

agar peristiwa 
perkosaan tidak 
terulang Iagi dan 
Y lebih berhati-
hati dengan orang 

orang mbak naek sepeda motor gini .. ayo ndok tak temo tak dikenal. 

sekolah ... sekolahmu nang endi seh? SDN 4 7. langsung 

aku eroh ... eem ... gak mau aku mbak. 

P: Kenapa gak mau? 

Y: Takut digitukan la~:,>i. 

P: Itu sama sapa itu kamu diajak? 

Y: Sama orang gak kenai. 

P: Umurnya sekitar berapa? 

Y· Ya.. kayak karyawan itu... (Y menuding kearah 

Y tidak mau 
diantar ke sekolah 
oleh orang tak 
dikenal karena 
takut peristiwa 
perkosaan 
temlang lagi. 

karyawan 1aki-1aki yang pada waktu itu Y menolak ajakan 
sedang 

orang tak dikena1 
membersihkan wastafel, dengan usia sepamh baya dan 

berkumis). 

P: Terus kamu ngomong ke orang itu ~:,>imana? 

Y: Ya gak mau mbak .. dito1ak. 

P: Menurut kamu. kamu itu orangnya seperti apa sib? 

Setelah kamu menga1ami itu. Ya kamulihat dirinu sendiri y merasa dirinya 

itu gimana? han cur 

Y: Hancur ... 

P: Da1am hal apa? 

Y: Ya kayak-kayak gitu mbak ... 

P: Hancumya itu gimana? Dimananya? 



1577. Y: Ya gak tau ... pokoke hancur ... (sambil mengigit 

1578. sedotan). 

15 7 9. P: Apanya sih yang han cur? 

1580. Y: Gak tau ... 

1581. P: Du1u ka1au ndak sa1ah kamu pernah bi1ang sama aku 

1582. kalau kamu kepingin dapat Iaki-laki yang jadi suami 

1583. kamu itu yang ngena. Itu maksude seng ngena itu 

1584. 

1585. 

1586. 

gimana? 

Y: Ya baik... yang baik yang pinter sholat, yang orangnya 

sukses gitu mbak ... 

1587. P: Kenapa sih kok kamu milih orang kayak gitu? 

1588. Y: He ... e ... soalnya orangnya cerdas sih mbak. Pinginnya 

1589. mamaku kayak gini, mamaku ngomong gini se mbak Y 

1590. 

1591. 

1592. 

koen mene ngolek bojo seng apik, seng sogeh, seng pinter 

sholat gitu. 

P: Tapi kamu sendiri juga pingin gak? 

1593. Y: Pingin. 

1594. P: Kenapa kamu ingin mendapat suami yang seperti itu? 

1595. Y: Gak tau. 

1596. P: Kenapa sih kamu mikir ingin punya suami yang baik itu 

1597. kenapa sih'~ 

1598. Y: Ya buat besok besar mbak .. 

1599. P: Kenapa? 

1600. Y: Ya gak tau mbak ... 

P: Kamu ingin besok besar gimana sih? Cita-citamu apa sih 

sete1ah kamu menga1ami hal itu? 

189 

Y ingin dapat 
suami yang baik, 
pintar sho1at dan 
sukses. 

Ibu Y ingin Y 
dapat suami yang 
baik, kaya dan 
pintar sho1at. 

. Punya suanu yang 
baik buat besok 
besar. 

1601. 

1602. 

1603. 

1603. 

1604. 

1605. 

1606. 

Y: Koyok ... ya pokoke cita-citaku menjadi karyawan gak Cita-cita Y jadi 
1

1 

karyawan 
1 papa ... ya gak papa mbak. 

P: Tems? 

Y: Itu tok... 

P: Sete1ah kamu mengalami hal itu, kamu ka1u bennain 



1607. dengan temanmu kamu merasa gimana? 

1608. Y:Yasenengmbak ... 

1609. P: Pernah gak kamu merasa gak enak gitu? 

1610. Y: Nggak pernah ... 
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Y merasa senang 
bennain dengan 

1611. P: Setelah kamu mengalami itu mengapa sih kamu kok teman-temannya. 

1612. merasa senang kalau bennain dengan temanmu? 

Y: Ya gak papa... udah tak hilangkan disumh mamaku 

hilangkan biar gak ... biar gak ngeleng-ngelengno ... mek 

itu tok. 

P: Teman-temanmu ada yang tau ga~ 

Y: Ndak ada ... 

Y disumh ibunya 
untuk 
menghilangkan 
pengalaman 
perkosaan agar 
tidak teringat lagi. 

1613. 

1614. 

1615. 

1616. 

1617. 

1618. 

1619. 

Teman Y tidak 
P: Setelah kamu mengalami hal itu, apakah kamu merasa 

ada yang tahu 
terganggu dengan peristiwa itu? 

1620. Y: Ndak ... 

1621. P: Kenapa kamu ndak merasa terganggu? 

1622. Y: Udah apa itu ... udah kayak masa lalu gitu mbak. 

Y merasa tidak 
terganggu dengan 
perkosaan yang 
dialami sebab Y 
sudah 

1623. 

1624. 

1625. 

P: Dulu kamu pernah bi1ang sama aku kalau waktu kamu menganggap 
masa lalu. 

digitukan rumalunu dalam keadaan kosong dan sepi. 

Terns ka1au misa1nya kamu ditempat yang juga sama sepi 

' 1626. tetapi bukan dimmahmu ya... ya ditempat yang 

1627. tempatnya sepi dan kosong gitu apa sih yang kamu 

1628. rasakan? 

1629. Y: Takut. 

1630. P: Takut kenapa? 

1631. Y: Ya ... takutnya ya di apa-apakannya sama setan ya takut 

1631. 

1637. 

1638. 

sekali. 

P: Itu kenapa kamu kok ndak merasa ketakutan? 

Y: Enggak. Aku digini mbak pas itu... apa itu... Y 

1639. (menirukan sewaktu dipanggi1 oleh ayahnya) dijak 

Y takut kalau 
berada di tempat 
yang sepi dan 
kosong karena Y 
takut setan. 

1640. nang di? Nang kene 1ho.. opo iki tempat tempat opo y takut bukan 

1641. iki pa? Tempate ... langsung langsung gak tau langsung karena 
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1642. ditutup bantal teko belakang kayak gini (dengan karena 

1643. memperagakan tangan dibungkam ke mulutnya). pengalaman 

1644. P: Setelah kamu mengalami itu, waktu kamu ditempat yang perkosaan 

1645. sepi juga dan kosong gitu gimana perasaanmu? Apa 

1646. kamu masih terbayang dengan peristiwa itu atau gimana? 

1647. Y: Terbayang ... terbayang, takut ya sedih ... 

1648. P: Selain itu? 

1649. Y: Gak ada. 

1650. P: Kapan hari kamu kan bi1ang kamu ingin menghilangkan 

1651. pengalamanmu itu kan, tems mama kamu yang 

menyumh kamu untuk tidak ingat-ingat kan. Kalo kamu 

sendiri gimana? 

Y tiba-tiba di 
bungkam 
banta! 
ayahnya 
belakang. 

dengan 
oleh 
dari 

Y masih 
terbayang dengan 

1652. 

1653. 

1654. 

1655. 

1656. 

1657. 

peristiwa 
Y: Ya pin gin i1angkan itu mbak apa apa mbak. Mosok ... 

perkosaan serta 

,. 1658. 

1659. 

1660. 

1661. 

1662. 

1663. 

ilangno eh ... opo jenenge mbak ... jek in get ngono tems merasa takut dan 
sedih. 

dikongkon mamaku ilangno, yo wes tak ilangno dewe 

ambek tutup mata. 

P: Caranya gimana? 

Y: Sama tutup mata ... tutup mata sambil uuuh ... gm1-gnu 

mbak ngeplak-ngeplak (mernperagakan 

memuku1 dahi bem1ang-u1an!!) 

P: Terus? 

Y: Udah gitu tok. 

tangannya 
Y mgm 
menghi1angkan 
pengalaman 
perkosaan dan 

: dengan cara 
menutup mata. 

1664 .. P: Menurut kamu dengan cara ka\'ak gitu kamu bisa 

1665. melupakan? 
1 1666. Y: Bisa. Sama doa gitu mbak. 

1667. I P: Terkadang kamu masih inget ga'> 

Y: Gak inget. 

P: Tapi kamu sampai sekarang masih in get gak masa1ah itu'> 

Y: Inget. Ya inget ya ditakoki ya inget mbak. Mosok 

Y menutup mata 
I sambi1 memuku1 

kepalanya sendiri 

1668. 

1669. 

1670. 

1671. 

1672. 

ditakoki gak inget mbak... mosok ngomong I ali mbak. Dengan cara 
. . k d 

1 
.k .k. 1 1. . : tersebut Y bisa 

Mestl mesti etemu u ur 1 u 1 ·1 sopo ngene... a 1 past! 1 k dail me u a an 



1673. mbak yo ... kebiyen. 

1674. P: Sopo seng 1upa? 

1675. Y: Yo kadang-kadang mbak. .. uong mesti iki sopo aku gak 

1676. kenai aku uong iki ... sopo ngene ... wah uong iki !ali rek 

1677. koncoku. Koncoku !ali ... 

1678. P: Yang !ali iku kamu apa koncomu'l 

1679. Y: Koncoku rek. .. 

1680. P: Ngelupakno kamu'l 

1681. Y: Iya ... 

1682. P: Kamu sebenere kepingin gak orang-orang itu tau 

1683. masala1unu? 

1684. Y: Gak kepingin ... 

1685. P: Kenapa gak kepingin? 

1686. Y: Ya ma1u mbak ... 
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juga dengan doa. 

Y merasa tidak 
ingat dan apabila 
ditanya lagi Y 
akan teringat lagi. 

Y merasa teman 
dan saudara lupa 
dengan Y 

1687. 

1688. 

1689. 

1690. 

P: Misalnya kamu berteman dengan orang-orang yang tau Y tidak mgm 
lain masa1ahmu kamu gimana'l 

Y: Yo gak ngapa-ngapain. Pokoke lek di olokno yo ngamok 

mbak. Gak di olokno yo wes men eng men eng ae wes ero. 

orang 
mengetahui 
pengalaman 
perkosaan Y. 

1691. P: Kamu pernah gak diolokno sama orang karena Y merasa malu 

1692. masalahmu ini'l 

1693. Y: Gak pemah. 

1 1694. P: Teman-temanmu ada yang tau ga'l 

1695. Y: Gak ada. 

Y marah kalau 
' teman mengolok 

1696. P: Kamu kemaren kan bilang sam,a aku kalau kamu i 

1697. oran~mya bodoh ya'l 

1698. Y: He ... e ... 

Y tidak pemah di 
olok 

1699. 

1700. 

1701. 

1702. 

P: Kamu bilang kalau gak isa mencapai jadi pramugari Teman Y tidak 
ada yang taint. karena kamu merasa kamu bodoh, apakah itu juga 

dipengaruhi karena kamu mengalami hal itu? 

Y: Gak ada pengaruhnya ... 

1703. P: Sete1ah kamu mengalami hal itu, menurut kamu kamu 
i 



193 

1704. bisa tidak menjadi pramugari? 

1705. Y: Ya gak bisa mbak. 

1706. P: Kenapa? 

1707. Y: Karena mesti pramugari itu dilihat dari rapot yo mbak 

1708. yo ... rapot, mesti orangnya itu gak ada borok boroknya 

1709. yo mbak yo ... resik uonge resik, pokoke ayu uonge ayu. y merasa tidak 

1710. 

1711. 

Yo wes mbak aku ngene, pasti gak tercapai cita-citaku yo bisa menjadi 

wes mbak ... 

1712. P: Menumt kamu, kamu orange ayu ga? 

1713. Y: Jelek. 

1714. P: Kamu tau dari mana kalau kamujelek? 

1715. Y: Ngaca. 

P: Ada gak orang lain yang bilang ke kamu? 

Y: Gak ada ... mesti ambek uong iku aku diarani ayu 

pramugan 

Sebab pramugan 
dilihat dari rapot, 
orangnya bersih 
dan cantik. 

Y merasa dirinya 

1716. 

1717. 

1718. 

1719. 

1720. 

1721. 

mbak ... soale aku iku yo mbak soale elek aku. Ngarani jelek. 

aku dewe elek. Uong-uong ngelokno aku ayu ngono y bercennin 

mbak ... 

P: Tems waktu kamu dipuji orang ayu gitu kamu gimana? 

1722. • Y: Yo malu mbak ... 

1'"7")' 1 __ "1 P Tapi kamu merasa gak kamu ayu'l 

1724. Y: Enggak .. 

I 72~ P :\ggak merasa" 

1726. Y: :\ggak merasa. 

Orang lain 
mengatakan Y 
cantik Tetapi Y 

; tetap 
jelck. 

me rasa 

Y malu setelah di 
puji cantik 

1727 P Terus misalc kamu pulang kennnah yang dulu ya, tents 

I 71R orang orang itu bisik-bisik gini, eh itu lho seng pemah 

1729. 

1730. 

1731. 

1732. 

I 733. 

1734. 

Y tidak merasa 
digitukno sama papae misale ya ... terus reaksi kamu ke 

cantik. 
mereka f,>imana'l 

Y: Yo ... tak jokokno sandal ngono mbak tak samplok 

lambene mbak. 

P: Kamu merasa marah? 
Y marah kalau 
tetangganya bisik-

y: I yo mbak marah mbak... ee... (terlihat marah karena bisik tentang 



1735. 

1736. 

1737. 

1738. 

1739. 

1740. 

1741. 

1742. 

1743. 

1744. 

nada me~adi lebih tinggi dan mengerutkan dahi). 

P: Maralmya kenapa? 

Y: Yo ngerasani mbak uonge senengane ... 

P: ltu ngerasani ke kamtmya kan, tems kamu sendiri melihat 

bener gak sih dia mengatakan kamu kayak gitu? 

Y: Yo bener mbak ... tapine ojok diomongno poo ngono ... 

P: Tems setelah kamu mengalami itu kamu melihat dirimu 

sendiri gimana? 

Y: Gak papa kenapa ... santai saja ... 

P: Kamu merasa terganggu tidak dengan keadaanmu seperti 

1745. ini? 

1746. Y: Wes ilangkabeh ... 

1 7 4 7. P: Kamu tau gak se syratnya orang jadi pramugari? 

1748. Y:Gaktau ... 

1749. P: Mau tak kasih tau? 

1750. Y: Ya ... 

1751. P: Syarate ya tingginya hams 165 keatas, menarik .. 

1752. Y:Bodyne'l 

1753. P: He ... e ... bodyne kudu apik, bisa komunikasi .. 

1754. Y: Maksude'l 

1755. P: kalo ngomong sama orang itulancar harus .. 

1756. Y: He ... e ... ngomong bahasa Indonesia kaheh yo·' 

1757. P: He ... e .. . 

1758. Y: Gak inggris'l 

1759. P: !sa.. bahasa asmg Juga... ya pokoke dia lihat 

1760. penampilan dulu, bentuk tubuh ya ... bagus gitu ... 

1761. Y: Lho mbak lek ngomong bahasa Indonesia !,>itu gak papa 

1762. mbak'l 

1763. P: Gak papa ... pokoke yang baik dan benar. .. tidak boleh 

1764. pakek bahasajawa ... orang kan yo gak ngerti kan ... 

1765. Y: He ... e ... uong 1nggris mosok iso bahasa Indonesia? 
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peristiwa 
perkosaan Y. 

Y marah karena 
menymggung 
peristiwa 
perkosaan. 

Meskipun benar 
Y mengalami, 
tapi Y tidak mau 
kalau peristiwa itu 
dibicarakan oleh 
orang lain. 

Y merasa 
pengalaman itu 
sudah hilang 
semua 



1766. P: Yo gak isa ... ya mangkakno kamu hams bisa bahasa 

1767. asing juga ... misale ngerti sedikit sedikit gitu lho ... ya itu 

1768. yang aku ngerti. Lha lek memmlt!nu dengan syarat-syarat 

1769. itu kamu masuk gak? 

1770. Y: Gak masuk ... 

1771. P: Kenapa gak masuk? 

1772. Y: Ya iya mbak aku elek, ireng, nyosor. .. 

1773. P: Tems? 

1774. Y: Ya itu tok... 

1775. P: Nyosor apa itu? 

1776. Y: Nyosor itu ireng ... gosong ... 
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Y merasa tidak 
mampu menjadi 
pramugari karena 
syarat yang 
ditentukan tmtuk 

1777. 

1778. 

menjadi P: Tapi dengan kondisi kamu pernah digitukan ya, itu 
pramugan. 

menurut kamu isa gak sih kamu jadi pramugari? 

1779. Y: Gak bisa ... Karena Y merasa 
hi tam dan jelek. 

1780. 

1781. 

1782. 

1783. 

1784. 

1785. 

1786. 

1787. 

1788. 

1789. 

1790. 

1791. 

1792. 

1793. 

1794. 

1798. 

P: Kenapa? 

Y: Ya gak tau ... diperkosa (Y mengatakan dengan nada 

yang sangat rendah sekali) 

P: Apa apa? 

Y: (sambil tertawa) gak papa ... nyanyi tok... 
Y merasa tidak P: Kalau kamu melihat dirimu sendiri setelah kamu 
bisa menjadi 

I mengakami hal itu. kamu itu seperti apa sih? pramugari karena 

I Y: Ya ... je1ek. cepat gaul sama teman-teman. suka bergau1 y pernah di 
. perkosa. 

sama anak-anak itu ... tapinya gak pakek anak laki-laki : 

mbak mek perempuan tok, nari suka nari ... suka apa apa 

gitu mbak. 

P: Kamu kok ngomongjelek kenapa? 

Y: I yo mbak ... soale tampang ... wajahnya sudah hitam, 

udah mek putih mek motone tok ... jadine kelihatane 

hitam ... udal1... 

P: Tems kamu tadi kamu bi1ang kamu gak mau sama temen 

Y melihat dirinya 
jelek, cepat 
bergaul tapi tidak 
pakai anak laki
laki dan suka nari. 

1799. cowok to, kenapa? 



! 

j 

I 

1800. 

1801. 

Y: Yo takut mbak ... mesti di ... ajak-ajak, diapa-apakan 

takut mbak ... 

1802. P: Biasanya kamu diajak kemana? 

1803. Y: Oh gak pernah ... 

1803. P: Diapa-apakan itu diapakno? 

1804. Y: Yo wedi di rangkul, diapak-apakno ngono mbak ngono 

1805. maksude ... diapak-apakno iku wedi di rangkul. .. (dengan 

1806. nada semakin tinggi) 

I 807. P: Itu sama ternan seusiamu? 

1808. Y: Seusiaku ... 

1809. P: Kalo seng lebih gede? 

1810. Y: Gak... gak pemah gmnbul aku. 

1811. P: Kalo diajak gumbul mau kamu? 

1812. Y: Gak mau ... (dengan nada yang tinggi dan cepat). 

1813. P: Opoo? 

1814. Y: Gak popo ... wedi tok... (sambil menguap). 

1815. P: Wedinya kenapa? 

1816. 

181 7. 

1818. 

1819. 

Y: Wedi engkok di ngono-ngono koyok masalahku ngono 

mbak .. 

P: Setclah kamu mengalami itu, apa kamu merasa gini 

nllSale aku merasa gak bisa apa-apa soalnya aku perawan 

1820. lat'l m1salnva .. 

1821. , Y: Sama .. sama kayak gitu ... 

1822. P: 1\.amu.Juga merasa gak perawan lagi? 

1823. '{: Iva 

1824. P: Selain itu apa lat,ri? 
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Y merasa jelek 
karena wajahnya 
hi tam. 

Y tidak mau 
teman cowok 
karena takut di 
ajak dan apa
apakan 

Y takut di rangkul 
dengan teman 
laki-laki yang 
seusmnya. 

Y tidak pernah 
dan tidak mau 
berteman dengan 
orang yang lebih i 

besar. Karena Y : 
takut pengalaman . 
perkosaan · 
temlang kembali. 

1825. Y: Ya gak papa ... ya itu tok mbak ... wes diungkapno kabeh Y merasa tidak 

1826. 

1827. 

1828. 

1829. 

iku tok mbak... 

P: Setelah kamu mengalami itu ya, menurutmu kelebihanmu 

apa sih? 

Y: Kelebihanku ... gak suka jajan, gak suka orang laki-laki, 

perawan. 



1830. gak suka berteman sama orang besar, gak suka ... gak 

1831. gampang marah ... udah ... 

1832. P: Kena kamu kok ngomong ga suka sama 1aki-1aki dan 

1833. orang besar? 

1834. Y: Ya gak papa mbak ... takutnya digitu-gitukan lagi ... 

183 5. P: Setelah kamu digitukan, menurutmu kekurangan kamu 

1836. apa sih? 

1837. Y: Kekurangan ... males cuct-cuct, males nyapu, males 

I 838. ngepel. .. udaJ1 ... males apa-apa aku itu mbak orangnya 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

itu ... 

P: Terus menumt kamu, setelaJ1 kamu mengalami itu apakaJ1 

kamu merasa ada pembahan dalam diri kamu? 

Y: Ada ... 

1843. P: Apa? 

1844. P: Ya ada perubahan kayak disini cuci-Cuct, ngepel. .. 

197 

Kelebihan Y tidak 
suka jajan, tidak 
suka orang laki
laki, tidak suka 
berteman dengan 
orang yang Iebih 
besar dan tidak 
mudah marah 

Y tidak suka 
dengan laki-laki 
dan besar karena 
takut terulang 
lagi. 

1845. 

1846. 

ngepel sekarang aku. 
Kekurangan 

P: Enggak maksudnya setelah kamu digitukan ada malas. 

y 

I 84 7. pembahan gak sih dalam dirimu? 

Y: Oh ya ... aku gak suka guyon ... sama ... 

P: Selain itu apa? 

Y: itu ... aku dulu suka sama anak-1aki-laki seh mbak ... 

sekarang tambah benci. 

I Y merasa ada 
! perubahan da1am 
: dirinya. 

1848. 

1849. 

1850. 

1851. 

1852. 

1853. 

1854. 

1855. 

P: Bencinya itu kenapa'~ Apa karena berhubungan dengan ' Y merasa di 

masalah itu juga? 

Y: He ... e ... benci sam a anak 1aki-1aki ... mesti melihat itu 

buenci mbak ... 

1856. P: Tapi teman kamu kok banyak 1aki-1akinya 1ho'~. 

1857. Y: 1ya ... 

1858. P: Kenapa itu? 

1859. Y: Gak tau ... aku itu ... itu tambah banyak. Laki-1aki gak 

1860. banyak perempuan aku itu yang banyak. 

GENT A cuci-cuci 
dan ngepel 

Y sekarang tidak 
suka bercanda. 



1861. P: Dulu sebelum kamu digitukan kamu itu memang banyak 

1862. teman laki-laki ta? 

1863. Y: Perempuan semua gak ada laki-laki. 

1864. P: Terus setelah mengalami itu? 

1865. Y: Tambah banyak laki-laki aku rnbak. 

1866. P: Karnu bilang tambah banyak kok bisa sih? 

1867. Y:Gaktau ... 

1868. P: Karnu tadi kan bilang benci to? 

1869. Y: lya ... tam bah di paran-paranni ngono mbak ... diparani 

1870. dewe ngono. Y ... (rnenirukan dipangt.ril oleh teman laki-

1871. Jaki) lho ... iku wong lanang ... emok wes males. Nyingit 

1872. aku 

1873. P: Menuruhnu kenapa sih dia deket sama karnu? 

1874. Y: Gakpopombak ... buenci ... 

1875. P: Karnu benci sama mereka? 

1876. Y: He ... e ... 

1877. P: Tapi kamu pernah rnelihat ga kenapa sih cowok-cowok 

1878. itu suka sama karnu? 

1879. Y: Gak tau ... 

1880. P: Kamu pernah tanya sama temanmu? 

1881 . Y: Gak pernah ... eh pernah ... 

1882. P: Gimana katanya? 

1883. Y: Koen iku disenent.ri soa1e koen iku uonge saharan, opo 

1884. opo mesti ngekeki. Opo rek emoh aku emoh aku cidek 

' 1885. arek lanang wedi aku ngono ... 

1 1886. P: Kamu bilang gitu? 

1887. Y: He ... e ... ternanku seng tanya, 1apo se koen iku seneng 

1888. ambek Y? dee iku sa bar ambek opo ... dianu sitik ae gak 

1889. nangis sabar ngono mbak ... 

1890. P: Lek menurut kamu kamu orangnya kayak gitu gak? 

1891. Y: Gak tau ... 
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Y benci sekali 
dengan laki-laki. 

Y merasa teman 
perernpuan lebih 
banyak daripada 
laki-laki. 

Setelah 
rnengalarni hal 
itu, Y merasa 
lebih banyak 
ternan laki-laki. 

Y di dekati oleh 
teman cowok 
tetapi Y rnalas 
dan sernbunyi 
karena orang 
tersebut cowok. 

Y benci dengan 
teman cowok. 

Y didekati karena 
rnenurut ternan Y 
sabar tetapi Y 

' - ' ' ' .. 
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1892. P: Menurnt kamu, kamu orange sabar gak? takut dengan laki-

1893. Y: Gak tau ... ya kadang-kadang jahat mbak aku mbak laki. 

1894. orangnya mbak. .. 

1895. P: Terns kamu sama teman baik ya? 

1896. Y: Iya ... 

1897. P: Tems selain temanmu bilang gitu, pandanganne temanmu 

1898. 

1899. 

1900. 

ke kamu gimana sih? 

Y: Yo kok seneng mbak ... mesti aku mehl eh Y ayo do1en. 

Emoh mesti aku iku mbak ... 

1901. P: ltu cewek atau cowok? 

1902. Y: Cewek opo cowok ngono mbak seneng mbak ... 

Teman cowok Y 
mengatakan kalau 
Y sabar dan tidak 
mudah menangis 

Y merasa dirinya 
terkadang jahat 
dan terkadang 
sa bar. 

1903. P: Terns kamu kalau diajak maen sama teman laki gimana? 

1904. Y: Ya... nontok arek iki apik, pinter sholat wes ngena se Y merasa 

1905. 

1906. 

1907. 

1908. 

1909. 

1910. 

1911. 

mbak yo wes gak popo ... moro mbak ... dolen opo ... oh 

jare iki lho bent eng bentengan ... oh yo yo yo benteng 

bentengan mesti. 

P: Kamu kok tau kalo temanmu ini baik dan rajin sholat? 

Y: Mesti itu mbak yo ... mesti orang lihat itu dalam hati seh 

mbak ... oh arek iki tak delok setiap hari mesti oh iyo .. . 

arek iki senenganne senenganne sholat ngono mbak .. . 

1912. wes gak popo 1ah koncoan ambek arek iku ... kenai an aku 

1913. mbak. (sambi1 tersenyum). 

1914. P: Yang 1aki itu? 

1915. Y: He ... e ... mesti hat laki mesti gitu mbak .. 

1916. P: Kamu kan tadi bilang anak itu baek to, tapi kamu masih 

191 7. ada rasa benci gak? 

1918. Y: Gak benci ... sekarang gak benci aku ... dulu buenci aku 

1919. ambekcowok ... 

1920. P: Setelah kamu mengalami itu? 

1921. Y:Iya ... 

1922. P: Tapi sekarang sudah ga benci? 

temannya senang 
dengan Y baik 
laki-laki maupun 
perempuan. 

Dalam berteman, 
Y memilih teman 
cowok yang baik, 
pintar dan raJm 
sholat. 

Daam berteman. 
Y selalu 
mengamati teman 

, cowok tersebut. 

Sekarang Y tidak , 
benci dengan ' 
cowok. 



1923. Y: Nggak ... udah 1upakan semua. 

1924. P: Tapi sekarang ka1au ketemu cowok yang kamu ga kenai 

1925. kamu merasa benci gak? 

1926. Y: Enggak ... sapa gitu ... oh jenengku ... oh jalok kenalan 

1927. gak mau aku gak mau kenai an. 

1928. P: Opoo? 

1929. Y: Takut di apa-apakan mbak. .. mosok uong gak kenai 

1930. langsung njalok ngono maneng ngono. 

1931. P: Lha kala orange sak kamu usiane gimana? 

1932. Y: Wes emoh males ... emoh tak tinggal ae minggat gitu. 

1933. P: Sekarang ini kamu punya pacar ga? 

1934. Y: Gak punya ... lapo mbak ngolek pacar mbak ... gak enak 

1935. ndue pacar tambah-tambah njengkelno ati, tambah opo 

1936. opo ... tam bah nangisno ... 

1937. P: Lho kamu kok isa ngomong gitu opoo? 

1938. Y: !yo mbak aku wedine iku mbak di cemburu-cemberukno 

ambek arek wedok ... uuh ... benci nemen mbak biyen iku 
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Y sekarang tidak 
benci karena 
sudah melupakan 
penga1aman 
tersebut. 

Kalan ada orang 
laki-laki yang tak 
dikenal lalu minta 
kenalan, Y tidak 
mau. Karena Y 
takut di apa
apakan. 

1939. 

1940. 

1941. 

1941. 

1942. 

1943. 

Meskipun 
mbak. Aku uonge biyen iku di cemburukno iku sabar aku 

seusianya Y tidak 
mbak ... sabar iku lho ... koenjek ngamok ta Y? gak 

ngamok rek ... ambek nguyu-nguyu ... wes gak popo pek

pek'en aku ngene. Langsung uuh ... dee mbak wes wes 

nyekel nyekel tangan ... huh ... marah aku mbak tak 

1944. kaplok'i ngomel-ngomel dee ... gak ngurus langsung 

1945. langsung tak putusno mbak ... dadine jengkel'e teko 

1946. ngono mbak .. 

194 7. P: Lho kamu dulu mutusno soale de' e pegang tanganmu? 

1948. Y: Enggak ... orang laen gak kenai aku mbak orangnya. 

1949. P: Oh kamu gak kenai sam a orangnya de' e pegang 

1950. tanganmu gitu? 

1951. Y: He ... e ... 

1952. P: Terns kamu ngaplok de'e? 

mau. 

Y merasa pacaran 
I tidak enak. 

I 

Y benci kalau di 
buat cem buru 
dengan wanita 
lain. 

y pemah 
menampar orang 



1953. Y: He ... e ... 

1954. P: Orange gede apa sak umuran sama kamu? 

1955. Y: Sak aku mbak. .. mosok gede mbak ... 

1956. P: Setelah kamu mengalami itu ya, menurut kamu 

1957. kemampuanmu apa sih? 

1958. Y: Menggambar, melukisjuga ... mewamaijuga ... mesti 

1959. penek-penekan tambah seneng aku mbak. 

1960. P: Penek-penekan apa'J 

1961. Y: Keres ... ndolek keres ... ndolek opo belimbing iku 

1962. tam bah seneng aku mbak hatiku ... pokok' e dol en opo 

1963. opo ikll seneng. Maen monopoli seumpamane mbak yo 

1964. tambah sueneng aku mbak ngono iku ... maen-maenan ... 

P: Kok kamu merasa senang itu kenapa sih'J 
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tak dikenal yang 
memegang tangan 
Y. 

Kamampuan 
melukis, 

y 1965. 

1966. 

1967. 

Y: Ya diajak teman-teman ... ayo dolenan ayo ... gambar-
mewamm 

gam bar ngono mbak aku senang. Dulu itu mesti Iomba itu memanjat. 
dan 

1968. menang aku mbak. 

1969. P: Lomba apa? 

1970. Y: Di sekolahan mbak. Volly menang juara 1, catur main 

197 I. catur juara 3 aku. Langsung Iomba lari cepat I 00 meter 

1972. gak juara aku mbak. Mek mek dapet pia!!am tok. 

1973. Langsung langsung mewamai juara I aku mbak sama 

Y senang sekali 
kalau memanjat 
dan mam 
monopo1i. 

1974. menggambar juara l.jadinya gunt-guruku tku suka sama ' 

1975. aku lho ... lapo ngono':> Oh ditakokno .. oh koen iki soale 

1976. iku guru-gtmt iku seneng ambek koen iku soale koen iku 

1977. 

1978. 

1979. 

1980. 

1981. 

1982. 

opo iku kehebatan sekolah sckolah SD'\ apa iku ... 

sekolah SDN 1. 

P: Itu setelah kamu mengalami masalah itu apa belum':> 

Y: Pas ... mengalami. 

P: Terus orang-orang muji kamu orange pinter kan di 

sekolah soale kamu menang tems. gitu kamu merasa gak 

1983. dirimu seperti itu'J 

' Y pemah menang 
~ dalam Iomba 

vo lly, catur, 
menggmnbar dan 
mewamat 

Sehingga guru
gum suka dengan 
Y. 



1984. Y: Senang ... 

1985. P: Kamu merasa memang dirimu mampu gak? 

1986. Y: Mampu ... 

1987. P: Terus kalo kamu sudah besar, mau ga kamu meneruskan 

1988. kemampuanmu itu? 

1989. Y: Mau ... 

1990. P: Terus caramu gimana? 

1991. Y: Ya gak papa ... ya mesti ayo rek tak ajari ... mesti aku 

1992. pinginnya jadi guru olahraga maunya apa pramugari 

1993. kalau bisa mbak ya ... kalo guru o1ahraga itu ya suka aku 

1994. mbak yo ... soale kalo pramugari itu kayak gak papa 

1995. bagus yo ... aku itu liat orang pramugari itu orangnya baik 

1996. orangnya baik, bisa bahasa apa-apa sukanya gitu tok aku 

1997. mbak. Ka1o guru olahraga suka ngajar ngajar apa apa ya 

1998. ngajar biar mampu biar anak itu biar pinter maen apa apa 

1999 gitu mbak ... 

2000 P: Terus kamu yakin bisajadi seperti itu? 

200 I. Y: Gak tau mbak keliatannya itu aku gak bisa. Soalnya itu 

2002. rapot saya mesti jelek mbak. 

2003. P: Yangjadi pramugari'l 

2004. Y: Iya ... mesti pramugari gak bisa masuk. Kalo olahraga 

2005. gak tau ya mbak ya . lihat saja 1,ritu besok besare ya ... 

i 2006. P: Menurut kamu, kamu bisa masuk ga jadi guru olahraga? 

. 2007. Y: Insya Allah bisa mbak ya .. 

2008. P: Kenapa kamu yak in kamu bisa jadi guru olahraga? 

2009. Y: He? 

2010. P: Kenapa kamu yakin bisa menjadi guru o1ahraga setelah 

20 11. kamu mengala.mi hal itu? 

2012. Y: lya ... soalnya aku dulu itu mesti mbak yo mesti apa apa 

2013. iku jare guruku kamu mesti Y ... guruku olahraga. Kamu 

2014. besok apa apa iku ... besarnya jadi olahraga soalnya kamu 
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Y merasa senang 
karena di puji 
pin tar. 

Y merasa mampu. 

Y ingin jadi guru 
olahraga karena 
suka mengaJar 
dan menjadi 
pramugari karena 
Y melihat 
pramugari itu 
orangnya baik dan 
bisa bermacam 
bahasa. 

Y merasa menjadi 
pramugari tidak , 
bisa dan Y merasa 
bisa menjadi guru 
olahraga. 

I 



2015. pintar orangnya gitu mbak ... basket uuh ... juara itu 

2016. mbak. Golnya itu mesti aku tems mbak. Ketua aku mbak 

2 0 1 7. ketuanya. 

2018. P: Sekarang ini ya? 

2019. Y:He ... e ... 

2020. P: Tems waktu kamu dipuji gitu, kamu ya merasa ga kamu 

2021. pinter olahraganya? 

2022. Y: Iya mbak. Soalnya suka. 

2023. P: Berarti gununu dukung kamu ya untukjadi pelatih ya, 

2024. tems kamu merasa yakin ga kamu mampu, misale 

2025. kedepannya kamu bisajadi gum juga? 

2026. Y: Ya ... Insya Allah ... lihat-lihat saja. 

2027. P: Kalaujadi pramugari? 

2028. Y: Ya kayaknya ... kelihatannya saya itu ndak bisa. Soalnya 

2029. itu tinggiku sekarang mbak yo belum cukup mbak yo ... 

2030. 

2031. 

2032. 

2033. 

i 203-t 

1 2035. 

2036. 

2037. 

2038. 

2039. 

I 2040. 

2041. 

2042. 

2042. 

tapi besamya ya ndak tau mbak. Aku sukanya loncat 

tinggi ya ... ya ... bisa kayaknya dikit mbak ya. Tems otak 

otak saya gak bisa kayak muter muter kayak pelajaran 

gak bisa aku mbak pelajaran. Solanya pelajaran kok 

angel. Soalnya aku itu sukanya itu pennainan gak suka 

pela_1aran, sukanya itu pennainan kayak Iomba-lomba 

suka temen aku mbak. Disini juara satu aku peng dua 

kali. 

P Kalo belajar gak suka" 

Y lya mbak ... soalnya suka koyok maen maen ngono mbak 

aku mbak sukanya itu. 

P: Kamu pemah memikirkan ga, aku pemah mengalami itu 

kira-kira aku mampu gak ya menjadi pramugari? Soalnya 

dengan kondisiku sekarang aku pemal1 mengalami 

2043. perkosaan kan, kamu pemah mikir itu gak? 

2044. i Y: Gak pemah ... sekali aja gak pemah aku mbak 
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Y yakin bisa 
menjadi gum 
olahraga karena 
Gurunya 
mengatakan kalau 
Y pintar dan Y 
pemahjuara. 

Y Juga 
pin tar. 

merasa 

I . 
i Y merasa t1dak 
1 bisa menjadi 

pramugari karena 
tinggi badan 
belum cukup serta 
merasa sulit 
dalam pelajaran. 

Y suka Iomba 



2045. P: Tapi pemah sempat mikirkan itu ga'l 

2046. Y: Gak pemah pikir aku ... udah tak hilangkan semua itu 

2047. mbak. 

2048. P: Berarti itu ndak menjadi hambatan buat kamu'l 

2049. Y: Nggak... 

2050. P: Kenapa itu kok ga menjadi hambatan buat kamu? 

2051. Y: Iya soalnya itu kayak nyakiti aku mbak ya ... uuh ... 

2052. nyakiti atiku uuh ... ( dengan nada tinggi) langsung tak 

2053. buangkan semua aja mbak gitu ... dengan berdoa dengan 

2054. Tuhan gitu mbak ... dengan berdoa sama Tuhan, dengan 

2055. sama menutup mata gini mbak uuh ... (memperagakan 

2056. kedua tangannya menutup kedua matanya) gitu mbak ... 

2057. P: Tapi kamu kadang pemah ga merasa gak suka sama 

2058. dirimu'l 

2059. Y: Ndak pemah ... 

2060. P: Karena kamu mengalami perkosaan itu'l 

2061. Y: Gak pemah ... 

2062. P: Kenapa itu? 

2063. Y: Yo gak papa. Mesti uuh .. aku gak seneng ambek diriku 

2064. sendiri gak pemah ... mek aku iku sencnganne seneng 

. 2065. ambek diriku sendiri mbak.. 

2066. P: Kenapa kok kamu merasa suka dcngan dirimu'l 

2067. Y: Yo ... aku oran~'Tlya itu suka bahagia. 

2068. P: Kenapa kok kamu suka bahagia'l 

2069. Y: lya mbak soalnya aku orang:nya itu sukanya bisa senyum 

2070. ae. Aku gak pemah marah aku mbak mesti itu ... 

207 I. P: Terus selain itu apa sih yang kamu st!ka dari dirimu 

2072. sendiri'l 

2073. Y: Orangnya suka .. apa itt!. .. koyok maen maen apa apa 

2074. kayak lincah f,>itu mbak. Narinya Iincah ... apa apa dalam 

2075. hatiku mbak ya ... kata orang-orang opo ngene ... arek 
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y sudah 
menghilangkan 
peristiwa 
perkosaan. 

Peristiwa tersebut 
tidak menjadi 
hambatan karena 
menyakitkan 
sehingga Y 
membuang 
pengalaman itu 
dengan berdoa 
dan menutup 
mata. 

Y merasa senang 
dengan dirinya 



2076. 

2077. 

2078. 

2079. 

arek gak isa nari mbak ya ... gak isa kabeh .. Y tok seng 

isa kabeh ... ya iyo mbak ... iyo opo ikujenenge ... bu, 

seng nguruki aku yo arek arek gorong iso ngono aku 

mbak ... 

2080. P: Berarti kamu suka karena kamu punya kemampuan ya? 

2081. Y: Iya ... 

2082. P: Tapi kamu merasa terganggu ga dengan pengalaman 

2083. kamu itu? 

2084. Y: Nggak nggak. 

2085. P: Misalnya ada orang ngejek kamu, ngejek soalnya kamu 

2086. mengalami itu gitu ... terns gimana reaksimu sama orang 

2087. itu? 

2088. Y: Tak totok siji-siji mbak. .. ooh ... njengkelno mbak ... 

2089. (dengan mulut di majukan dan nada makin tinggi) 

2090. P: Kalo orange gak kamu kenai gimana? 

2091. Y: Gak kenai? Gak oros mbak tak totoki ae mbak ngono ... 

2092. mesti ngono ... 

2093. P: Kamu merasa marah dan gak suka kan dengan orang 

2094. yang ngejek kamu? 

2095. Y: Iya gak suka aku mbak ... 

2096. P: Terus kamu mengatasi rasa marahmu gimana? 

2097. Y: Ya sabar dulu .. nanti nanti orant.'lrya gak taulagi gitu 

!. 2098. mbak ... 

2099. P: Menurut kamu, kamu kamu ini orange baik ga? 

2100. Y: Baik. 

2101. P: Baiknya dimana? 

2102. Y: Ya baik... sama teman-teman gitu mbak ... sabar hati 

2103. gitumbak... 

21 04. P: Selain itu? 

2105. Y: Sudah ... sa bar hati. 

2106. P: Gak ada yang lain? 

205 

Y suka 
dirinya 
1incah 
menan. 

dengan 
karena 
da1am 

Y suka dengan 
kemampuan yang 
dimiliki. 

Y tidak merasa 
terganggu dengan 
pengalamannya 

Y marah apabila 
di ejek karena 
pengalamannya 



2107. Y:Gakada ... 

21 08. P: Tadi, misale kamu marah soale ada orang yang ngejek 

2109. kamu ya, kamu ga isa mukul dia, terus caramu 

2110. melampiaskan gimana? 

2111. Y: Ya diem aja mbak ... gak papa dio1ok-o1okno gak urus ... 

21 12. kayak gak mer a sa mbak yo ... dianggap an gin lew at yo 

2113. mbak yo ... gitu mbak. 

2114. P: Tapi kamu merasajengkel ga? 

21 15. Y: lyajengkel mbak ... lapine gak papa mbak yo ... koyok 

2116. wes koyok onok sepor 1ewat ngono mbak ... gak onok 

2117. opo opo ngono mbak. 

2118. P: Terus kamumenerima gak sih orang ngomong gitu ke 

2119. kamu, mengejek kamu, kamu terima ga? 

2120. Y:Gak ... gaktakmasukkanhati ... 

2121. P: Tapi kamu terima gak orang mengejek kamu kayak gitu? 

2122. Y: Terima ... 

2123. P: Meskipun kamu diejek karena kamu menga1ami 

2124. perkosaan 1ho? 

2125. Y: Iya ... terima saja ... 

2126. P: \1engapa se kamu kok isa menerima itu? 

2127. Y: Yo gak papa mbak ... wes ngamok-ngamok wes meso-

, 21 28. ~, meso ngono ngono tam bah akeh dusoe mbak .. 
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Y merasa dirinya 
baik karena 
dirinya sabar dan 
baik dengan 
ternan. 

Kalau marah 
dengan orang 
yang mengejek, Y 
diam dan 
menganggap 
angin lewat. 

Y mcnerima dan ., 
tidak 

2129. 1 P: Apa kamu menerima soalnya kamu memang benar memasukkan di 
hati apabila ada 

i 2130 

: 2131. 

2132. 

2133. 

2134. 

2135. 

2136. 

mengalami ine 

Y: Ya bener mbak ... tapinya gak tak masukkan hati mbak ... 

mosokjengkel mesti pingin di apak-apakno wes meneng 

ae mbak. Pokoke lek enek opo opo koyok enek ... wes 

jamo aku ngene ... angin lewat ngono mbak ... 

P: Terns misale orang lain ngomong gini ndek kamu, misale 

gini ya ... iya Y itu sampek digitukno soale dee seksi 

2137. misale soale dee opo ... suka ngoda papae misale ya ... 

orang yang 
mengejeknya. 

Karena menurut 
Y marah hanya 
membuat dosa. 



2138. kamu kalo dibilang gitu gimana? 

2139. Y: Oh ... jengkel mbak ... tak totokno ... takjukukno palu 

2140. ngono siji siji ben utek' e pecah ngano mbak. .. ( dengan 

2141. nada tinggi). 

2142. P: Tapi kamu merasa terganggu ga dengan omongan 

2143. mereka? 

2144. Y: Terganggu mbak ... ngarakno wes di ilang-ilangno 

2145. tambah ngomong ngono. 

2146. P: Yang membuat terganggu itu apa? 

214 7. Y: Ya omongane iku mbak ... ngarakno gak isa ngilan~:,'Tlo 

2148. iku terns ... ( dengan nada tinggi). 

2149. P: Terns? 

2150. Y: Yo iku tok... 

2151. P: Tapi kamu cuek ndak dengan mereka? Gak ngurusi giht'? 

2152. Y: Gak ngurusi nemen aku aku ... (dengan nada tinggi dan 

2153. terlihat ketus). 

2154. P: Harapanmu yang ingin jadi pelatih olahraga a tau 

21 55. pramugari, iht aslinya keinginan dari kamu sendiri a tau 

2156. dari orang lain? 

2157. Y:Dariakusendiri. 

2158. P: Bukan dari mama'l 

. 2159. Y 1\ggak ... 

2160. P: Kamu kan pemah bilang kalau untuk melupakan 

2161. pensti\\a itu dan mamamu to0 

: 2162. Y: Hc ... e ... melupakan disuruh mamaku. tap1 cita-cita itu 

2163. aku sendiri. 

2164. P: Tapi kamu punya keinginan untuk melupakan itu tidak'l 

2165. Karena itu kan kamu disuruh mamamu kan. kalau kamu 

2166. sendiri punya keinginan ga'l 

2167. Y: lya ... hams mbak. 

2168. P: Berarti kamu juga in gin melupakan ya'l 
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Y jengkel kalau 
orang 
menganggap Y 
mengoda 
sehingga 
perkosaan itu 
teijadi dan Y 
merasa terganggu 
karen a 
menyebabkan 
pengalaman itu 
tidak bisa hilang. 

i Menjadi 
pramugari serta 
guru olahraga 
adalah keinginan 
Y sendiri. 



2169. Y: lya ... 

2170. P: Ka1au misalnya sampai besar kamu gak bisa me1upakan 

2171. gilnana? 

2172. Y: Pingin mati mbak aku mbak ... yo iyo mbak mosok mesti 

2173. nge1eng-nge1eng ngono terns ... yo ... pengen ... yo 

2174. 

2175. 

2176. 

pengen koyok uong gendeng aku ... koyok uong gendeng 

ngono. 

P: Terus kamu sekarang bisa ga? Merasa bisa ga? 

2177. Y: Bisa bisa. 

2178. P: Yakin kamu bisa me1upakan itu? 

12179. Y:Yakinbisa. 

2180. P: Agar kamu gak inget-inget itu gimana caramu? 

21 81. Y: Y a. . . iku mbak alasannya kayak tadi itu mbak. . . ben 

2182. uong ngomong ngene ngene gak tek reken aku mbak. 

21 83. P: Pemah ga se temanmu itu marah ke kamu? 

2184. Y:Gakpemah ... 

2185. P: Marah sampek menjauhi kamu? 

2186. Y: Oh pemah ... satu tok. 

! 2187. P: Itu kenapa? 

2188. Y: Diarani mbak .. diarani sama anak laki-laki. Y iku mari 

ngambung fery ngono ... yo Allah aku gak ngambung 
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Y merasa hams 

melupakan 

pengalaman itu. 

Ka1au tidak bisa 
me1upakan Y 
ingin mati. 

!. Y merasa vakin 
2189. 

2190. 

2191. 

2192. 

wani sumpah lho ... iku mesti mara h .. yo wes arek-arek mampu 
· melupakan hal itu 

jauh ... gak tak reken mbak. 1\angjobo di antem, wes gak 

urus tak omongno mamaku langsung di omong-omongi di Lntuk tidak 

2193. ewel-ewel gini. 

2194. P: Lho kamu di ant em? 

2195. Y: He ... e ... 

2196. P: Diantem sapa? Cowok atau cewek? 

2197. Y:Cowok. 

2198. P: Lho kenapa kok kamu sampek diantem? 

2199. Y: He ... e ... soale ngarani. 

men~ringatnya Y 
tidak mengubris 
perkataan orang 
lain 

Y merasa marah 
kalau di 



2200. P: Ngarani kamu? 

2201. Y: Iyo ... diarani aku iku opo jenenge ... ngepek pacar. 

2202. P: Selama kamu tinggal di GENT A, apa kamu merasa 

2203. senang tinggal disini'l 

2204. Y: Senang. 

2205. P: Senangnya kenapa'~ 

2206. Y: Ya gak papa ... banyak teman tok. 

2207. P: Ada yang kamu gak suka ga selama tinggal disini'l 

2208. Maksudnya mungkin aturannya atau apa'l 

2209. Y: lya aturane mbak .. aturane tok. Mesti dulu seneng 

2210. seneng dikongkon moleh mbak. 

2211. P: Tapi kamu tau gak waktu pulang kamu jam berapa? 

2212. Y: Iya udah tau ... udah tau ... 

2213. P: Terns kamu kenapa kok ga pulang? 

2214. Y: 1yo ... udah omag seneng-seneng tambah disumh pulang 

2215. aku. Dulu udah bela jar sepeda motor disuruh pulang 

2216. mbak muangkel wes nant,ris ae aku mbak. Muangkel 

2217. nemen mbak ... (Dengan nada tinggi). 

2218 .. P: Kalo kamu ga pulang kamu mau tidur dimana'l 

22 19. Y · Gak tau mbak .. wes ibu ngarep. 

2220 

2221 

nn 
)")')-

I _...__.). 

P .-\slinc kamu ambek aturan itu seneng gak se? 

Y Gak seneng. 

P Kenapa kok ga seneng'l 

Y Ya gak papa mbak. 

P Tapi kalo ga ada aturan, nanti ada maling polisi ndak mau 

nangkep lho ... bener ga? 

· 2226. Y:He ... e ... 

2227. · P: Misale kamu dit,ritukno, kalo ga ada aturan dee gak 

2228. mungkin di tangkep polisi bener ga? 

2229. Y: He ... e ... 

2230. P: ivlenurut kamu suatu aturan itu baek atau buruk'l 
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Tuduh. 

Y senang tinggal 
di GENT A karena 
banyak teman. 

Y tidak suka 
dengan aturan 
yang ada di 
GENT A. 

Y marah karena 
di suruh pulang 
sewaktu Y sedang 
asyik bennain. 



2231. 

2232. 

2233. 

2234. 

2235. 

2236. 

2237. 

2238. 

2239. 

2240. 

2241. 

2242_ 

2243. 

2244. 

2245. 

2246. 

2247. 

2248. 

2249. 

2250. 

. 2251. 

')') -1 __ ) __ 

'2253. 

2254 . 

. 2255. 

2256. 

2257. 

2258_ 

2259. 

2260_ 

2261. 

Y: Baik. 

P: Baiknya suatu aturan itu menumt kamu kenapa? 

Y: Ya ... ben ben mene gede iku benopo ben pinter ngene. 

Jam piro jam piro ndue anak ngono mbak seumpamae 

ndue anak aku mbak yo ... yo koyok ngono mbak. Di 

kek' i aturan ngono ben contoh .. _ contoh koyok orang 

gitu mbak seumpamane. 

P: Maksude kamu punya anak yak apa se? 

Y: Ya buat anak gitu mbak. .. ayo moleh seumpamane. 

Sin .. _ sinta moleh sin ... ayo ... iyo ... langsung iyo bu ... 

seumpamane gitu. 

P: Oo .. _ seumpamanya kamu punya anak ta? 

Y: Iyo ... ayo moleh ... tum terns cuci kaki kayak gitu 

mbak.buat peraturan mbak besok besarku. 

P: Tapi kamu sekarang kok gak mau ikuti aturan itu kenapa? 

Y: Itu mbak .. mesti orang suka seneng-seneng iku disuruh 

pulang yo jengkel mbak yo ... seumpamane mbak 

sampeyan ... sampeyan sen eng ambek arek-arek iku lho 

mbak semnpamane yo mbak .. _ sampeyan, ayo rek kate 

berangkat yo mbak dikongkon moleh mbak gak 

njengkelno ngene mbak . 

P: Tents kamu marah itu? 

Y: !yo ngamok mbak_ .. mosok gak ngamok. Aku langsung 

ngene (menunjukkan mukanya marah tetapi diam_ t.:rllhat 

dari mengemyitkan dahi dan bibimya di ma_iukanl 

P: Diem ae? 

Y: He ... e ... 

P: Kamu pemah dimarahi sam a pengurus GENT A 'l 

Y: Gak pemah. 

P: Setelah kamu digitukno, kamu merasa tertekan ga dalam 

dirimu? Kamu merasa cemas atau ga enak gitu? 
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2262. Y: Gak ada ... 

2263. P: Setelah kamu mengalami itu lho') 

2264. Y: Gak ada ... 

2265. P: Menumt kamu setelah kamu digitukno, kamu melihat 

2266. pandangan orang lain ke kamu gimana sih? 

2267. Y: Ya ... ya ... kayak apa apa ... mesti ya kayak aku isin, 

2268. sedih ngono mbak. Mesti opo opo ... uong yo ngerasani 

2269. ya Allahjengkele aku rek .. uong iki ... 

2270. P: Kamu kok tau kalo orang itu ngerasani kamu? 

2271. Y: Kadang-kadang. 

2272. P: Kamu tau dari mana? 

2273. Y: Gak tau. 

2274. P: Kalo kamu memandang orang lain ya setelah kamu 

2275. mengalami itu menumtmu bagaimana sib pandangan 

2276. orang lain ke kamu'l 

2277. Y: Ya gak ngapa-ngapain ... gini ... kalo orangnya ngerasani 

2278. ngono mbak ee ... takjokokno sandal ngono mbak ... 

2279. kepingin tak samplok. 

2280. P: Lho tapi kamu kan ga denger dee ngerasani kamu apa 

2281. kamu kan ga denger'l 

2282. Y: Ya pokok'e bisik-bisik iku mbencekno. 

2283. P: Berarti meskipun kamu gak tau mereka bisik-bisik apa 

2284. tentang apa ke kamu kamu merasa tersinggung'l 

2285. Y:lya ... 

2286. · P: Terus kamu memandang dirimu gimana'l 

2287. j Y: Sedih, malu, kayakjuengkel mbak di dalam hati 

2288. P: Kamujengkel pada dirimu sendiri atau pada situasinya 

2289. atau pada pelakunya'l 

2290. Y: Pelakunya. 

2291. P: Tapi pada dirimu sendiri kamu merasa benci ga? 

2292. Y: Benci. 
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Setelah 
mengalami 
perkosaan, Y 
tidak merasa 
cemas atau 
tertekan. 

Y merasa malu, 
sedih dan jengkel 
apabila ada orang 
yang 
membicarakan 
tentang Y. 

Y marasa marah 
kalau orang lain 
membicarakan 
tentang Y 

Menurut Y bisik-

bisik itu 

menjengkelkan 

dan Y merasa 

tersinggung. 



2993. 

2294. 

2295. 

2296. 

2297. 

2298. 

2299. 

2300. 

2301 

2302. 

2303. 

2304. 

2305. 

2306. 

2307. 

2308. 

2309. 

2310. 

2311. 

• 2312. 

2313. 

2314 

2315. 

2316 

2317. 

2318. 

. 2319. 

2320. 

2321. 

2322. 

2323. 

P: Benci pada dirimu sendiri? 

Y: He ... e ... 

P: Kenapa? 

Y: Ya iya mbak mesti uong opo opo mesti dirasani tok ae 

mbak. Mosok yo jengkel mbak ... mesti ngerasan

ngerasanni. 

P: Tapi kamu merasa benci ga dengan dirimu sendiri? 

Y: Ya benci. .. ya kadang-kadang benci kadang-kadang ga 

mbak. 

P: Bencinya itu kenapa'l 

Y: Soale lapo aku kok gelem aku mbak ... benci aku ambek 

diriku iku ... 

P: Tapi kamu merasa terganggu ga'l 

Y: Enggak. 

P: Dengan kebencianmu itu, kalau kamu berhubungan 

dengan orang lain atau teman itu gimana? 

Y: Nggak. 

P: Enggak terganggu? 

Y: Enggak pemah. 

P: Kalau kamu tak suruh bandinb'llO ya, sebenare kamu lebih 

sayang sama dirimu atau kamu lebih ga suka sama 

d1rimu'' 

Y: \taksudnva·> 

P S<:karang ini kamu lebih suka sama dirimu atau kamu 

lcbih b<:nci sama dirimu" 

Y: Y a nggak benci ... 

P: Tapi sekarang kamu merasa benci ga sama dirimu'l 

Y: Enggak. 

P: Berarti tidak lama setelah kamu mengalami itu kamu 

merasa benci dengan dirimu" 

Y: Iva ... 
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Y sedih, malu dan 

jengkel di dalam 

hati. 

Y jengke1 pada 

pelaktmya. 

Y merasa benci 

pada dirinya 

sendiri 

Y jengke1 karena 

orang suka 

membicarakan Y. 

Y terkadang benci 

dan terkadang 

tidak benci pada 

diri sendiri. 

r Y merasa tidak 

terganggu apabila 

berhubungan 

dengan teman 

: atau orang lain. 



2324. P: Kamu sekarang lebih suka sama dirimu sendiri atau lebih 

2325. benci dengan dirimu sendiri? 

2326. Y: Lebih suka ... 

2327. P: Jadi sudah ga benci lagi ya dengan dirimu? 

2328. Y: Enggak. 

2329. P: Dulu kamu benci dengan situasinya ya? 

2330. Y: He ... e ... 

2331. P: Apa karena kamu ga bisa membalas gitu ya? 

2332. Y: He ... e ... 

2333. P: Setelah kamu benci gitu, kamu gimana sih lihat dirimu 

2334. sendiri? 

2335. Y: Kepinbrin nangis mbak, sedih nemen mbak ... udah itu 

2336. tok. 

2337. P: Apa kamu pernah merasa ingin memukul dirimu sendiri? 

2338. Y: Gak gak pernah. 

2339. P: Kamu tau nasib ga'~ 

2340. Y: Tau. 

2341. P: Kamu pernah mengeluh ga mungkin karena nasibmu 

234 2. seperti ini? 

· 2343. Y: Enggak. 

2344. P: Setelah kamu mengalami itu kamu merasa ga nasibmu 

2345. kok mengalami ini gitu pemah ga'~ 

2346. 
1 

Y: Gak pemah .. 

234 7. P: Kenapa kamu kok gak pemah mikimo nasibmu seperti 

2348. ini'~ 

2349. Y: Ya gak papa mbak .. gak usah dipikimo ngono ... jamo 

2350. wes kelewatan. 

23 51. P: Setelah kamu men gal ami itu, perasaanmu gimana sih 

2352. kalau kamu melihat dirimu sendiri? 

2353. Y: Ya ... gak papa mbak. Jamo wes kelewatan mbak 

2354. jenenge mbak yo ... uong mesti mbak yo .. baku! sayur 
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Y sekarang 

tidak.benci 

dengan dirinya 

Pada saat bam 

mangalami Y 

merasa benci 

dengan dirinya. 

Sekarang Y Iebih 

suka dengan 

dirinya. 

Pada saat merasa 

' benci pada diri, Y 

1 ingin menangis 

· dan sangat sedih. 

Y tidak pemah ' 
mengeluh tentang 
nasibnya karena 
mengalami 
perkosaan. Sebab 
Y tidak mau 
memikirkan dan 
sudah terjadi. 



2355. mbak yo (sambil tersenyum) baku! sayur lewat wes 

2356. kelewatan eh ... kate ngomong gak sido wes kelewatan 

2357. ngono. 

2358. P: Menumtmu, orang-orang disekeliling. Tau sekelilingmu 

2359. sapa tau? 

2360. Y: He ... e ... 

2361. P: Sapa sih? 

2362. Y: Koyok sampeyan, mbak numl, pengums sini ... 

2363. P: Menurutmu, teman-temanmu atau pengurus sini, 

2364. pokoknya orang-orang yang ada di sekelilingmu 

2365. menurutmu penting ga? 

2366. Y: Penting. 

2367. P: Kenapa kamu bilang penting? 

2368. Y: Ya ... penting mbak. Mesti mesti mosok di jak uong 

2369. umpamane mbak yo ... di jak uong seumpamane di jak 

2370. uong iku koyok ngene mbak yo ... ngene ... Y ayo melok 

23 71. wedi hams diomongkan. Mosok aku gak onok saudara 

23 72. gak onok ibu ... hams penting gitu mbak ... sebg orang-

2372. orang penting iku mesti koyok opo opo urusan-urusan 

2373. besar mbak yo ... 

2374. P: Mengapa sih kamu menganggap mereka penting bagi 

2375. kamu'l 

2376. Y: Ya dia bisa menyelesaikan kayak apa itujenenge 

2377. mbak ... aduh ... kayak bisa menyelesaikanurusan cepat. 

23 78. Koyok aku ndue urusan udah wes di ... wes ngomong-

2379. 

2380. 

2381. 

2382. 

2383. 

j2384. 

ngomong udall selesai. Satu hari sudah selesai gitu. 

P: Tapi kamu merasa ga kamu dapat dukungan? Misalnya 

I saat kamu sedih dia dukung kamu misale wes Y gak 

I papa ... ya bmr perasaanmu enaklah ... kamu merasa ga 

I kamu dikasih dukungan oleh orang disekelilingmu? 

i Y: Iya ... 
I 
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Y menganggap 
peristiwa itu 
sudah 
Iewat/teijadi 

Y merasa bahwa 
orang yang ada di 
sekelilingnya 
penting. 

Menurut Y orang 
di sekelilingnya 
penting karena 
cepat 
menyelesaikan 
masalah. 



2385. P: Banyak ga? 

2386. Y: Ya dikit aja kayak mbak nurul kayak mbak indah gitu. 

23 87. P: Dukungan yang diberikan itu gimana? 

2388. Y: Kayak gini, wes ojok dirasakno ... wes kelewatan kok. 

2389. Lha koen kok ga ngomong? Dian cern ... Jangsung ngene 

2390. oh yo wes gak popo ilangno kesedihanmu iku. !yo mbak 

2391. mene mene wes ilang. Tak ilangno ngono mbak ... 

2392. P: Kalo ternan bagi kamu penting ga? 

2393. Y: Gak... 

2394. P: Kenapa? 

2395. Y: Ya gak papa gak ada urusannya. 

2396. P: Berarti kamu Jebih penting sama orang sini? 

2397. Y: Iya ... 

2398. P: Orang disini pemah ga pttii kamu? 

2399. Y: Pemah. 

2400. P: Terns setelah kamu dipuji kamu gimana? 

2401. Y: Senang ... 

2402. P: Senangnya gimana? 

2403. Y: lya. Mesti ayo Y ngambar ayo tak ajari ngambar. .. 

2404. ngono di uruki mas obeng ngono mesti ngambar. 

2405. P: Tapi dengan dirimu sendiri kamu senang0 

. 2406. Y: He ... e .. 

2407. P: Menurut kamu ya. sikap orang-orang ke kamu setelah 

' 2408. kamu mengalami kejadian itu. Kamu merasa sikap 

2409. mereka ke kamu gimana0 

2410. Y: Baik... baik,jttiur. 

241 I. P: Sapa itu0 

2412. Y: Ya kayak mas yanto, mas kus itujujur baik. 

2413. P: Cita-cita kamu kan ingin menjadi pramugari dan pelatih 

2414. olahraga to? Ada gak sih yang mendukung cita-citamu 

2415. itu'J 
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Y mendapatkan 
dukungan dari 
pengurus GENT A 
untuk 
menghilangkan 
peristiwa 
perkosaan dan 
kesedihannya. 

Y merasa Iebih 
penting pengums 
GENT A daripada , 
ternan. 



2416. Y: Ada. Guru sama teman-ternan di sekolah. 

2417. P: Terns gimana perasaanmu setelah karnu rnendapat 

2418. dukungan tersebut? 

2419. Y: Senang, bahagia di dalarn hatiku. 

2420. 

2421. 

2422. 

2423. 

P: Kamu merasa yakin ga karnu bisa rnencapai itu? 

Y: Ya ... Insya Allah. Kalo aku bisa itu kalo bisa Iho 

mbak. .. kalo aim itu dalarn hatiku rnbak yo ... kalau bisa 

itu masuknya dalarn guru olahraga tok aku. Bisa rnasuk 

2424. itu tok. Kalo prarnugari itu gak bisa aku rnbak. 

I 2425. P: Yakin karnu rnerasa gak bisa? 
! 
I 2426. Y: He ... e ... 

2430. P: Menurut kamu ya, kamu rnerasa bisa ndak rnenerirna 

2431. dirirnu sendiri dengan peristiwa yang karnu alarni itu? 

2432. Y: Bisa rnenerirna. 

2433. P: Gimana? 

2434. Y: Udah kelewatan sih rnbak maksudnya rnbak ya ... udah 

2435. ga bisa lagi di ornongkan gak bisa lagi ... dah kelewatan, 

2436. udah ga terganggu lagi. 

243 7. P: Karnu rnerasa nyarnan ga dengan dirirnu sendiri? 

2438. Y: '.Jyaman. 

2439. ' P: \:yamannya gimana? 

2440. Y Ya nyarnan g:ak tergang:gu ... udah ilang semua kayak 
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Y senang dengan 
dirinya sendiri. 

Y merasa 
orang 
(pen gurus 
GENT A) 
terhadapnya 
danjujur. 

sikap 
lain 

baik 

Gtml dan ternan
ternan 
rnendukung cita
cita Y. 

Y sangat senang 
rnendapatkan 
duktmgan. 

Y rnerasa Iebih 
rnarnpu untuk 
menajdi gum 
olahraga daripada 
prarnugan. 

2441. ~:,ritu. Y merasa bisa 

2442. P: Tapi selarna karnu beraktivitas setiap hari dengan apa ; menerima diri 

2443. yang kamu lakukan, itu karnu kadang rnerasa terganggu ; sendiri karena Y 

• 2445. dengan peristiwa perkosaan yang kamu alarni ga? menganggap 

2446. Y: Enggak ... enggak tergang:gu lagi... peristiwa itu 

244 7. P: Ee ... kapan hari kamu kan bilang kalo kamu melihat sudah terjadi dan 

2448. dirimu jelek ya dicermin ya? Itu kan setelah kejadian tidak bisa diubah. 

2449. bener ga? Y juga rnerasa 

2450. Y: Iya... tidak terganggu 
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2451. P: Terns sebelwnnya apa kamu pemah bercennin dirimu lagi. 

2452. sendiri? 

2453. Y: Ndak pemah. 

2454. P: Terns memmltlnu ya, sebelwn kamu mengalami itu kamu Y merasa nyaman 

2455. itu orangnya gimana sih? dengan dirinya 

2456. Y: Penakut. sendiri karena Y 

2457. P: Terns? merasa tidak 

2458. Y: Orangnya cantik. terganggu dan 

2459. P: Kamu merasa cantik ya? mencoba 

2460. Y: He ... e... menghilangkan 

2461. P: Terns? peristiwa tersebut. 

2462. Y: Orangnya baik hati. Sudah. 

2463. 

2464. 

2465. 

P: Terns sete1ah kamu menga1ami itu, kamu kok bi1angje1ek 

kenapa? 

Y: Akuje1ek ... hitam ya ... itu sudah diper1akukan itu ya 

2466. udall... sayajelek. 

2467. P: Kamu kok bisa bilangjelek setelah diperlakukan itu 

2468. kenapa sih? 

2469. Y: Ya gak papa mbak ... 

2470. P: Enggak kamu kok bisa melihat dirimujelek gitu lho ... 

24 71. kan itu setelah kamu diperlakukan ltu ya. Tents ada 

24 72. bayangan apa sih sampai kamu piktr kamu.Jekk·> 

2473. Y: lya mbak ... soalnya itu aku banyak kukulma aku mbak 

24 7 4. kadang-kadang. 

2475. P: Banyakapa? 

2476. Y: KukuL 

24 77. P: Selain itu? 

2478. Y: Ya ... ya ... hitam mbak. Keluargaku itu hi tam semua 

2479. hitam mbak. 

2480. P: Sebelumnya itu? 

2481. Y: Putih ... suka dirnmah ... sudah. 

Sebe1um 
mengalami 
perkosaan Y tidak 
pemah bercennin. 

Sebe1um 

mengalami 

perkosaan Y 

merasa dirinya 

penakut. cantik 

dan baik hati. 

· Setelah 

I 

mengalami 

perkosaan Y 

merasa dirinya 

jelek dan hitam. 



2482. P: Terus dulu kamu lihat dirimu sendiri sebelwn mengalami 

2483. itu seperti apa sih? 

2484. Y: Suka. 

2485. P: Sukanya kenapa? 

2486. Y: Putih. 

2487. P: Terus dulu kamu melihat dirimu sendiri seperti sifatmu 

2488. 

2489. 

2490. 

2491. 

2492. 

itu gimana? 

Y: Ya ... orangnya sifatnya baik, yajujur, ya pintar ... eh ... 

kadang pinter mbak. 

P: Selain itu? 

Y: Sudah mbak. 

2493. P: Terus kalau sekarang gimana'l 

2494. Y: Jelek, tidak pinter kadang pinter. 

2495. P: Pintemya dalam hal apa sih? 

2496. Y: Lomba. Lomba mewamai sama melukis. 

2497. P: Kamu tadikan bilangjelek, itujeleknyakan sesudah to, 

2498. berarti ada pembahan kan ya? 

2499. Y: He ... e ... 

2500. P: Kamu melihat dirimu kan sekarang aku kokjelek gitu 

2501. 

2502. 

2503. 

2504. 

2505. 

2506. 

2507. 

•. 2508. 

2509. 

2510. 

2511. 

2512. 

kan, jeleknya itu apa karena memang kamu sudah 

mengalami itu') 

Y: Enggak... gak ada. 

P: Menurut kamu ciri-ciri orang cantik da1am kriteriamu itu 

seperti apa sih'l 

Y: Putih, cantik, langsing, orant,•nya cerdas, ya ... ya pinter 

kayak cerdas apa-apa gitu mbak... 

P: Kalo misalnya kamu sudah besar dan kamu akan 

menikah, kamu kan punya cal on suami. Lha dengan 

kondisimu setelah kamu mengalami itu, kamu gimana ke 

I caJon suamimu? 

Y: Ga ... ga dibicarakan mbak ... 
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Y merasa jelek 
karena banyak 
jerawat. 

Sebelum 
mengalami 
perkosaan 
merasa 
karen a 
dirumah. 

Sebelum 

y 
putih 
suka 

mengalami 

perkosaan Y suka 

dengan dirinya 

karena kulitnya 

putih. 

Sebelum 
perkosaan y 
merasa dirinya 
baik, JUJUr dan 
pin tar. 

: Setelah 
; mengalami 
; perkosaan Y 
I. merasa dirinya 
· jelek, tidak pintar 

I
. dan terkadang 

pmtar . 

1

1
1 Y merasa pintar I 
karena pemah I 

I ment,rikuti Iomba. I 

I I 
I I 
i I 
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2513. P: Kenapa ga dibicarakan? Y merasajelek 

2514. Y: Ya ... nanti otomatis suamiku nanti gini mbak lho Tho iki bukan karena 

2515. Y koen wes di ngonok-ngonokno Y ngene ... wes ga sido perkosaan yang 

2516. rabi ngono mbak takutnya mbak. dialami. 

2517. P: Kamu takutnya karena nanti ndakjadi rabi (menikah)? 

2518. Y: Iya ... gakjadi kawin. 

2519. P: Tems kalo kamu ga jadi kawin misalnya ya suamimu gak 

2520. mau, terus kamu gimana? 

2521. Y: Ya ... ya ... ojok diomongkan juga mbak mosok 

2522. diomongkan mbak, gak sido kav.~n temenan aku mbak. 

2523. P: Lho misale kamu wes menikah, terus waktu malam 

2524. 

2525. 

2526. 

2527. 

2528. 

pertama terus suamimu bilang lho kamu kok gak perawan 

lagi misale ... terus gimana kalo suamimu sudah tau? 

Y: Ya gak tau mbak ... gak tau apa-apa mbak. 

P: Tents misalnya kalau dia tau, tents kamu bilang ke dia 

gimana? 

2529. Y: Oh sorry yo ngene ... aku wes gak perawan mene ngono 

2530. njawabe ... gak papa mbak. 

2531 .. P: Terus perasaanmu t,>imana? 

2532. Y \1angkel.. 

2533. P T<:n1s" 

253-1 Y \1angkel uuh ... marah banget aku mbak .. gitu mbak. 

2535. P Sama sapa marahe" 

2536. Y Sama aku sendiri. 

253 7. P Ee. menunn kamu ya, pandanganmu selama ini ya, 

i 2538. keperawanan seorang wanita menurutmu penting ga? 
I 

\ 2539. Y: Enggak. 

I 2540. P: Mengapa kamu bilang ga penting? 

Y: Karena saya gak perawan lagi. 

, P: Apa kamu merasa kalau kamu ga perawan lagi? 

IYa ... 

Kriteria orang 
cantik menurut Y 
adalah putih, 
cantik, langsing 
dan pintar. 

Y tidak akan 
membicarakan 
tentang perkosaan 
yang dialami 
kepada caJon 
suami. Karena Y 
takut kalau tidak 
jadi menikah. 

Y tetap tidak mau 
mengatakan ke 
calon suam1 · 
karena takut tidak 
jadi menikah. 

Apabila suami Y 
tabu Y akan minta 
maaf dan 
mengatakan kalau 
dirinya sudah 
tidak perawan. 



2544. P: Terns gimana sih caramu supaya kamu menjaga kalau 

2545. 

2546. 

kamu sudah ga perawan lagi? 

Y: Ya ... ati-ati sama anak laki-laki mbak. 

2547. P: Dulu kamu kan pernah bilang kamu ingin melupakan 

2548. 

2549. 

2550. 

masalahmu itu kan, terns setelah kamu tak tanya-tanyai 

gini kamu kan mesti inget-inget masalah itu juga kan, itu 

gimana sih perasaamnu waktu kamu mengingat hal itu 

2551. lagi? 

2552. Y: Ee ... ya ga papa mbak. 

2553. P: Apa sih yang kamu rasakan waktu kamu mengingat 

2554. peristiwa itulagi? 

2555. Y: Sedih ... ya sedih tok mbak mesti ... (nada suara berubah 

2556. menjadi pelan). 

2557. P: Terns kalo kamu sedih gitu, apa sih yang biasanya kamu 

2558. lakukan untuk tidak membiarkan perasaan sedih itu 

2559. berlarnt-larut? 

2560. Y: Ya ... dihilangkan dulu mbak ... mosok dijamo mbak 

2561. tambah sedih nemen aku. 

2562. P: Dihilangkannya dengan cara apa sih? 

2563. Y: Kadang ... kadang-kadang ngelamun. 

2564. P: Dengan melarnun apa tidak menarnbah kesedihannn!"' 

2565. Y: Enggak ... melarnun .. suka ngelarnun .. ya ngc\amun 

2566. sama tenggok-tenggok ngono mbak nang kenc-kcnc 

256 7. mesti. (menuding diteras belakang de kat kolam ). 

2568. P: ltu apa sih yang kamu lamunkan dipikiranmu·> 

2569. Y: Lha ... itu mbak menghilangkan iku .. ilang ilang ilang 

2570. ilang ... kudu ilang mbak. Ngono mbak langsung ilang 

i 2571. mbak ... terns suwe suwe di celok koncoku do len gok 

, 2572. onok eneh. 

2573. P: Berarti dengan cara bennain kamu bisa melupakan ya'> 

2574. Y: He ... e ... 
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Y sangat 
terhadap 
sendiri. 

Menurnt 

marah 
diri 

y 
keperawanan 
seorang wanita 
tidak penting 
sebab Y merasa 
dirinya sudah 
tidak perawan. 

Y lebih berhati
hati terhadap laki
laki 

Y mcrasa scdih 

kalau mengingat 

peristiwa 

perkosaan yan 

dialami. 

Y menghilangkan 
pengalaman 
perkosaan agar 
tidak sedih 



2575. P: Kalo sudah gak bermain, apa kamu masih teringat? 

2576. Y: Enggak. 

2577. P: Berarti dengan bermain kamu bisa melupakan ya? 

2578. Y: Iya ... 

2579. P: Kapan hari kamu kan bilang sama aku kalo ternan-

2580. 

2581. 

temanmu sudah lupa sama kamu, itu kenapa'l 

Y: Ya ... aku sudah 3 tahun gak kesana mbak ke kalimantan. 

2582. P: Terus kalo kamu gak ke sana gimana? 

2583. Y: Ya ... sama aja gak in get mbak, iki sopo ngene, tambah 

2584. tambah tukaran tukaran mbak ngono mbak. 

2585. P: Kamu ya gak in get juga'l 

2586. Y: He ... e ... gak inget. Diajuga gak inget lagi. 

2587. P: Berarti sama-sama gak inget? 

2588. Y: Iya ... 

2589. P: Kamu kapan hari juga bilang sama aku kalau setelah 

2590. kejadian itu kamu merasa benci dengan Iaki-laki ya'l 

2591. Y: He ... e ... 

2592. P: Terus pandangamnu terhadap laki-Iaki yang kamu benci 

2593. itu seperti apa sih'l 

2594. Y: Pikirane ngeres ... pikirane ngeres, suka mabuk-

2595. mabukkan, suka ngerokok. 

2596. P: Selain itu'l 

2597. Y: Sudah mbak. 

2598. P: Tents kenapa kamu kok ga suka co wok yang seperti itu'l 

2599 Y: lya mbak benci aku cowok kayak gitu mbak. 

2600. P: Kamu benci dengan sosok pria seperti itu setelah kamu 

2601. mengalami itu apa memang sebelumnya kamu benci? 

2602. Y: Setelah mengalami itu. 

2603. P: Berarti sebelumnya kamu gak benci'l 

2604. Y: Gak benci ... 

2605. P: Selain itu kamu juga bilang ya cita-citamu ingin jadi 

221 

Menghilangkan 
dengan cara 
melamun. 

Y melamun tmtuk 

menghilangkan 

pengalaman 

perkosaan dan 

juga dengan cara 

bennain dengan 

teman. 

Y merasa bahwa 

y 
teman-teman 
melupakan 
karen a sudah 

tidak lama 
' bertemu dan 
' sebaliknya. 



2606. pelatih atau guru olahraga, terns untuk mev.ujudkan cita-

2607. 

2608. 

2609. 

2610. 

2611. 

citamu menjadi guru olahraga itu bagaimana sih caramu? 

Kamu punya renacana gak nanti setelah ini aku ingin 

latihan olahraga atau apa agar bisa jadi guru gitu? 

Y: Iya ... setiap hari mesti subuh-subuh itu mesti aku maen

maen karet kadang-kadang loncat-loncat disini tinggi ... 

2612. biar tinggi aku mbak badanku mbak. 

2613. P: Terns sete1ah itu apa Iagi rencanamu? 

2614. Y: Sudah itu tok. .. mari gitu sama ... apa itu .. mutar-mutar 

2615. tiga kali sudah ... langsung langsung opo iku mbak 

2616. langsung ... loncat-loncat. 

2617. P: Menurutmu sesuatu apa sih yang dapat membuatmu 

2618. marah atau tidak suka? 

2619. Y: Ya dijaraki mbak. 

2620. P: Di jaraki dalam hal apa? 

2621. Y: Ya kayak-kayak ngaran-ngaranni ooh ... koen iku lapo 

2622. she nganu-nganu koncoku? Gak nganu. Juengkel mbak ... 

2627. eeh ... marah ban get aku mbak. Mesti di arani mesti opo 

2628. opo iku mesti aku iku gak enek. .. mesti gak betul iku 

2629. tambah aku tambah marah nemen mbak. 

2630. : P: Soalnva kamu gak melakukan tapi kamu di tuduh 

263 I. melakukan gnu ta'l 

2632. : Y: He .. e .. he ... e .. 

. 2633. P Asline gak mclakukan memang'1 

2634. Y: He .. e 

2635. P: Terus kamu marahe &rimana pas kamu dituduh &ritu? 

2636. Y: Tak omongno kepala sekolah mbak ... 

2637 P: Berarti kamu pemah ya marah sama temanmu gara-gara 

263 8. itu? 

2639 Y: He ... e ... 

2640. P: Terus temanmu gimana? 
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Setelah perkosaan 
Y sangat benci 
dengan 1aki-laki 
yang berpikiran 
kotor, mabuk
mabukkan dan 
merokok. 

Sebelum 
perkosaan Y tidak 
benci. 

Y akan berusaha 
untuk 
mening&rikan 
badan agar 
mampu menjadi 
gum olahraga. 

Y marah apabila 
di tuduh. 



2641. Y: Ya wes minta maaf mbak langsung. 

2642. P: Terus kamu marahnya pernah sampai mukul ga? 

2643. Y: Gak pernah. 

2644. P: Cuma ngomel tok? 

2645. Y: He ... e ... 

2646. P: Selain itu? 

264 7. Y: Udall... kalo orang laki-laki itu mesti ben tukaran itu 

2648. anteman aku mbak. 

2649. P: Anteman? 

2650. Y: Kekerasan. 

2651. P: Sama teman seusiamu juga? 

2652. Y: Iya ... he ... e ... 

2653. P: Kenapa kamu kok sampek gitu? 

2654. Y: Iya mbak mangkelno mbak ... uuh ... tak sadok cepak 

2655. (menirukan suara orang yang menendang). Adikku ae tak 

2656. antem mbak ikine mbak (Menuding hidungnya) mimisen. 

2657. P: Kalo sama cewek? 

2658. Y: Gak... 

2659. P: Kenapa kok gak mukul cewek? 

2660. Y: lya mbak cewek itu soalnya lembut sih mbak .. gak usah 

2661. di ant em wes di omel-omeli .... Uuh ... 

2662. 1 P: Terus'l 

, 2663. I Y: Gak papa ... cowok itu moro tangan se mbak .... Ooh tak 

2664. ladeni .. opo koen opo ... langsung minggat mbak. 

2665. P: Seng minggat itu kamu atau koncomu yang cowok? 

2666. 

2667. 

2668. 

2669. 

2670. 

2671. 

Y: Enggak ... wedi de' e ... 

P: Wedi ambek kamu? Ganas be'e ya? 

Y: !yo koyok serigala. 

P: Kamu pernah ga marah-marah sampai bawa pisau? 

Y :Gak pemah. 

P: Tems kamu kanjuga bilang kalo kamu baek sama teman-
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Kalau bertengkar 
dengan laki-laki 
Y memukul. 

Kalau dengan 

perempuan Y 

tidak memukul, 

hanya memaki 

karena menurut Y 

wanita itu lembut. 



2672. ternan, itu baeknya karnu itu gimana sih ke rnereka? 

2673. Y: Ya ... rnesti apa rnesti itu rnesti aku punyajajan itu rnesti 

2674. ngasik. 

2675. P: Selain itu? 

2676. Y: Ngasik ... rnesti rnesti rnesti pacarku rnbak yo ... pacarku 

2677. di cedek'i iku aku gak rnarah. Koen rnarah ta? (seolah-

2678. olah rnenimkan ternannya bertanya pada Y) gak. Aim 

2679. tarnbah nguyu-nguyu ngene (dengan menunjukkan wajah 

2680. tersenyurn). De'e seneng langstmg ... arek iki lho 

• 2681. langsung bisik-bisik'an ... arek iku lho arek'e baek. 

2682. Halah ... heh rek opo se? enggak Cuma ngerasani koen. 

2683. Opo se ngerasani opo ngene. Ngerasani baek-baek tok 

2684. ngene. 

2685. P: Tapi kamu dengar de'e ngerasani kamu baek-baek? 

2686. Y: lya mbak kenmgu banter. 

2687. P: Tapi asline kamu marah gak se pacannu di deketi 

2688. temanmu cewek? 

2689. Y: Gak. 

2690. P: Sungguh? 

2691. Y: !yo ... tambah seneng aku mbak. 

2692. P: Kok isa seneng dari mana? 

2693. 1 Y: Yo nguyu-nguyu mbak. Mesti aku nguyu-nguyu temen 

2694. aku mbak. 

2695. P: Lho kok kamu isa sampek seneng? Apa yang membuat 

2696. kamu senang? 

2697. Y: Gak papa ... ernboh gak tau aku. 

2698. P: Kamu gak pemah cembum gitu? 

2699. Y: Lapo cembum mbak ... cembum tambah rnegel-rnegelno 

2700. tenaga. 

2701. P: Kok isa? 

2702. Y: !yo mbak ... masti aa ... aa ... aa ... tarnbah gak di koncoi 
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Menumt Y laki
laki suka 
memukul. 

Y merasa baik 
dengan ternan 
karena Y suka 
memberi dan 
tidak marah kalau 
pacamya di dekati 
teman wanita Y. 

tidak marah 
kalau pacamya di 
dekati teman 
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2703. arek-arek. Biarin saja mbak yo ... wanita Y. 

2704. P: Apa kamu seneng soale takut gak di temani teman-

2705. temanmu? 

2706. Y: Enggak. .. 

2707. P: Berarti memang kamu gak mudah marah? 

2708. Y: Enggak ngamok ... lapo mbak, jek cowok banyak ... 

2709. mosok itu tok sih satu tok. .. 

2710. P: Kamu kapan hari bilang sama aku ya kalo ada orang yang y tidak suka 

2 71 I. ngejek kamu karena kamu mengalami hal itu kamu kan 

2712. marah, tems pandanganmu terhadap dirimu setelah 

2713. mereka mengejek kamu itu gimana? 

2714. Y: Marah, ma1u ... malu ya ma1u tok mbak. 

2715. P: Kamu marah dan ma1u itu terhadap dirimu atau terhadap 

2716. orang lain itu? 

2717. Y: Orang itu sama diriku. 

2718. P: Tems pandanganmu terhadap dirimu sete1ah kamu tahu 

2719. ka1au orang itu ngejek kamu itu gimana? 

2720. Y: Malu ... malu aku sendiri 

2721. P: Tapi setelah itu apa kamu tetep merasa malu? 

2722. Y: Iya mbak ... malu mbak. Mosok mosok wes wes di 

2723. rahasiakno tambah di combekno. 

2724. P: Waktu aku tanya kamu gini ya, gimana sih perasaanmu 

2725. terhadap dirimu sendiri'l 

2726. Y: Gak papa mbak di wawancarai . 

2727. P: Kamu melihat dirimu !ctimana sih setelah aku ngomong-

2728. ngomong ambek kamu? 

2729. Y: Enggak ... gak papa. Biasa saja. 

2730. P: Apa kamu gak merasa malujuga? 

2731. Y: Enggak. 

2732. P: Padahal aku kan tahu tentang kamu? 

2733. Y: Iya gak papa. Ya udah diomongkan gitu ya gak usah gak 

cembum karena 
hanya 
menghabiskan 
tenaga dan tidak 
ada teman 

Y marasa kalau 
laki-laki tidak 
hanya satu. 

Y merasa marah 
: dan malu pada 
' diri sendiri kalau 
ada orang yang 
mengejeknya. 

Y malu karena i 
peristiwa 
perkosaan 
.. !'L "•. 1. 

i 

•. I 



2734. usah tam bah malu-malu ... wong di wawancarai. 

2735. P: Kamu gak ma!tmya itu kenapa? Apa soalnya aku sudah 

2736. tau atau gimana? 

2737. Y: Sudah tau ... 

2738. P: Terns kamu kaget ga waktu aku tau kamu? 

2739 Y: Gak kaget. 

2740. P: Menurutmu ya, setelah kamu mengalami itu ya ee ... 

27 41. apakah hal itu merupakan suatu masalah yang 

2742. membuatmu tertekan sampai sekarang dan sampai 

2743. kapanpun sampai membuat tertekan atau terbeban gitu? 

2744. Y: Iya terbeban ... 

2745. P: Terbebannya itu kenapa sih? 

2746. Y: Ya udah diperlakukan gitu mbak ... terbeban ... sakit 

2747. sakit sih mbak di gitukan mbak. 

2748. P: Menurutmu ya, apakah masalah ini dapat membuat kamu 

2749. teringat seumur hidup gitu? 

2750. Y: Enggak. 

2751. P: Menurutmu apakah ini suatu masalah yang besar dalam 

2752. hidupmu? 

2753. Y: lya ... 

2754. 

2755. 

2756. 

2757. 

P: Kenapa itu? 

Y: Ya .. ya gitu mbak diperlakukan. \1esti mesti di apa

apakan mesti ada masalah besar dari kepolisian, polsek ya 

sini-sini t,ritu mbak (menuding tempat GENT A). 

• 2758. P: Menurutmu ya, ini merupakan masalah ga buat diri 

2759. kmmt? 

2760. Y: Iya masalah. 

2761. P: Mengapa itu merupakan masalah buat kamu? 

2762. Y: Ya masalah ya gitu mbak ... gara-gara apa itu ... sapa itu 

2763. namanya ... pelakunya udah membuat aku gini udah 

2764. masalah mbak itu. 
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diberitahu 
orang lain. 

ke 

Y tidak merasa 
malu apabila 
menjawab 
pertanyaan 
peneliti. 

Y sangat terbeban 
: dan sakit hati 

dengan peristiwa 
perkosaan yang 
dialami. 
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2765. P: Kalo misalnya ada orang yang belwn tau ten tang kamu 

2766. gitu kamu masih terbeban ga? 

2767. Y: Yagak... 

2768. P: Kalo ada orang yang tau gimana? Menurut y 
peristiwa 

2769. Y: Ya terbeban mbak ... malu nemen aku mbak. .. tonggo- perkosaan 

2770. tonggoku wes combe-combe kabeh mbak ... mernpakan 
masalah bagi 

2771. P: Tapi tetanggamu yang dimmah sana sudah tau semua? dirinya. 

2772. Y: Gak tau ... selamet gak tau ... tau ngono mbak wiih .... 

2773. P: Berarti yang tau Cuma sini tok? 

2774. Y: Iya ... he ... e ... sini terns polsek tok... sama koran mbak. 

2775. P: Oo ... dimasukkan koran? 

2776. Y: Di masukkan koran itu ... iya di foto alm. 

2777. P: Kamu di foto? y merasa tidak 

2778. Y: Iya mbak. terbeban kalau 
orang lain tidak 

2779. P: Terns waktu di foto kamu gimana? mengetahuinya. 

2780. Y: Di foto gini aku mbak (tangannya menutupi wajalmya) 
y merasa 
terbeban dan malu 

2781. P: Nutup muka? kalau orang lain 

2782. Y: He ... e ... mengetahui. 

2783. P: Tems? y me rasa 

2784. Y: Gini sama gini mbak pas potonganku endek benmtung karena 
tetangganya tidak 

2785. (memperagakan rambut dan tangannya digunakan untuk ada yang tahu. 

2786. menutupi wajahnya). 

2787. P: Kenapa kamu menutup wajahmu? ' I 
' 

2788. Y: !yo mbak isin mbak ... 
I 

I 
2789. P: Apa sih yang kamu rasakan setelah orang-orang itu I Waktu di foto 

2790. mengekspos kamu? oleh wartawan Y 
menutupi 

2791. Y: Ee ... ya isin mbak ... mosok di foto-foto ceklik ceklik wajalmya dengan 

2792. (menirnkan bunyi foto). Aduh isin nemen ... mosok onok tangan dan 
ram but. 

2793. uong ngono mesti di foto wartawan kenter iku .. 

2794. P: Kamu merasa mangkel gak? 

2795. Y: Mangkel nemen mbak ... iya mbak ... 



2796. P: Kamu sebenamya gak suka di foto-foto? 

2797. Y: Gak suka mbak. Wes ngerti wes ngono tambah di foto. 

2798. Gak mangke1no ati ngono mbak ... 

2799. P: Tems kamu pemah melihat fotomu sendiri di koran? 

2800. Y: Ya iyo mbak. .. 

2801. P: Baca juga? 

2802. Y: Ya baca mbak. 

2803. P: Mari kamu melihat gambarmu kamu gimana? 

2804. Y: Tak suwek ... 

2805. P: Kenapa di suwek? 

2806. Y: Iya iya mbak aku mangke1 mbak. .. 

2807. P: Mangke1 ambek sapa? 

2808. Y: Ambek wartawan. 

2809. P: Lho sebe1ume de' e ndak ijin ta sama kamu ka1o mau di 

2810. foto? 

2811. Y: Enggak mbak ... wes wes ngene mbak wes aku ... di 

2812. takok'i ambek polisi ambek po1da ngene 1angsung ... aku 

2813. 

2814. 

2815. 

pas noleh ceklik ... wiih ... langsung nyingit (sambil 

tangan menutupi wajah). !sin aku mbak .. wartawane 

ambek menek-menek mbak ... 

2816. P: Tems waktu kamu dilihat banyak orang f,>itu karnu 

281 7. gimana? 

2818. Y: Nyingit nang Iongan tems arnbek polsek' e dikongkon 

2819. metu mbak. 

2820. P: Tapi waktu kamu ngomong-ngomong sarna polisi itu 

2821. merasa gimana? 

2822. 

2823. 

2824. 

2825. i 

2826.1 

Y: Nderedeg ... 

P: Opoo? 

Y: Yo nderedeg mbak ... ngene wes ngene rnbak nderedeg 

ngene ngene mbak aku (mernperagakan kedua tangannya 

meremas-remas celananya) aduh aduh ... 

228 

Y menutup wajah 
karena malu. 

Y merasa jengkel 
dengan wartawan. 

Y melihat dan 
membaca dirinya 
di koran 

Y merobek koran 
tersebut karena Y 
marah dengan 
wartawan. 

Y menutupi 
wajahnya saat di 
foto oleh 
wartawan. 



2827. P: Nderedege itu kenapa? Takut sama polisinya'~ 

2828. Y: Ambek polisinya mbak. 

2829. P: Lho yang ditangkap kan pelakunya bukan kamu'l 

2830. Y: He ... e ... wedi aku di takok'i opo ... tenang Y tenang 

283 1. ngono. 

2832. P: Kamu menenangkan dirimu sendiri'~ 

2833. Y: He ... e ... 

2834. P: Akhire kamu isa jawab? 

2835. Y: !sa. 

2836. P: Setelah kamu bilang gitu gimana perasaaanmu'l 

2837. Y: Tenang aja. Jadi terasa tenang ... 

2838. P: Gak terbeban gitu? 

2839. Y: Gak. 

2840. P: Setelah kamu mengalami itu, apa mamamu marah-marah 

2841. karena masalah ini ke kamu? 

2842. Y: Tam bah sedih mamaku ... tam bah ate seng ditotok palu 

2843. 

2844. 

2845. 

mbak endase ben bocor iku endase cetuk (menirukan 

bunyi palu kalau dipukulkan di kepala). Pingin 

langsung ... langsung wes ngowo tas wes pengen 

2846. jengkel... 

2847. P: ltu bawa palu sungguhan? 

2848. 

2849. 

Y: Sungguhan mbak. 

P: Kamu lihat sendiri? 

2850. Y: Enggak. Mamaku cerita tak kupingno. 

2851. P: Kamu ambek papamu yang pelaku itu takut'J 

2852. Y: !yo mbak nangis mbak ... nuuuangis ... aku di pengadilan 

2853. lho gak merono mbak. Gak merono nangis mbak 

2854. diancam ... itu dihukum 4 tahun iku ... kurang berapa 

2855. mbak? Kurang dua. 

2856. P: Terns kalo kamu ketemu pelakune lagi gitu kamu 

2857. gimana? 
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Y bersembunyi 
sewaktu dilihat 
banyak orang. 

Y merasa gemetar 
sewaktu bicara 
dengan polisi 

Y takut ditanya 
dan Y 
menenangkan diri 
sendiri. 

' Setelah menjawab 
pertanyaan Y 
me rasa 
dan 
terbeban. 

tenang 
tidak 



2858. Y: Ooh ... tak bunuh temen ... tak suwek wetenge iku ... 

2859. P: Kamu takut ga? 

2860. Y: Lapo wedi ... 

286 I. P: Gak takut? 

2862. Y: Rodok wedi mbak ... 

2863. P: Tapi kamu sekarang merasa Iebih takut atau Iebih berani? 

2864. Y: Lebih berani. 

2865. P: Kaio ketemu pelaku? 

2866. Y: He ... e ... 

2867. P: Sungguhan ya? 
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Y menangts dan 
menoiak saat akan 
dibawa ke 
pengadiian karena 
takut diancam. 

2868. Y: Sungguh ... ojok gowo merene mbak. (sambii tersenyum) Y mgtn 

2869. P: Kamu kanjuga pemah bilang sama aim kalo kamu lebih 

2870. berhati-hati sama Iaki-laki ya, terns menurntmu 

2871. bagaimana sih caramu berhati-hati terhadap laki-laki? 

2872. Y: Ya ... menjauh mbak. Menjauhjangan menoleh nanti 

2873. menoleh di ting-ting ngono takut mbak. (menirukan 

2874. matanya di kedip-kedipkan seolah-olah bermain mata). 

2875. P: Sama orang yang besar atau orang yang seusiamu? 

2876. Y: Orang besar. 

2877. P: Kalo dengan orang yang seusiamu? 

2878. Y: Gak papa. 

2879. P. Menurutmu ya, dengan keadaan tubuhmu seperti im ya 

2880. kondisimu gitu kamu sekarang sudah merasa puas apa 

. 2881. gak sih? 

2882. Y: Puas. 

2883. P: Puasnya gimana? 

2884. Y: Ya udah hitam gini mbak ... ya kalo hitam ya udah ... 

2885. udah dikasih Tuhan. 

2886. P: Terns kamu merasa kurang gak sih dari ntbuhmu ini? 

2887. misalnya kamu ingin putih atau gimana? 

2888. Y: Gak ada. 

membunuh 
pelaku 

Y merasa 
sekarang ini lebih 
berani kalau 
bertemu pelaku. 

I 

Y menjauh dan I 
takut kalau 
melihat mata laki
laki yang besar. 
Tapi kalau dengan 
laki-laki 
seusianya Y tidak 
apa-apa. 
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2889. P: Meskipun ka.mu hitam gini tetep mau') 

Y: Iya ... 2890. 
Y puas dengan 

2891. P: Terns dengan kondisimu saat in.i kamu tingga1 di GENT A kondisi tubuhnya. 

2892. gitu kamu kurang puas ga') 

2893. Y: Puas ... 

2894. P: Puasnya kenapa? 

2895. Y: Ya udah makan mbak. .. mesti apa apa gak papa mbak 

2896. ya ... mainan gak papa ... udah puas. 

2897. P: Berarti kamu sudah menerima kondisi tubuhmu seperti 

2898. ini ya') 

2899. Y: He ... e ... 

2900. P: Kan tadi katanya kamu hitam ya, kamu ingin putih ga 

2901. sih? 

2902. Y: Gak. 

2903. P: Kamu gak kepingin putih') 

2904. Y: Enggak. 

2905. P: Kamu kanjuga pemah bi1ang ka1o kamu bercennin 

2906. dirimu sendiri, ee ... terns sewaktu bercennin kamu 

2907. melihat dirimu seperti apa sih') 

2908. Y: Ya ... seperti kayak hitam .. 1ho wajahku kok msak gitu 

2909. mbak. 

2910. ! P: Tents kalo dirimu sendiri kamu lihatnya gimana') 

2911. Y: Lho kok hitam. aku kok wajahku gini ... 1angsung 1ho 

2912. kok ngene se awakku kok we1ek ngene mbak ngono. 

2913. • P: Kamu Juga bilang ka1o kelebihanmu itu baik hati ya, itu 

2914. kamu melihat dari mana sih kok kamu bilang baik hati? 

2915. Y: Dari aku sendiri. 

2916. P: Jya baiknya kenapa') 

2917. Y: Ya ... itu mbak kayak .. aku mesti ada orang mesti apa 

2918. apa ya mbak. Tak to1ong meno1ong gitu mbak. Ya koyok 

2919. gak pemah ngerasani ngono mbak, gak pemah ... gak 

Y menenma 
tubulmya yang 
hitam karena 
pemberian Tuhan. 

Y merasa tidak 
ada yang kurang 
dengan tubuhnya. 

Y puas tingga1 di 
GENT A karena Y 
sudah diberi 
makan dan bo1eh 
bennain. 

Y tidak In6'ln 
memutihkan 
kulitnya. 

W aktu bercennin 
v 1." 



I 

2920. 

2921. 

pernah ... opoo ikujenenge memukul orang ... mesti 

kadang yus (anak yang juga tinggal di GENT A) ngono 

2922. mbak nakal se ngono mbak ... 

2923. P: Terns pandanganmu terhadap cowok setelah kamu 

2924. mengalami itu gimana sih? Kamu melihat sosok cowok 

2925. itu seperti apa? 

2926. Y: Ya ... biasa biasa saja. Ya kayak tindikan gitu mbak 

2927. mesti orangnyajahat ya mbak ya ... langstmg kayak orang 

2928. kayak alim gitu kayak sholat-sholat gitu mbak orangnya 

2929. baik pasti mbak ya ... gitu. 

2930. P: Maksudnya tindikan itu gimana? 

2931. Y: Ya kayak giwangan gitu mbak. 

2932. P: Selain giwangan itu apa lagi? 

2933. Y:Ya orangnya suka memukul... 

2934. P: Terns selain itu? 

2935. Y: Sudah. 

2936. P: Kamu dulu kan bilang kamu benci sama cowok ya? 

2937. Y:He ... e ... 

2938. P: Terns sekarang kamu sudah ga benci itu kenapa sib? 

2939. Y: Ya sudah tidak ingat lab>i mbak soalnya mbak. 

2940. P: Sudah ga inget lat,>i? 

i 2941. ' Y: lya sudah gain get lat->i ya gak usah benci mbak kenapa 

2942. P: Apa ada hubungannya kerena kamu punya teman cowok? 

2943. Y: Enggak ... gak ada. 

2944. P: Kamu pemah ga di nasehati sama pengurus sini? 

2945. Y: Mek di nasehati pemah tapi ga dimarahi. Kalo dimarahi 

2946. ga pemah. 

2947. P: Di nasehati gimana? 

2948. Y: Ya kayak ... Y cuci-cuci, kayak kora-kora gitu ... kayak 

2949 nyapu gitu. 
I I . . 

11 2950. P: Kamu bmsanya nurut ga s1h sama nase at mereka? 
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Y merasa hitam, 
semakin jelek dan 
wajahnya rnsak. 

Y merasa dirinya 
baik hati karena 
suka menolong, 
tidak suka 
menggos1p dan 
tidak pemah 
memukul. 

Y yakin kalau 
laki-Iaki yang 
memakai anting
anting adalah 

' orang jahat dan ' 
kalau alim suka 
sholat itu 
orant,'ll~ a ba1k 

Y juga vakin 
kalau orang yang 
suka memukul itu · 
jahat. 

Y sekarang sudah 
• tidak benci Iaki
j laki karena Y 
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2951. Y: Kadang mbak. Kadang nurut kadang enggak. merasa tidak 

2952. P: Ndak nurutnya kenapa? 
mengingat 
peristiwa tersebut. 

2953. Y: Ya males mbak ... pegel mbak mesti mbak mesti mesti 

2954. kadang-kadang wes ngantuk kate tangi turu kongkon 

2955. umbah-um bah ... lho sek ta mbak aku pingin mangan jek 

2956. luwengono. 
y pemah di 
nasehati oleh 

2957. P: Kamu pemah ptmya pacar ya? pengurus GENT A 

2958. Y: He ... e ... 
untuk menyapu 
dan cuci-cuci. 

2959. P: Tents kamu lihat orangnya gimana? 

2960. Y: Baik ... kalo punya pacar aku itu mesti lihatnya dari y terkadang 
2961. hatinya mbak. Ooh ... tak deloki tak peliriki terus. Lho menurut dan 

2962. arek iki tak tuti mbak ooh ... ngaji tents ngono tak deloki 
terkadang tidak 
menurut nasehat 

2963. mbak. tersebut 

2964. P: Terus setelah kamu lihat itu gimana? 
Tidak menuntt 

2965. Y: Tak tembak mbak. karena malas. 

2966. P: Kamu yang nembak apa dia? 

2967. Y: Aku mbak. 

2968. P: Tents dee mau? 
y pemah puny a 
pacar. 

2969. Y: Mau mbak. 

2970. P: Tents dee kok mau? y melihat dan i 
2971. 1 Y: Ya gak papa ... ndak tau. mengamati 

• 2972. 1. P: Bukan dee dulu seng minta ke kamu? 
pacamya. 

2973. ) Y: Enggak. Aku seng nembak sek ... udah satu tahun lebih. 
' 

2974. ' P: Berapa kali se kamu nembak cowok? 

i 2975. Y: Ee ... ee ... mek satu kali tok. 
i ; 

2976. P: Lho sampek sekarang masih tetep sama anak itu? 
; 

2977. Y: Enggak udah putus, ada yang lagi. Kayaknya mau 

2978. jomblo aku mau tak putuskan lagi yang satunya. Gak 

2979. suka aku. 

2980. P: Opoo? 

2981. Y: Ya gak papa ... males pacaran mbak ... pegel rasae ... 



2982. nyakitno hati tok. 

2983. P: Menumt kamu ya, setelah kamu mengalarni itu 

2984. pembahan dalam dirimu selain kamu benci sama cowok 

2985. itu apa lagi? 

2986. Y: Ya ... suka penumt, suka cuci-cuci dan ... dan 

2987. menghilangkan itu lho mbak yang aku yang apa itu udah 

2988. dilakukan gitu ya udah tak ilangkan gih1 mbak. .. 

2989. P: Kamu kok ngerti kamujadi penumt itu dari mana? 

2990. Y: Dari aku sendiri ... 

2991. P: ltu kenapa? 

2992. Y: Ya kadang-kadang mbak mesti aku mesti di kongkon 

2993. kadang-kadang ... Y nyapu-nyapu tak sapune ngono 

2994. mbak. 

2995. P: Dulu kamu orange penumt ga sih'l 

2996. Y: Enggak mbak. Di kongkon opo opo mbak mesti gak 

2997. gelem aku mbak. 

2998. P: Menumtmu kira-kira kamujadi penumt itu kenapa? 

2999. Y: Dari GENT A di ajari. 

3000. P: Apa soalnya kamu pemah mengalami itu sehingga kamu 

3001. menjadi penumt gitu'l 

3002. Y: Enggak. 

3003. P: Menumtmu, setelah kamu mengalami itu ada pembahan 
1 3004. I gak sih dalam sikap/perilaku ibumu terhadap kamu'l 
I 

I 3005. Y: Ada. 

3006. P: Apa'l 

3007. Y: Tidak ... memukullagi, tidak ngajar-ng<Uar gak notok 

3008. 

3009. 

aku palu ngono mbak. Dulu notok aku palu ngono ... di 

gepoki ambek sapu tok benci aku. Saiki gak ... saiki 

30 I 0. tam bah gak gak tau di seneni, mek di ... kandani tok 

301 1. udal1... 

3012. P: Tents perasaanmu gimana setelah ibumu seperti itu'l 
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Y memuh1skan 
pacamya karena 
kesal dan 
menyakitkan hati. 

Y merasa bembah 
menjadi penumt 
dan mencoba 
menghilangkan 
peristiwa 
perkosaan. 

Y merasa dulu 
bukan penumt. 

y 
penumt 
GENT A. 

menjadi 
dari 



3013. Y: Ya Suueeneng mbak dadi ibu tidak memukul anak. 

3014. P: Tems kamu berharap apa lagi ke ibumu? 

3015. Y: Enggak. Ya berdoa mbak. 

3016. P: Ee ... menumtmu kenapa sih kamu benci sama cowok itu 
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Menumt Y ada 
pembahan sikap 
dan perilaku 
ibunya. 

3017. 

3018. 

3019. 

3020. 

3021. 

di masukkan ke kelebihanmu gitu? lbu Y sudah tidak 
memukul dan 

Y: Karena ... di ... takutnya di apa-apakan ... di koyok koyok tidak memarahi. 

temlang lagi mbak ya ya ... mesti lak orang ga mesti 

mbak yo ... ga mesti orang baek mbak yo ... semua 

kadang jahat kadang baik gitu mbak. 

3022. P: Tems itu kok masuk ke kelebihanmu kenapa? 

3023. Y: Ya karena ... takut di gitukan mbak ... di gitukan ya aku 

3024. takut mbak ya di gitukan lagi. Masak temlang lagi ... ya 

3025. takut mbak. 

3026. P: Caramu melupakan itu kan dengan memukul-mukul 

3027. kepalamu ka ya, apa sampai sekarang kamu masih 

3028. melakukan itu? 

3029. Y: Enggak. 

3030. P: Tems sekarang gimana nih caramu? 

3031. Y: Ya caranya ya ... nguyu-nguyu ambek koncoku. Mari 

3032. ngono mbak nguyu-nguyu suwe-suwe iso ilang dewc .. 

3033. setaun opo piro ngono mbak. 

i 3034. P: Kamu ngeplak-ngeplak itu sudah lama? 

I 3035. Y: Jek tas mbak ... mek peng !oro tok, peng dua kali tok. 

3036. Kalo kalo aku sudah hilang itu mek satu hari tok. 

303 7. P: ltu kok isa moro ilang satu hari tok1 

3038. Y: Aku akeh guyon se mbak. Wong aku iku senengane 

3039. guy on dadini hui hihihi ... nguyu-nguyu mbak yo ... ya 

3040. bisa hi lang sendiri. 

304 I. P: Maksude guy on sama koncomu gitu ya? 

3042. Y: Iya ... he ... e ... 

3043. P: Berarti itu isa menghilangkan? 

Y benci kalau di 
pukul 

Y senang dengan 
ibu yang tidak 
memukul 
anaknya. 

y 
mendoakan 
ibunya 

juga 

Kebencian 
termasuk 
kelebihan karena 
Y takut peristiwa 
perkosaan 
terulang lagi. 

1 
Sekarang Y sudah 

. tidak memukul 
kepala lat-ri untuk 
melupakan 

. Sekarang Y sering 
bermain dengan 

, teman untuk 
. melupakan 

Y dua 
memukul 
kepalanya 

kali 



3044. Y: !sa rek ... 

3045. P: Kamu itu merasa benci sama cowok itu yang badannya 

3046. besar atau orang yang dewasa dari segi usia? 

3047. Y: Orangnya dewasa. 

3048. P: Bukan orang yang badannya besar? 

3049. Y: Enggak mbak. 

3050. P: Bukan ya? 

305 I. Y: Bukan. 

3052. P: Kamu kan pemah bilang kalau kamu orangnya hi tam, 

3053. jelek gitu ya, gak tinggi. Jadi kamu merasa gak bisajadi 

3054. pramugari kan? 

3055. Y: He ... e ... 

3056. P: Itu kamu merasajengkel ga sih dengan kekuranganmu 

3057. itu? 

3058. Y: Enggak. 

3059. P: Itu kenapa kok ga merasajengkel? 

3060. Y: Ya kayak gini ya udah mosok di ... ee ... ee ... (sambil 

3061. memperagakan memukul-mukul tangannya) mosok 

3062. ngene-ngene mbak ... mosok ngepuki awak ... yo gak 

3063. mbak. Udal1 di kasih Tuhan gini ya udah di terima aja. 

3064. P: Menumt kamu, sewaktu kamu merasa marah a tau jengkel 

3065. misalnya dengan pelaku atau gimana. kamu merasa suka I 

3066. ga dengan perasaanmu itu? 

3067. Y: Enggak suka. 

3068. P: Kenapa? 

3069. Y: Ya ga suka mbak ... ngarani awake pegel, ngarakno 

3070. jengkel dewe ngoono. Ngarani-ngarani pusing mosok 

3071. lapo jengkel. Seneng-seneng ae enak yo mbak. 

3072. P: Kenapa sih kamu kok milih seneng-seneng ae enak? 

3073. Y: Yo iyo mbak. Lebih suka lebih suka seneng daripada 

3074. marah. 
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Y menghilangkan 
peristiwa itu 
Cuma satu hari 
saja dengan 
bercanda dan 
tertawa. 

Y benci dengan 
orang 
dewasa. 

yang 

Y tidak jengkel 
dengan 
kekurangan yang 
dimiliki. 

Y tidak mau 
memukul diri 
sendiri sebab Y 
menerima 
pemberian Tuhan. 



3075. P: Menurutmu apa sih hal-hal apa sih yang paling kamu 

3076. takutkan dalam hidupmu? 

3077. Y: Ya itu mbakjambret, kayak takut di gitu-gitukan ya ... 

3078 takut di culik gitu mbak. 

3079. P: Selain itu? 

3080. Y: Gak ada. 

3081. P: Selama ini ya, kamu pemah di kritik ga tentang 

3082. masalahmu ya krena kamu mengalami hal itu gitu sama 

3083. orang lain? 

3084. Y: Gak pemah. 

3085. P: Apa misalnya kamu di olok-olokkan orang gak perawan 

3086. atau gimana? 

3087. Y: Gak pemah mbak. Orang-orang gak tau semua ... mek 

3088. anak GENT A tok. 

3089. P: Terus setelah mereka tau tentang kamu, bagaimana 

3090. perasaaamu'l 

3091 . Y: Ya santai-santai mbak. Lapo mbak pokoke gak di 

3092. 

3093. 

3094. 

combekno. Di combekno langsung ... hee ... jedeg-jedeg 

(menirukan bunyijantung sambil memgang dadanya) 

waah .. dadaku muncul-muncul ngene mbak. 

3095. P: Kok isa muncul-muncul itu kenapa? 

3096. Y: Y a dcg-dcgan mbak. 

3097. i P: Deg-deganmu itu kenapa sih'l 

' 3098. i Y: Ya taktlt di combekno sak kampung ... ya Allah uong iku 

3099. pengen d1 bele ngono. 

3100. P: Terus kalo di combekno gitu gimana perasaanmu? 

310 I. Y: Jengkel banget ... (dengan nada tinggi) 

3102. P: Apa kamu merasa malu juga? 

3103. Y: Gak malu mene mbak ... (dengan nada tinggi). 

3104. P: Berarti kamu merasa malu ya ka1o masalahmu itu 

3105. tersebar keluar? 
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Y tidak suka 
dengan perasaan 
marah danjengkel 
sebab merugikan 
diri sendiri. 

Y lebih suka 
bersenang-senang 
daripada marah. 

Y paling takut 
dengan jambret 
dan penculikan 

Y tidak pemah di 
kritik orang lain 
karena peristiwa 
perkosaan yang 
dialami. 

Hanya orang 
GENTA yang 
tabu masalah Y 

Y merasa biasa 
saja asalkan tidak 
diberitahu ke 
orang lain 

Jantung 
berdebar 
takut 

y 

karen a 
apabila 

lain orang 
mengetahui 
1. .J. " 



3106. Y: I yo mbak. .. ooh ... kudu tak ajar mbak. 

3107. P: Dengan kondisimu saat ini ya, ya karena kamu 

3108 menga1arni hal itu terutama dengan kondisi tubuhmu 

3109. sekarang ya ... itu kamu merasa senang ga sih dengan 

3110. kondisi tubuhmu? 

3111. Y: Y a suka mbak. 

3112. P: Kenapa kamu kok suka? 

3113. Y: Kala gini ya suka ... kala dah kelewatan ya namanya 

3114. udah kelewatan ya diterima aja. 

3115. P: Berarti kamu ga merasa benci dengan dirimu? 

3116. Y: Enggak. Lapombak benci mbak .... 

3117. P: Kamu kan suka dengan kondisimu saat ini ya, 

3118. menurutmu apakah orang lain juga suka dengan 

3119. kondisimu seperti ini? 

3120. Y: Kala gitu aku ndak tau mbak ... kayaknya ... mereka 

3121. biasa-biasa saja. 

3122. P: Maksudnya mereka memandang kamu biasa-biasa saja? 

3123. Y:Iya. 

3124. P: Kenapa kok kamu lihat mereka biasa-biasa saja? 

3 12 5. Y: Gak tau soalnya orangnya memandang di aku mbak yo 

3126. orang iki ketok gak com bean ... gak lapo wes baek ... yo 

3127. 

3128. 

wes mek biasa tok uong iki ... nguyu-nguyu senengane 

guy on ambek aku ngono mbak ... 

3129. P: Tapi menurutmu pandangan mereka ke kamu itujuga 

3130. senang dengan kamu? 

3031. Y: lya ... 

3132. P: Berarti kamu ga merasa mereka memandang kamu jelek? 

3133. Y: Enggak. 

3134. P: Menurutmu setelah kamu mengalami itu, apabila kamu 

3135. melihat teman-temanmu yang tidak mengalami itu, 

3136. gimana perasaanmu? 
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keadaan Y. 

Y merasa jengkel 
dan malu apabila 
orang lain 
menyebarkan 
masa1ah Y. 

Y suka dengan 
kondisi tubu1mya 
meskipun telah 
mengalami 
perkosaan. 

Y tidak merasa 
benci dengan 
dirinva 

Y mcrasa orang 
lam b1asa-biasa 

· tcrhadapnya. 



313 7. Y: Yo ma1u mbak ... yo ma1u yo koyok opo mbak ... engkok 

3138. seumpamane mbak yo ... seumpamane dee ero aduuh ... 

3139. koyok uong opo mbak aku mbak ... wes minggat ae mbak 

3140. ngisin-ngisinni awakku .... 

3141. P: Terus kalo mereka tau masa1ahmu gimana? 

3142. Y: Aduuh ... gak tau lagi aku lari dimana. 

3143. P: Kenapa sib kamu kok mau lari? 

3144. Y: Y a iya mbak ... is in nemen mbak. .. 

3145. P: Setelah kamu mengalami itu, apabila kamu di bandingkan 

3146. teman-temamnu yang tidak mengalami itu kamu merasa 

3147. 1ebih rendah atau biasa saja? 

3148. 

3149. 

Y: Biasa saja. 

P: Kenapa kamu merasa biasa saja? 

3150. Y: Ya iya mbak kalo itu mbak apa itu ... dia gak gak tau se 

3151. mbak. .. kalo tau mbak waduh ... malu ban get ... 

3152. P: Kamu merasa rendah ga kalau mereka tau? 

3153. Y: Iya mbak rendah banget ... 

3154. P: Rendahnya kenapa? 

3155. Y: Iya mbak malu ban get aku mbak. .. mmmuuuaallluuu 

3156. setengah mati ... 

3157. P: Kamu sekarang masih SOya? 

3158. Y: He ... e ... 

3159. P: ltu kamu mau melanjutkan sampek SMA? 

3160. Y:Iya ... 

3161. P: Kalo sudah SMA kamu mau ngapain? 

3162. Y: Kerja ... hams ... 

3163. P: Misalnya sudah kerja, terus dengan kondisi kamu sete1ah 

3164. mengalami ini , menurutmu kamu mampu gak sih 

3165. bekeJja? 

3166. Y: Mampu mbak. .. orangnya gak tau. Kalo tau ngono ... 

3167. wiis ... malu. Uisin mbak wes keluar aku mbak. Kalo 
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Y juga merasa 
orang lain suka 
dengan dirinya. 

Y sangat 
dan ingin 
melarikan 

malu 
per~:,>i 

diri 
apabila temannya 
mengetahui 
keadaan dirinya 

Y ingin lari 
karena merasa 
sangat malu. 

Y merasa biasa 
saja dengan ternan 
yang tidak 
menga1ami 
perkosaan karena 
menurut Y 
temannya tidak 
tabu 



3168. nyombekno ngono pengen di gibeng ngono mbak. 

3169. P: Tapi kamu merasa mampu bekerja dengan kondisimu 

3170. setelah mengalami itu? 

3171. Y: Iyo mbak ... mosok-mosok kerja di omongno waduh ... 

3172. lho 1ho lho 1ambene pengen di sogrok. 

3173. P: Menurntmu ya, apakah kamu sudah merasa puas dengan 

317 4. perhatian yang di berikan ibumu sete1ah kamu mengalami 

3175. ini? 

3176. Y:Galqmas. 

3177. P:Kenapa? 

3178. Y: Jarang ketemu, jarangjarang ... opo opo ... sering 

3179. ngepuki. 

3180. P: Jarang opo opo itu apa? 

3181. Y: Jarang ... jarang yo ... jarang ketemu ... maksude jarang 

3182. ketemu ... jarang merene (jarang ke GENT A). 

3183. P: Terns kamu merasa kangen ga dengan ibumu'~ 

3184. Y: Yo kangen mbak. .. jenenge ibu anak. 

3185. P: Terns kamu ka1o kangen biasae gimana? 

3186. Y: Telepon. 

3187. P: Surnh datang ke sini') 

3188. Y: lyombak ... he ... e ... 

i 3189. P: Ee ... keinginanmu itu apa sih terhadap ke1uargamu 

3190. sete1ah kamu mengalami ini') 

3191. Y: Jangan jadi ke1uarga jangan jahat, jangan pe1it, jangan 

3192. koyok koyok opo ngono mbak .. koyokjadi ... opo 

3193. ke1uarga ojok tukaran dewe yo mbak yo ... ambek ojok 

3194. onok satu pun seng koyok aku ... udah. 

3195. P: Sete1ah kamu tingga1 disini ya, terkadang kamu pemah 

3196. teringat ga kejadian itu') 

3197. Y: lya mbak namae tok kok tapine ... 

3198. P: ltu gimana ceritanya'~ 
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Y merasa sangat 
malu dan rendah 
apabila temannya 
tahu 

Setelah SMA Y 
ingin bekerja. 

Y yakin mampu 
bekerja karena 
orang lain tidak 
talut. Kalau tahu 
Y merasa sangat 
malu dan mgm 
keluar dari 
pekerj aannya. 

Y merasa tidak 
puas dengan 
perhatian yang 
diberikan ibunya 
karena Y Jarang 
bertemu (jarang 
menjenguk Y) 
dan senng 
dipukul. 

Y merasa kangen 
dengan ibunya. 



3199. Y: Oo ... pertamae ngene se mbak ... pas aku Iomba se mbak 

3200. ada namanya temenku anak sana ... kupang bee yo ... 

3201. prasetyo yang menang adalah prasetyo rudy protono. 

3202. Langsung lho ... aku langsung ngene wiih ... kupingku 

3203. tak ngenekno (menirukan dengan menutup kedua 

3204. telinganya) tak cuplekno mbak. Ooh ... ooh ... sampek 

3205. ndengemo ngono tak cuplekno. 

3206. P: Mengapa sih kamu kok tutup telinga? 

3207. Y: yo iyo mbak... ada suara-suara ngono mbak ... uuh ... 

3208. benci benci benci benciiii .... Ngono mbak (suara semakin 

3209. meninggi). 

3210. P: Tems misale kamu punya pacar namae ya mdy gitu 

3211. gimana? 

3212. Y: Emoh mbak. 

3213. P:Gakmau<J 

3214. Y: Emoh. 

3215. P: Meskipun cakep lho'J 

3216. Y: Emoh ... 

3217. P: Oh ya, kamu kan pemah bi1ang untuk me1upakan itu 

3218. kamu kan memukul kepa1amu dua kali aja kan, itu 

3219. kenapa sih kamu kok melakukan itu<J 

3220. i Y: Yo itu mbak karena gak bisa hi1ang sih mbak ... kalo gak 

3221. bisa hilang mati 1 Mau mati mbak aku mau mati mbak ... 

3222. (suara menjadi tinggi). 

3223. P: Kenapa kok mau mati<J 

3224. Y: !yo mbak gak iso ilang mbak ... bengong aku mbak 

3225. benci paling gitu itu benci ... 

3226. P: Tems kalo sampe gede ga bisa hilang gimana? 

3227. Y: Gak bisa hilang<J Pasti bisa mbak. 

3228. P: Yakin ya<J 

3229. Y: Yakin gitu lho .. 
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Y ingin 
keluarganya tidak 
jahat, tidak kikir, 
tidak bertengkar 
sendiri dan jangan 
satupun yang 
mengalami 
perkosaan seperti 
yang dia1ami o1eh 
y 

Y terkadang 
teringat dengan 
peristiwa 
perkosaan 

Teringat karena 
nama yang mmp 
dengan nama 
pelaku. 

Y 1angsung 
menutup kedua 
te1inganya. 

Y menjadi benci 
mendengan nama 
pelaku. 

Y juga tidak mau 
punya pacar yang 
namanya seperti 
nama pelaku. 

Y memukul 
_]. ,] . '· 



3230. P: Aku mau tanya, misalnya ada orang yang tanya-tanya ke 

323 I. kamu tapi orangnya ga tanya ngejek Cuma tanya-tanya 

3232. biasa, misalnya apa bener ta kamu pemah mengalami hal 

3233. itu gitu, terus setelah kamu ditanyai gitu kamu gimana? 

3234. Y: Ya ... ya takut mbak ... aku gini, lho uong iku kok ero 

3235. yo? Langsung ngene aku ngomong oh yo ngomong gak. 

3236. Mbujuki mbak. .. tam bah ngomong aduh ... uong iku wes 

3237. tonggo-tonggoku combe se mbak ... 

3238. P: Berarti kamu mbujuki? 

3239. Y: He ... e ... mbak. 

3240. P: Opoo kamu kok mbujuki? 

3241. Y: !yo mbak ... kalo gak mbujuki ngono aduh ... mati disik 

3242. aku mbak. 

3243. P: Kok isa mati? 

3244. Y: lya mbak. Nyebar tonggo-tonggo titik-titik sopo wes 

3245. disebamo kabeh ... uluh ... uong iki com bene ... 

3246. P: Apa kamu merasa malu gitu? 

324 7. Y: Ya malu mbak. Mesti orang gitu ya malu. 
1 3248. P: Terus katae kamu ya pemah ya kalo di pegang orang ga 

3249_ di kenai kamu menolaknya? 

3250. Y He ... e .. 

3251. 

3252. 

3253_ 

3254. 

3255. 

P: Itu apa kamu pemah mengalami itu'l 

I Y: Pemah. 

P: Dimana itu'l 

Y: Di jalan. Orang nyegat, aku kate nyegat lyn (bemo) aku 

di cekel ngene (menirukan dengan menarik tangannya) 

3256. ayo tak temo nang sekolahmu. Sampey an ero ta 4 7? 

3257_ Langsung emoh-emoh ga usah emoh ngono aku ... 

, 3258. P: Orange gede apa sak kamu? 

3259. Y: Besar. 

3260. P: Terus kamu gak mau kenapa? 
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kepalanya karena 
tidak bisa 
menghilangkan 
peristiwa 
perkosaan dan Y 
ingin mati bila 
masih teringat. 
Sebab Y benci 
kalau 
peristiwa 
dialami. 

teringat 
yang 

Y yakin mampu 
untuk 
menghilangkan 
pengalaman 
perkosaan yang 
dialami. 

Y takut apabila 
orang lain 
mengetahui 
keadaaan Ydan Y 
berbohong 
apabila orang lain 
menanyakan. 

Y ingin mati I 
kalau orang lain 
tennasuk 
tetangganya tahu 
tentang Y. 

Y merasa malu 



3261. Y: Ya mbak takut di culik. Sekarang ini osomnya culik-

3262. culikkan mbak yo ... 

3263. P: Apa soalnya kamujuga takut di gitukan lagi'l 

3263. Y: Ya pasti takut mbak. 

3264. P: Takut di gitukan lagi? 

3265. Y: Iya. 

3266. P: Ee ... kamu pemah bilang setelah kamu mengalami itu 

3267. kamu benci dengan dirimu sendiri? 

3268. Y: He ... e ... 

3269. P: Tapi sekarang katanya kamu gak benci? 

3270. Y: Iya ... 

3271. P: Itu kenapa? 

3272. Y: Ya udah kelewatan mbak ... kalo kelewatan ya biarkan 

3273. 

3274. 

3275. 

mbak ya. Kalo kalo ga kelewatan ya mbak kalo aku udall 

tau lho mbak yo ... aku dulu kecil sih mbak, kalo udah tau 

gitu mbak ... uuh ... orang itu mbak tak pacok mbak 

3276. (dengan suara semakin meninggi). 

3277. P: Terns? 

3278. Y: tak bacok mbak wes ngono mbak. Langsung endase tak 

3279. totok palu ngono mbak. Pinginku ngono mbak. (dengan 

3280. suara tinggi) 

3281. P: Terus sekarang kamu ga benci sama dirimu? 

3282. Y: Yo nggak mbak lapo benci. Mosok bencine koyok bunuh I 
I 

3283. diri nang TV TV. 

3284. P: Enggak ya? 

3285. Y: He ... e ... enggak. Lapo ngono ... wedi ambek mati aku 

3286. mbak. 

3287. P: Opoo kamu takut mati? 

3288 Y: He .. e ... takut mati. Kalo orangnya umur panjang mbak 

3289 yo ... 

3290. P: Berarti kamu sudah anggep kelewat ya? 
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Y menolak orang 
tak dikenal yang 
memegang 
tangannya dan 
mgm mengantar 
Y. 

Karena Y takut di 
culik serta takut 
peristiwa 
perkosaan 
terulang lagi. 

Y sekarang tidak 
benci dengan 
dirinya sendiri 
karena peristiwa 
tersebut sudah 
berlalu. 



3291. Y: Iya. 

3292. P: Misalnya kamu menceritakan pengalamanmu itu lagi ya. 

3293. Apa sih yang kamu rasakan sewaktu kamu menceritakan 

3294. hal itu lagi? Mungkin jantungnya berdebar atau gimana? 

3295. Y: Yo deg-degan mbak, gemeter (menunjukkan kedua 

3296. tangannya gemetar), keringeten gini (menirukan dengan 

3297. mengusap keringat dari dahinya). Kadang-kadang 

3298. keringet. Yo mangkel mbak. 

3299. P: Selain itu? 

3300. Y: Gak ada. Mangkel, gara-gara uong iku kok ngono yo 

3301. omongane yo jengkel ngono mbak. .. wes ero ngene 

3302. tam bah di takoki eneh ... aduh ... 

3303. P: Terns kamu bisa tidur ga waktu itu? 

3304. Y: Ya kalo bisa mbak kalo di hilangkan, kalo ga di 

3305. hilangkan ya ga bisa mbak. 

3306. P: Gak bisa tidur? 

3307. Y: Gak bisa. 

3308. P: Kalo ga bisa tidur kamu ngapain? 

3309. Y: Ya kalo ga isa turu yo melek mbak nggak tum 

3310. P: Terns ngapain? 

3311. Y: Gak popo ... engkok turu-turu dewe ngene ngene 

3312. (menirukan sambil menutup matanya). 

3313. P: !sa ilang dewe? 

3314. Y:He .. e ... 

3315. P: Selain itu apa lagi'~ 

3316. Y: Gak ada. 

3317. P: Setelah kamu mengalami itu, pemah ga sampai mimpi-

3318. mimpi atau mendadak ingat? 

3319. Y: Gak pemah. 

3320. P: Kalo mimpi peristiwa itu? 

3321. Y: Gak pemah. Kalo di takoki yo mesti eleng mbak ... 
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Y sekarang tidak 
benci dan tidak 
mau bunuh diri 
karena Y takut 
mati. 

Y merasa jantung 
berdebar, 
gemetar, 
berkeringat dan 
merasa marah. 

! Y marah karena 
orang lain 
menanyakan 
kembali peristiwa 
tersebut. 

Y tidak bisa tidur 
kalau teringat 
peristiwa tersebut. 

Y bisa tidur 
karen a 

-~ 

ingatan 
1., ;, 



3322. namanya 2003 lama mbak yo ... 

3323. P: Kamu kan bilang kalo kamu maujadi guru olahraga ya, 

3324. kamu juga bilang untuk jadi itu kamu loncat-loncat, maen 

3325. karet biar tinggi ya? 

3326. Y: He ... e ... 

3327. P: Menumtmu,jadi gum olahraga itu orangnya harus 

3328. gimana sih? 

3329. Y: ya pinter pelajaran, pinter olahraga, pinter juara gitu 

3330. mbak. .. ya pinter ya gak gak kayak gembrot Ada mbak 

3331. guruku gembrot dadi gum olahraga. 

3332. P: Menumtmu setelah kamu mengalarni ini kamu isa masuk 

3333. ga? 

3334. Y: lnsya Allah mbak Kalo bisa ya udah kalo ga bisa aduh ... 

3335. lihat pekerjaan lagi buka sendiri. 

3336. P: Buka sendiri itu buka apa? 

3337. Y: Buka kayak salon. Ya buka kayak buka sendiri 

3338. pokoknya, jualan aku ... aku sukanyajualan aku mbak. 
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tersebut hilang 
dengan 
sendirinya. 

Y tidak pemah 
mimpi tentang 
peristiwa 
perkosaan yang 
dialami. 

Kalan ditanyai Y 
in gat kembali. 

3339. P: Tems dengan keadaanmu setelah kamu mengalami itu ya, Menumt Y, 
menjadi gum 

3340. 

3341. 

3342. 

3343. 

I 3344. 
I 

I 3345. 
I 
i 3346. 

3347. 

3348. 

3349. 

memmttmu apakah itu menjadi hambatan bagi kamu 

untuk jadi gum olal1raga? 

Y: Enggak enggak. .. 

P: Kenapa? 
I 
I Y: Ya enggak mbak. 

! P: Ndakjadi hambatan itu kenapa sih'~ 

i Y: Ya gak papa ... enggak .. 

P: Selamat pagi pak ... 

PY: Pagi ... 

3350. P: Saya ingin tanya tentang subjek Y ke bapak. Ee .. 

3351. 

3352. 

menumt bapak Y itu orangnya gimana sih pak? Sikapnya 

dia, Jatar belakangnya dia? 

olahraga harus 
pintar pelajaran 
dan olahraga. 
Juara. dan tidak 
gcmuk. 

Y inbrin bekeija 
sendiri dengan 
membuka salon 
atau berjualan 

yang 
tidak 



3353. 

3354. 

3355. 

3356. 

3357. 

3358. 

3359. 

3360. 

3361. 

3362. 

3363. 

3364. 

3365. 

3366. 

3367. 

3368. 

3369. 

3370. 

3371. 

3372. 

3373. 

3374. 

3375. 

3376. 

3377. 

3378. 

3379. 

3380. 

3381. 

3382. 

3382. 

PY: Ya... kalo memang Jatar belakang kita kita ngomong 

dari keluarga dulu ya. Dia empat bersaudara, dia nomer 

dua. Ya... memang dia dari keluarga yang keluarga 

berantakan gitu ... jadi ... ee ... bapak ibunya itu cerai 

sejak dia masih ee ... bel tun sekolahlah tunur-tunur lima 

tahun. Kemudian setelah cerai itu ee... kemudian di 

berikan semua tanggungjawabnya kepada ibunya. Jadi 

ee... selama di... dia ikut ibunya itu dia berpindah

pindah kos-kosan 1111 dari kontrakan ini dan semua 

saudaranya diajak semua sampm pada akhimya itu 

ibunya dulunya bekelja sebagai tukang cuc1 atau 

membersihkan nunah di salah seorang. Kemudian 

mung kin ada beberapa hal atau masalah lalu ee... ibunya 

bekerja sebagai ee... apa ya... istilahnya pure] jadi 

seperti ... ya ... dari situ banyak perkelimpangan tentang 
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menjadi hambatan 
bagi Y untuk 
menjadi guru 
olahraga. 

Y empat 
bersaudara, Y 
nomordua. 

Y dari keluarga 
narkoba, kemudia kayak hidup yang semakin hari berantakan. 

semakin membuat orang itu gelap mataya kayak-kayak 

gitu ... hingga pada akhimya ee ... ceritanya itu ibunya 

kenai dengan orang kerja di PT.PAL. kemudian dia 

Ibunya cerai sejak 
Y berusia lima 
tahun. Setelah 
cerai ibu 

berhubungan dengan orang itu istilahnya gendakan 
bertanggtmgjawab 

sampek ... sampek akhimya dia dikenalkan kepada anak- atas semuanya. 

anaknya. Kembali lagi kapada Y. Y anaknya aktif. pinter 
Keluarga Y sering 

dalam artian ee... dia... si Y sendiri itu kan anaknya berpindah-pindah. 

aktif, beberapa kali diajak ngomong dia itu sebenamya 

cerdas. Cerdas, pinter dan anaknya aktif bertanya ketika 

ada sesuatu hal. .. ndak tau bertanya jadi ee ... kalo boleh 

Dulu pekeljaan 
ibunya sebagai 
tukang cuci atau 
membersihkan 

dilihat, saya lihat anaknya pinter itu sifatnya dia memang nunah. 

ya ... itu kelebihan dia. Tapi kelemahan dia itu dia agak 

sedikit curang, kemudian pembohong, gak jujur itu 

beberapa kali ketika ada masalah gitu dia pasti 

membenarkan dirinya tidak tidak ... tidak mau dia itu 

Setelah itu ibunya 
bekerja sebagai 
pure I. 



3383. mengakui kesalahannya itu yang terjadi. 

3384. P: Curangnya itu dalam arti curang apa? 

3385. PY: Ketika dia bersama-sama teman-temannya ee ... ketika 

3386. ada ulangan gitu ya ketika gak boleh nyonto dia itu 

3387. nyonto ya kayak-kayak gitu. Tapi ketika dia ee ... ketauan 

3388. itu menganggap temannya yang nyonto dia ya kayak-
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lbu Y gendakan 
dengan laki-laki 
yang bekerja di 
PT. PAL. 

Kelebihan Y, Y 
anak yang aktif, 
pintar, dan cerdas. 

3389. 

3390. 

3391. 

kayak gitu ... kecurangannya itu yang timbul. Ketika dia Kelemahan Y, Y 
sedikit agak 

bermain ee ... itu pasti ada beberapa hal yang memm1t dia 

itu dia menang sendiri gak mau dia di kalahkan. 

3392. P: Pinter dalam pelajaranjuga ya pak? 

curang, 
pembohong, 
selalt1 
membenarkan 
dirinya dan tidak 
mau mengakui 
kesalahannya. 

3393. 

3394. 

PY: Gak juga... dia pinter pelajaran gak juga karena 

beberapa hal dia di matematika aja perkalian dia juga 

3395. belum bisa. Mungkin membaca, alur membaca kalimat 

3396. 

3397. 

3398. 

3399 

3400. 

3401. 

3402. 

3403. 

3404. 

3405. 

3406. 

: 3407. 

3408. 

3409. 

3410. 

3411. 

3412. 

3413. 

juga belum bisa gitu ... 

P: Lho saudaranya itu perempuan semua? 

PY: Yang pertama perempuan itu sudah kawin. Sudah 

kawin... kemudian dia kemudian yang satu laki-laki 

yang satu juga laki-laki. 

P: Tems sekarang yang ikut ibunya yang mana? 

Y curang seperti 
menuduh 
temannya 
mencontek, 
sebenamya Y 
yang mencontek 
temannya. 

Y dalam bermain 
PY: Yang si ... ketiga ikut ibunya. Ikut ibunya itu dia juga tidak mau 

gak di ... umsi sama sekali. dikalahkan. 

P: Tems waktu ibunya sudah mengenalkan istilahya 

gendakan ke anak-anaknya itu gimana reaksinya anak- Dalam pelajaran 

anaknya'l Tennasuk si Y? 

PY: Sebenamya kan si Y itukan sudah tau kan kalo ibunya 

seperti itu, cuma yang namanya anak itu kan gak bisa 

berbuat apa-apa jadi istilahnya dia ya meskipun tidak 

bisa menerima ya hams menerima karena ee ... tulang 

punggunya ada di orangtua perempuan itu gitu .. . 

P: Tems kegiatan Y dimmalmya gitu? 

PY: Dirumah mana? 

Y biasa-biasa 

Saudara pertama 
perempuan sudah 
menikah, dan 
kedua adiknya 
laki-laki. 

Adik yang ketiga 
:t. :t. . ..1. 
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3414. P: Dinunah dia sebe1um digenta itu'l ikut ibunya dan 
tidak diurus. 

3415. PY: Ya dinunah itu sekolah dulu. Sekolah kemudian kalo di 

3416. tinggal ibunya ya membersihkan rumah, nyuci-nyuci 

3417. baju, wis seperti ibu nunah tangga lah. 

3418. P: Usia si Y sendiri sekarang berapa? 
Y sudah tahu 

3419. PY: Sekarang kalo ... lima belas gak... gak lima belas sih. .b .. 
1 unya sepert1 1tu 

3420. 

3421. 

3422. 

3423. 

3423. 

3424. 

3425. 

3426. 

3427. 

3428. 

Sekarang kurang lebih mungkin masih dua belas tahun 

kelas tiga SD. 

P: Jtu kalo boleh tau kenapa sih dia kok umur dua belas 

masih kelas tiga SD? 

PY: Ya itu ... salah satunya itu kan dia sering berpindah

pindall nunah to ... ibunya juga gak mengurus secara 

secara intens tentang anak itu jadi ... ketika dia kelas 

tapi Y tidak bisa 
apa-apa. 

Sebab semua 
tanggung jawab 
ada di ibunya. 

Kegiatan Y 
satu disini dititipkan disitu nggak... nggak seneng dinunah sekolah 

diambil lagi nggak sekolah terus ya kayak gitu. Jadi dan melakukan 

seperti itu. 
kegiatan seperti 
ibu rumah tangga. 

3429. P: Subyek Y ini asalnya asli Surabaya'l 

3430. PY: Asli Surabaya dia ... asalnya Surabaya ... Surabaya y k 1 t. SD e as 1ga . 
3431. daerah ... kamutan kampung malang. 

3432. P: Kampung rna lang. Oo .. daerah situ ... 

3433. PY: lya daerah situ ... 

3434. P: Terus ibunya sekarang dimana pak0 

3435. 

3436. 

PY: lbuya sekarang didaeral1... itu lho stasiun pasar turi 

belakang itu apa sih namanya ... kuburane gomblo itu 

3437. lho ... apa itu ... ya ya disitu. 

3438. P: Tetep masih kerja itujuga'l 

3439. PY: Kerja itu. Tapi sekarang katanya dia kerja di salon 

3440. keJjanya. Di salon ... ndak tau katanya kalo ngomong 

Y sering 
berpindah-pindah 
nunah. ibunva 
tidak mengurus. 
Y sering dititip
titipkan. 

3441. ambek aku sih dia masih tetep keJja di diskotik. Y asli Surabaya. 

3441. Soalnya lebih mudah cari uang di diskotik katanya. 

3442. P: Masih tetep sama gendakannya gitu? 



PY: Masih ... 

P: Satu rumah? 

PY: Yo ... namanya gendaan yo satu rumah. 

P: Jadi sama anak-anak tiga juga? 
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Ibu Y kerja di 
salon tetapi masih 
tetap kerja di 

3443. 

3444. 

3445. 

3446. 

3447. 

3448. 

3449. 

3450. 

3451. 

3452. 

3453. 

3454. 

PY: Ndak ... makanya anaknya yang kemudian tinggal satu, diskotik karena 
mudah dalam 

dia kan ikut orangtuanya dirumahnya. Jadi ... meskipun 
mencan uang. 

dengan gendaannya mungkin di daerah mana saya juga 

gak tau. 

P: Terns yang lainnya berarti gak sama dia? 

PY: Yang ... yang si Y sekarang di titipkan digenta, yang 

paling kecil dititipkan saudaranya di lamongan, yang si 

nomer tiga masih ikut dia di situ ... 

3455. P: Yang pertama sudah menikah? 

3456. PY: Sudah menikah. 

3457. 

3458. 

3459. 

3460. 

3461. 

P: Tems bagaimana sih menurut bapak ya, pandangannya si 

Y terhadap orangtuanya itu bagaimana? 

PY: Sebenarnya dia itu ... apa ... agak-agak tidak suka 

dengan orangtuanya. 

P: Keduanya? 

3462. PY: Yang ... ya apalagi yang perempuan karena beberapa 

3463. hal ee ... sebenarnya si Y itu pernah dulu ngomong bahwa 

346-+. ' ibu itu tidak usah kerja seperti itu ... hasilnyajuga tidak... 

3465. katanya dia opo ... gak... gak opo yo ... bukan gak... 

3466. bukan haram tapi dia mengistilahkan itu gak pantes 

1 346 7. gitu ... melakukan hal seperti itu. Waktu itu ibunya juga 

3468. marah pada waktu itu kan di pukuli digenta di pukuli ... 

3469. P: Si Y ini? 

3470. PY: Si Y dulu ... katanya kamu itu tau apa dengan orang 

3471. dewasa. Lha memang anak itu kan sebenarnya kan ... 

3472. ngomong-ngomong seperti itu kan mungkin melebihi 

3473. kapasitasnya dia untuk berpikir. Lha itu sebenarnya 

! 

Satu rumah 
dengan 
gendakannya. 

Sekarang Y 
dititipkan digenta, 
yang paling kecil 
di saudaranya di 
Lamongan, dan 
yang nomor tiga 
ikut ibunya. 

Kakaknya yang 
pertama sudah 
menikah. 

Sebenarnya Y 
agak tidak suka 
dengan 
orangtuanya, 
terutama ibunya. 

Y tidak suka 
ibunya bekerja 
seperti itu. Karena 
tidak pantas dan 
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3474. 

3475. 

3476. 

3477. 

3478 

3479 

kelebihan si Y itu anaknya sebenamya bagus, tapi harus Y dipukul ibunya 
waktu digenta. 

hati-hati dengan arek itu... dia banyak bermain politik. 

Gak tau politiknya politik dia itu berpikir apa ... secara 

rasional atau ndak itu nggak tau ... 
lbu Y marah pada 

P: Terns ee ... waktu itu dia gak suka sama ibunya apa cuma Y karena ikut 

masalah ketja itu? 

3480. PY: Ya sebenamya masalah pola asuh juga kan juga 

campur masalah 
pekerjaan ibunya. 

3481. 

3482. 

pengaruh. Apakah hanya kasih sayang itu hanya diberi y pandai bennain 

uang setelah itu selesai ditinggal. Sebenamya dia itu politik. 

3483. menginginkan keluarganya itu keluarga utuh. Semua 

3484. keluarganya kumpul, hid up bersama ya itu ... 

3485. P: Kalo yang papa aslinya itu kan sudah bercerai waktu dia 

3486. kecil ya? 

3487. PY: lya ... 

3488. P: ltu sama papa yang aslinya itu gimana? 

3489. PY: Sampek saat ini bel urn ada ... infonnasi. 

3490. P: Dia sendiri belum cerita? 

3491. PY: Belum ... belum cerita yo ... papa aslinya gak mau 

3492. ngurusi sama sekali. 

3493. P: Kalo yang sekarang ya sama ayah tirinya itu gimana? 

3494. PY: Ya ... ketemunya ketika ada mamanya di kantor itu aja, 

3495. selain itu enggak. Ya papa tirinya t-rimana yo sin ... 

3496. apalagi ada ta orang kalo opo ... niat niatnya gendakan 

3497. sama mamanya ya mungkin seneng ambek ibuke tok, 

3498. kalo anake ya nanti-nanti dulu kan gitu ... 

P: Papa tirinya gak pemah ke genta jenguk dia ya? 

PY: Ya pemah sama ibunya ... pemah ... tak ajak ngomong-

Y menginginkan 
keluarganya utuh, 
kumpul dan hidup 
bersama. 

Papa 
kandunganya 
tidak mau 

3499. 

3500. 

3501. 

3502. 

3503. 

3504. 

mengurust sama 
ngomong ya istilahnya jenenge uong Ianang kan.. sekali. 

mungkin sekalian bertanggungjawab ngasik uang ya 

kayak-kayak gitu ... 

P: Lho kalau boleh tanya gimana sih pak kronologinya si Y 
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3505. itu di perlakukan gak bener sama ayah tirinya? ltu sejak 

3506. kapan? 

3507. 

3508. 

3509. 

3510. 

35 I 1. 

3512. 

3513. 

3514. 

3515. 

3516. 

3517. 

3518. 

3519. 

3520. 

3521. 

PY: Ee ... itu kurang lebih dilakukan selama lima bulan ... 

lima bulan ee ... itu dilakukan di ... di rumah kontrakan. 

Pada waktu itu ketika ibunya apa... kerja... maksude 

ibue itu kan biar ... biar si gendakan ibue dirumah dulu 

sambil cari keija ... cari keija tapi temyata lain ketika 

ibtmya keija anake di gagah..i itu... s1... s1... Y itu. 

Katanya ketika dia dilakukan di kamar mandi, di ... 

Ayah tiri Y 
pemah 
menjenguk Y 
digenta dengan 
ibunya. 

Perkosaan itu 
tempat tidur, pada waktu itu katanya ee... apa dia di selama lima 

bungkam sama banta! kemudian kakinya diangkat di bulan, dilakukan 
dirumah 

masukkan kemaluannya itu ngomong semua ... sampek 

aduh ... sakit ... sakit ... gitu. Pada waktu 
kontrakan pada 

itu waktu ibunya 
kerja. 

tetangganya itu sudah tau ketika si Y itu kemudian 

habis itu pakek sarung kedinginan itu kan dia ... di... Perkosaan itu 
dilakukan di 

dipanggil tetangganya di kasik balsem dikira masuk kamar mandi dan 

angin. Ada apa? Tapi si Y itu tidak mau ngomong takut di tempat tidur. 

3522. nanti diancam kalo ngomong. 
Y dibungkam 
dengan banta! dan 
diamsukkan 
kemaluannya. 

3523. P: Waktu itu si Y usia berapa? 

3524. PY: Sepuluh tahunan ... sebelas tahunan ... 

3525. P: Sebelas tahun lebih ya? 

3526. 
Tetangganya 

py: Lebih soalnya sekarang dia kan usianya dua bel as kalo sudah tahu ketika 

3527. 

3528. 

ga tiga belas tuhun ... ya itu .. 

P: ltu sampai lima bulan ya? 

3529. PY: lya ... sampai kena PMS gitu lho .. tau ya PMS? 

3530. P: Tau ... terns si Y bilang ke ibunya itu gimana'l 

Y merasa 
kedinginan 
memakai sanmg. 
Tetapi Y tidak 
mau bicara karena 
takut diancam. 

3531. PY: Si Y nggak mau ngomong, si Y gak ngomong ke 

3532. 

3533. 

3534. 

3535. 

Pada waktu Y 
ibunya. Yang ngomong ke ibunya itu justru saudaranya 

berusia sepuluh 
ibunya. karena si Y merasa kemaluannya sakit, sakit ga atau sebelas 

tahun. 
bisa jalan ketika ... pada waktu itu dibuat kencing sakit 

mungkin sakitnya biasa mungkin yang lain dan Y sampai kena 
n••<' 

I 
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3536. sebagainya Tapi ketika digali terns ngaku itu... di... PMS. 

3537. 

3538. 

3539. 

3540. 

di ... Iakukan aleh papa tirinya itu sampek beberapa kali 

dilakukan di... semua. Tems Iangsung saudaranya 

ngamang ke ibunya. Ibunya Iangsung kalap kemudian 

Iapar ke palisi itu ... ke palres. 

Y bila.ng ke 
saudara ibunya 
karena Y merasa 
kemalua.nnya 
sakit. 

3 54 I. P: Sudah di tangkap ya orangnya? 
Y mengaku kalau 

PY: Sudah ... sudah ... en am tahun tujuh bulan. Sekarang dilakukan aleh 3542. 

3543. 

3544. 

3545. 

3546. 

sudah putusan enam tahun tujuh bulan. Mungkin masih 

melakukan satu tahun. 

P: Si Y ini terns sama papa tirinya gimana pak ? 

pandangannya sama papa tirinya? 

354 7. PY: Yang mana? Yang melakukan in.J? 

3548. P: Iya ... 

3549. P: Dia benci. .. dia trauma kala melihat situ ... trns pakaknya 

3550. kala ngomang ayal1 tirinya yang melakukan itu trauma 

3551. dia. Sampek dia di kamar mandi itu gak mau ditutup 

3552. tho ... sampek sekarang kadang-kadang gak mau di tutup 

3553. trauma dia. 

3554. P: Berarti mandi gitu gak pemah tutup pintu gitu? 

3555. PY: Gak pemah .. 

3556. P: Digenta juga britu? 

~557. PY: Ya iya ... 
i 

3558. i P: Digenta itu waktu dia usia berapa pak? 

3559. PY: Ya setelah kejadian itu. 

3560. · P: Langsung disana? 

3561. PY: lya ... 

ayah tirinya 
sampai beberapa 
kali. 

lbunya lapar ke 
palisi. 

Y benci, Y trauma 
sampai kamar 

1 
mandi tidak 

i ditutup 
I 

Kalau mandi 
pintunya tidak 
ditutup. 

3562. P: Apa memang dari ibunya apa dari genta sendiri yang Digentajuga tidak 

i 3563. 

3564. 

3465. 

antisipasi kesana? 

PY: Ee ... itu ceritanya gini ee ... ibunya itu bingung terns 

dibawa kesini, stres dia nant,>is. Kemudian setelah itu 

3566. diamant,>i aleh renata. Renata kan pal wan kan ... kala 

ditutup. 

Setelah kejadian 
itu Y langsung 
kegenta. 



memang anu sampeyan minta bantuan hukllln ke genta 

karena sampeyan itu bam telepon kita gitu ... ceritanya 

gitu ... terns telepon klita kemudian pas saya saya juga 
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3567. 

3568. 

3569. 

3570. 

3571. 

3572. 

3573. 

3574. 

3575. 

3576. 

3577. 

3578. 

3579. 

3580. 

Ibunya bingung, 
yang menangam kasus itu saya yang langsung 

stres dan nangis. 
kerumahnya itu, si Y ngomong semua itu. Ibunya si Y 

itu ngomong-ngomong ya ... ya wes kalo gitu bu ... kita 

dampingi si Y ini proses pemulihan mental sampek PY langsung ke 
rumah Y. 

pada ee ... bantuan hukum yaitu yang adajaringan. Kita 

menemukan pengacara, kita kan ada konselor digenta 

itu yang kita lakukan. 

P: Waktu ayahnya itu ditanyai gitu apa dia nggaku pak kalo 

dia yang melakukan? 

PY: Ndak ngaku ... di pengadilan nggak nggaku. Waktu itu 

ee ... si Y eh ... si tersangka itu masih katanya itu bermain 

3581. di kamar mandi bermain di ... tempat tidur nggak merasa 

3582. melakukan gitu ... katak gitu ... tapi barang bukti bercak 

3583. 

3584. 

3585. 

3586. 

3587. 

3588. 

3589. 

darah di banta!, di kasurkan dibawa semua kemudian 

celana dalam si Y itu dibawa semua dan membuktikan 

bahwa dia pemah melakukan hal seperti itu gitu .. 

P: Tapi si Y belum sempat hamil gitu? 

PY: Bel urn ... cuma dia merasa sakit karena kan si anak 

sakno kan katyak gitu kan di masuki penis yang ukuran 

t,ritu kan sakit kan ... 

3590. P: Ee ... kalo si Y itu hubungannya dengan bapak tirinya 

3591. sebelum bapak tiri melakukan itu t,rimana pak? 

3592. 

3593. 

3594. 

3595. 

3596. 

3597. 

PY: Bagus sebenamya bagus ... ee ... istilahnya ngemong. 

Kemudian apa ... kelo minta apa di kasih ... ya dianggep 

sebagai ayahnya sendiri jadi gak tau lama kelamaan kok 

seperti i tu ... 

P: Waktu si Y itu dilakukan seperti itu dia berontak gak? 

PY: Berontak ... sebenamya dia berontak ee.. ketika di 

Genta 
mendampingi 
sampai pemulihan 
mental dan 
mendampingi 
secara hukum. 

Ayahnya tidak 
mengakui, 
ayahnya tidak 
merasa 
melakukan. 

Tetapi banyak 
barang bukti 
kalau ayahnya 
melakukan. 

Y tidak hamil, Y 
merasa sakit. 

Sebelum kejadian 
hubungan Y 
dengan ayah 

. .. t.. - " 



3598. 

3599. 

3600. 

3601. 

3602. 

3603. 

3604. 

3605. 

3606. 

3607. 

ngomong emoh emoh emoh tapi tidak bisa ... tidak bisa 

berbuat apa-apa wong namanya anak ketika di pegang 

gitu aJa kan dia tidak punya kekuatan apalagi di 
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tirinya bagus. Y 
menganggap 
sebagai ayalmya 
sendiri. 

bungkam. Lha sebenarnya adiknya yang satu itu tau y berontak, tetapi 

mbaknya di apa-apakan itu tau pada waktu itu kamarnya Y tidak bisa 

di tutup tau sampek di ... gedor-gedor gitu tapi namanya 

anak kecil si... satunya itu kan usianya masih sembi1an 

tahun waktu itu ya ndak bisa berbuat apa-apa ya diam aja. 

P: Ndak lapor ke ibunya'l 

PY: Apa ... ndak berani lapor dua-duanya ndak berani lapor. 

berbuat apa-apa 
karena waktu itu 
Y dibtmgkam. 

Adik Y tahu, 
tetapi tidak bisa 
berbuat apa-apa. 

3608. P: Apa dua-duanya soalnya diancam gitu'.l 

3609. PY: lyajelas ... 

3610. P: Berarti waktu dilakukan dirumahnya itu gak ada siapa-

3611. siapa'.l Cuma ada adiknya britu? 
Y dan adiknya 
diancam sehingga 
tidak berani lapor 
ke ibunya. 

3612. PY: lya .. he ... e ... he ... e._. sam a adiknya. 

3613. P: Tiap melakukanjuga gak ada mamanya ya'.l 

3614. PY: Iya ... iya ... 

3615. P: Setelah dia mengalami gitu dia pernah ga cerita sama 

3616. 

3617. 

3618. 

3619. 

3620. I 
3621. 

3622. 

3623. 

3624. 

3625. 

3626 

3627. 

3628. 

bapak gimana sih perasaannya dia setelah mengalami itu? Y cuma sama 
adiknya waktu 

PY: Ee.. stres dia dalam arti kalo stres itu ketika diajak itu. 

ngomong ya... ketakutan itu yang ada pada dirinya. 
Tiap melakukan 

Takut ketika nanti ada orang apa ... beijalan kemudian 
tidak ada ibunya. 

melihat dia itu dia sudah takut ... takut ... takut. .. ketika 

setelah ee ... ketauan si ... tersangka pelaku itu melakukan y stres ketika 

itu dia kalo ketemu orang laki-laki pasti takut ketika dia diajak bicara dan 
ketakutan. Takut 

melihat lagi dia akan kayaknya model-model kesurupan 

gitu lho ... 

P: Gak sadar'.l 

PY: Gak sadar. .. 

ketika ada orang 
beijalan dan 
melihat Y 

Setelah kejadian 
itu Y takut 

P: Pingsan apa'.l 
bertemu dengan 

PY: Pingsan. Pingsan kemudian matanya apa mendelik gitu 1aki-lakijadi 
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3629. lho... itu yang yang pertama kali kita temukan itu... seperti kesurupan. 

3630. drop banget dia stres banget. .. 
Y tidak sadar, 
pingsan lalu 
matanya melotot. 

3631. P: Terns dengan beijalannya waktu ya setelah dia sering 

3632. trauma gitu apa terns dia mengungkapkannya gitu? 

3633. 

3634. 

3635. 

3636. 

3637. 

3638. 

3639. 

3640. 

3641. 

3642. 

3643. 

3644. 

3645. 

3646. 

3647. 

3648. 

3649. 

3650. 

: 3651. 

3652. 

3653. 

3654. 

3655. 

3656. 

3657. 

3658. 

3659. 

PY: Iya mengungkapkan ... mengungkapkan ke saya ke Pertama kali Y 
terlihat sangat 

abidah sebagai konselor juga mengungkapkan dalam stres dan drop. 

artian ee ... metode-metode yang dipakai itu kan bukan 

langsung mengarah pada satu permasalahan yang y 

dialami dan kita melakukan kayak body mapping, men~:,rungkapkan 
melalui 

menggambar dia kelemahanmu apa sih kelebihanmu 

apa kemudian disuruh menggambar keluarga dirumah. 

Keluarga dirnmah ada siapa saja dan cendenmg kalo 

memang disitu itu anak itu gak suka dengan siapa pasti 

terlihat disitu nanti ... 

P: Surnh gambar gitu? 

PY: Iya ... gambar-gambar gitu kan ketika menggambar 

rnmah disitu ada siapa saja ... naah ... kita kan jelas ... 

kemudian ayahnya ini ditaruh diluar, aku ga suka iki. 

Nah itu kan dia kan mengingat di keluarga itu kan 

hanya ada itu itu ... lha ... antisipasi ee .. model-model i 

seperti itu kan kita terapkan. Setelah kita masuk pada 

menggambar 
tentang dirinya 
dan keluarganya. 

itu bam kemudian masuk pada ee ... apa yang dia puny a Dari hasil 

kelebihannya apa kayak gitu ... setelah itu masuk pada menggambar itu. 
, ayahnya ditamh 

pennasalahan-permasalahan yang selama ini pemah , diluar. 

gak dirumahmu itu ada masalah'l Pemah mas .. 

masalah apa? Ini mas si adik ini gak pemah sekolah. 

Lho selama gak sekolah iku lapo'l Selain itu selain Lalu Y ditanyai 

masalah itu masalah apalagi dimmah'l Mengungkapkan 

tentang ee... pengalaman dia langsung keluar terns 

dilakukan disini mas ... diancam. Pada waktu itu kamu 

ten tang 
permasalahan 
dirumahnya. Y 
mengungkapkan 
semua 

gak berontak? Gak berani mas takut diancam. Lha permasalahnnya 



256 

3660. 

3661. 

3662. 

3663. 

kayak gitu ... masuk melalui gambar itu lebih efektif. termasuk 
peristiwa 

Pokoknya melalui game-game atau melalui apa yang perkosaan itu. 

penting ... 

P: Bermain peranjuga? 

3664. PY: Bisa role play ... PSS juga bagus Psikososial Struktur 

3665. alternatif. Jadi disitu yang kita ajak untuk melakukan 

3666. dengan anak bennasalal1. Ada permaman, ada 

3667. pennaman games sing rumah, bapak, ibu, anak ya 

3668. kayak gitu ... banyak sekali sebenarnya. 

3669. P: Pernal1 diajak main kayak gitu? 

3670. PY: Pernal1.. pemah diajak ... 

3671. P: Terus gimana reaksinya dia pak? 

3672. PY: Suka ... seneng dan dia menceritakan dengan apa ... 

3673. dengan sebenarnya. 

3674. P: Tems waktu itu dia kan bilang kelebihannya dan 

3675. 

3676. 

3677. 

3678. 

3679. 

3680. 

3681. 

3682. 

3683. 

3684. 

3685. 

3686. 

3687. 

kelemahannya. ltu kelebihannyaapa pak menumt 

dirinya sendiri termasuk kelemahannya? 

PY: Ya kelebihannya dia kan ketika dia diukur dengan ... 

kelebihan saya adalah bisa cuci baju, bisa masak, bisa 

diajak ngomong itu kelebihannya dia ... kelemahannya 

sering kesel, sering emosi, boring, nggak opo ... nggak 

mau kalo ada orang memgikan saya. Ya kayak-kayak 

gitu ... itu yang dia bilang. 

P:Dia bilang sendiri sama bapak? 

PY: lya ... 

P: Tems apa dia pemah ngomong gak penilaiannya dirinya 

dia setelah dia digitukan sama papa tirinya? 

PY: Ya ... maksudnya dia menilai diri sendiri? 

3688. P: lya dia menilai dirinya sendiri setelal1 dia mengalami 

3689. perkosaan itu? 

3690. PY: Ya ... kalo kalo dia sil1... kalo remaja dia mtmgkin 

Setelah diajak 
bermain seperti 
role play dan 
sebagainya, Y 
merasa senang 
dan menceritakan 
dengan 
sebenamya. 

Kelebihan Y, Y 
bisa mencuci 
baju, masak dan 
bisa diajak bicara. 
Kalau 
kelemahannya Y 
sering capek, 
emosi, boring dan 
tidak mau orang 
lain memgikan Y. 



3691. berpikir bahwa dirinya gak ada artinya ... tapi dia masih 

3692. anak-anak masih mempunyai harapan dia tidak tidak 

3693. merasa menilai dirinya itu sekarang ee ... apa ... tidak 

3694. 

3695. 

3696. 

3697. 

3698. 

3699. 

perawan lagi dan sebagainya, tapi cenderung dia bukan 

menilai tapi takut dengan terulangnya kejadian itu lagi. 

Kalo apalagi si .. si X nya itu. Kalo si X tambah anak 

seperti itu dia tidak berpikir pada dirinya. Sebetulnya 

dia melakukan hal-hal yang memang dia melakukan 

gitu aja ... ndak ada penilaian dirinya ya biasa-biasa aja 

3700. sebelum dan sesudah ... 

3 70 I. P: Biasa-biasa? 

3702. PY: Iya ... 

3703. P: Jadi ndak pernah dia merasa aduh misalnya ini pak aduh 
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Y tidak menilai 
dirinya tidak 
perawan karena Y 
masih anak-anak. 
Tetapi Y takut 
terulangnya 
kejadian 
perkosaan itu. 

Apalagi X, X 
tidak berpikir 
pada dirinya. 
Biasa-biasa saja 
sebelum dan 

3704. 

3705. 

3706. 

3707. 

3708. 

3709. 

3710. 

3711. 

sesudah. 
setelah digitukan aku malu sama teman a tau jadi rendah 

i 3712. 

3713. 

3714. 

3715. 

3716. 

diri? 

PY: Kalo ... kalo dia berusia seperti sekarang ini ya kayak 

yang saya bilang tadi ... dia bel urn memikirkan ... 

P: Belum memikirkan'l 

PY: Belum memikirkan itu ... 

P: Siapa saja sih pak yang mengetuhui keadaan subjek Y 

ini'l 

PY: Digenta'l 

P: Iya digenta ... apa semua pen gurus pak'l 

PY: Kalo .. kalo .. kasusnya semua. Tapi secara mendalami 1 

lebih detailnya tiga orang saya. mbak abidah sama mas 1 

kus. 

37 I 7. P: Selain itu digenta sendiri anak-anak sebayanya tau'l 

3718. PY:Ndakadayangtau ... 

3 719. P: Jadi cuma orangtuanya'J 

3720. PY: Iya ... iya ... 

3 721. P: Sama saudaranya'J 

Semua pengurus 
digenta tahu 
kasusnya tetapi 
yang mengetahui 
secara detail cuma 
tiga orang saja. 



3722. PY: lya ... soalnya itu rahasia itu harus betul-betul di ... kode 

3723. 

3724. 

etik. 

P: Ee ... berarti yang tau si Y ini orang-orang tertentu ya? 

3725. PY: Iya ... 

3726. P: Kala dia berhubungan dengan orang lain yang 

3727. mengetahui masalahnya dia itu gimana dia pak? 

3728. PY: Dengan saya? 

3729. P: Iya misalnya ... 

3730. PY: Ya gak ada masalah ... ya seperti biasalah seperti tidak 

3731. ada apa-apa ... 

3732. P: Menurut bapak si Y ini pemah merasajengkel apa marah 

3733. sama orang? 

3734. PY: Yo pemah ... 

3735. P: Dalam hal apa pak? 

3736. 

3737. 

PY: Ya semua ... si Y ini kan sering mengarai orang kan dia 

itu sangat nduablek sekali ketika diajak ... bela jar. Ketika 

3738. disuruh mandi... kan kamu lihat sendiri to dia itu 

3739. 

3740. 

anaknya ndak mau diatur, itu kadang temen-temen genta 

merasa jengkel. Kalo mau marahi kita marahi. 
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Y biasa saja 
dengan orang lain 
yang mengetahui 
keadaannya. 

Y pemah merasa 
marah dengan 
orang. 

Y suka mengoda 
orang dan sangat 
nakal sekali. 

3741. P: kalo dianya pemah marah-marah sama anak-anak sini y tidak mau 

3742. pak? 

3743. PY: Pemal1. .. biasanya kala dia dimarahi pendamping gitu 

3744. biasanya memarahi teman-temannya gitu ... 

3745. P: Maksudnya dilampiaskan ke teman-temannya gitu'l 

3746. 

3747. 

PY: lya h.>itu . 

P: Tents dilampiaskannya itu dalam gimana pak caranya? 

3748. PY: Ya ... dari sisi verbal ngomong. 

3749. P: Apa bentak-bentak gitu? 

3750. 

3751. 

3752. 

PY: Iya ... 

P: Ee ... sebelum mengalami perkosaan itu dia sama ibunya 

gimana pak? Apa semakin sayang apa gimana? 

diatur. 

Kalau Y dimarahi 
pendamping. Y 
akan mernarahi 
temannya. 

Melampiaskan 
marahnya secara 
verbal. 

I 

i 



3753. PY: Ya ... narnanya orangtua sarna anak itu kan pasti ada 

3754. Iibatan batin yang pasti ada kasih sayan g ... 

3755. P: Apa dia sarna ibunya tetap sayang gitu ya pak ya? 

3756. PY: Sarnpai saat ini? 

3757. P: Iya ... 

3758. 

3759. 

3760. 

3761. 

3762. 

PY: Ya rnasih ... rnasih sayang. Tapi rnasih sayang ketika 

dia akan dipulangkan ke rurnah itu gak rnau ... 

P: Jadi gak pulang ke rurnah? 

PY: lya gak rnau. 

P: Sarnpai sekarang? 
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Anak denga 
orangtua pasti ada 
kasih sayang. 

Sarnpai saat ini 
rnsaih sayang 
dengan ibunya. 
Tetapi Y tidak 
rnau dipulangkan. 

3763. 

3764. 

3765. 

3766 

3767. 

3768. 

3769. 

3770. 

PY: Iya... Sarnpai sekarang 
Y tidak rnau 

P: Apa si Y pernah rnengalarni harnbatan dengan orang lain? 
pulang ke 

PY: Nggak ... nggak ... sangat bagus dia ... hubungan ketika rurnahnya. 

dia kenai ternan gitu banyak dia daripada si X itu. Si X 

itu diarn, ketika dia guyon gak... gak rnendorninasi ketika 

ngornong. Klo si Y ini sangat ceria dan rnenguasai ternan 

Y hubungan 
dengan orang lain 
sangat bagus. Y 

itu tujuan dia. rnernpunym 

P: Kalo setau bapak itu si Y ini punya tujuan gak dalarn 
banyak ternan. 

3 771. hidupnya'J Y sangat ceria 
dan rnenguasai 

diharapkan kan 3772. 1 PY: Sebenamya si Y itu kan yang 
ternan. 

3773 keluarganya kurnpul kernbali. Sarna seperti yang siX itu 

3774. kurnpul kernbali kernudian ayah ibunya dan adik-adiknya Si y dan siX 

3775 

3776. 

3777. 

! 3778. 

3779. 

3780. 

3781. 

bisa jadi .. jadi satu di keluarga dia ... 

P: Selain itu rnungkin ada yang lain? 

PY: Ya istilahnya dia ingin sekolah disini di sekolah sarnpek 

SMA Cita-citanya dia ingin jadi prarnugari ya kayak

kayak gitu ... 

P: Pemah ga dia di kritik sarna orang lain? 

PY: Pemah ... pemah juga sarna ternannya juga pemah. Jadi 

rnengharapkan 
keluarganya 
berkurnpul 
kern bali. 

Y ingin sekolah 
sarnpai SMA dan 
inginjadi 

3782. ya ketika dia berternan itu selalu rnencari keuntungan ya prarnugan. 

3783. kayak-kayak gitu ... tapi si Y itu pinter dia bermain 



3784. politik pinter ketika dia ternan satu gak... gak... gak 

3785. berternan dia alih ternan yang lain begitu ... 

3786. P: Terus perasaan dia setelah di kritik itu gimana pak? 

3787. PY: Ya ... dengan dengan ... kadang-kadang dia dengan ... 

3788. dengan ngornong dengan apa kadang-kadang gak 
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Y pemah dikritik 
sarna orang lain. 
Dalarn berternan 
Y selalu rnencari 
keuntungan dan 
pandai bermain 
politik. 

3789. 

3790. 

3791. 

ngereken gitu lho ... kalo diarnuki ternannya gitu cuek Kalau dikritik y 

gitu kernudian terus apa karnu itu ngornel. .. pokoknya terkadang tidak 

dia itu rnerendahkan ternannya gitu lho kayak gitu ... 

3792. P: Kalo selain di kritik apa dia pernah dipuji? 

3793. PY: Pemah ... 

3794. P: Dipuji sama sapa? 

3795. PY: Ya ... ternan-ternan genta pemah ketika ee ... dia itu ... 

3796. ketika dia itu ... nggak ternan-ternan genta rnarah gitu 

3797. 

3798. 

3799. 

3800. 

sama dia ya terus dia pokoknya gak di reken gak bisa apa 

istilahnya ... kemudian dia anu opo ... rnenyibukkan diri 

rnernbersihkan kantor, ngepel. .. kayak gitu ... ya terus 

istilalmya dia ingin di puji kayak gitu ... 

380 I. P: Maksudnya dipuji sama-ternan-teman gitu'? 

3802. PY: Iya ... si Y rek si Y rek gitu ... 

3803. P: Terus setelah dipuji ~:,>imana reaksinya pak'l 

3804. PY: Ya kembali kuma! lagi biasanya. kuma! jeleknya itu . 

3805. ktUnat lagi ... (sambil tenawa) 

3806. P: Tapi dia merasa senang gitu'l 

3807. PY: Ya senang .. 

3808. P: Ee... si Y ini pernah tersinggung dcngan perilaku a tau , 

3809. perkataan orang lain ga pak'l 

3810. PY: Pemah .... 

3811. P: Itu tersinggungnya dalam hal apa'? 

PY: Ketika masuk pada ... dalarn kasusnya si Y diolokkan 

cuek dan 
merendahkan 
temannya. 

Y pernah dipuji. 

Ketika dimarahi 
Y terkadang cuek 
dan menyibukkan 
diri dengan 
bersih-bersih, lalu 
Y dipuji. 

Setelah dipuji 
biasanya Y 
kembali la~:,>i 

kejelekkannya. 

3812. 

3813. 

3814. 

Y rnerasa senang 
bahwa opo karnu digenta itu apa ibumu gak onok dipuji 

ngono. Koen iku opo bapakmu kawin dua gitu. Itu 



261 

kasus itu kemudian merembet bapaknya temannya itu 3815. 

3816. 

3817. 

3818. 

3819. 

3820. 

3821. 

3822. 

3823. 

3824. 

3825. 

3826. 

3827. 

3828. 

3829. 

Ypemah 
kegenta minta pertanggungjawaban itu. Saya ngalor tersinggung. 

ngidul ngetan ngulon smg ngurus1 iku sampek 

kemudian di kumpulkan kepala sekolal!, guru, saya, itu 

sapa bapaknya itu si... s1apa si Y itu anaknya itu 

dikumpulkan semua. Temyata apa temyata si Y itu 

mengungkapkan itu karena ibunya seperti itu. Dia 

Kalau Y diejek 
temannya tentang 
keluarganya, !au 
Ymengejek 
kembali ke 
temannya dengan 

diolok-olok koen iku anake sopo ... sopo anake setan, melakukan 

koen iku ibukmu gak onok ngono melok genta ngono proyeksi. 

gaya... lha si Y ngomong koen iku bapakmu kawin 

!oro ngono. Padahal dia menganalogikan dirinya sendiri 

ibtmya itu ... 

P: Proyeksi gitu ta? 

PY: Iya ... itu yang diluapkan pengalamannya dia ketika dia 

tau ibunya seperti itu menjadi bahan untuk ngelokno 

3830. uong liyo kayak gitu ... 

3831. P: Sebenamya orang lain ga kayak gitu? 

3832. PY: Nggak kayak gitu ... gitu lho ... kan asik kan si ... si Y 

3833. itu sebenarnya kalo aku lihat anak ini ini kok iso sopo 

3834. sing ngowo arek iki. Kalo dia dibawa dengan orang 

3835. yang ... rusak kedepan dia akanjadi rusak. Tapi kalo 

3836. dibawa orang yang bagus diarahkan bagus bisajadi 

3837. baik dia. Seng siX iku sulit iku sek an. SiX sek 

3838. "heii 111 " (membentak siX kalo lagi melamun).eehh ... 

3839. opo mas? (menirukan jawaban siX) itu bam dia ... 

3740. sering melamun dia ... 

384 I. P: Sering melamun? 

3842. PY: Iya ... siX itu. 

3843. P: Bapak pernah tanya ga kamu sering melamun apa sih? 

3844. Bapak pernah tanya ga? 

3845. PY: Pernal! ... 

y 
memproyeksikan 
pengalamannya 
ke orang lain: 

Y orangnya 
pandai. 

X orangnya sering 
melamun. 



3846. P: Terns dia bilang apa? 

3847. PY: Kamu ini ngelamtm apa sih? Pusing aku mas pusing 

3848. 

3849. 

mas ... lho pusingmu apa? Pusing keluargaku gak ada 

yang ngurusi aku.terus kalo ga ada yang ngurus mas 

3850. yanto gak ngurusi kamu? Nggak mas ... nggak mas ... iku 

3851. 

3852. 

bapakku ... itu yang dia rasakan. 

P: Kalo misalnya dia marah sama orang gitu berarti dia 

3853. langsung membalas ya pak? 

3854. PY: Ya ... 

3855. P: Langsung membalas orang itujuga? 

3856. PY: Iya ... istilahnya anaknya pendendam itu. Sangat 

3857. pendendam ... 

3858. P: Menurut bapak si Y itu kelemahannya apa sih pak yang 

3859. ekstrem kelihatan? 

3860. PY: Ya kalo ngomong aturan digenta kan ada aturan. Kalo 

3861. diajak gitu ... dalam satu hari ok selamanya wes ga ok. 

3862. Engkok di kontrollagi ok selamanya gak. .. lha digenta 

3863. 

3864. 

3865. 

kan ada aturan, harus jam dua belas pulang sekolah, 

satu jam istirahat, jam satu makan ya kayak kayak gitu 

kan hams terpola kan. Tapi dia sak enaknya sendiri. 

3866. I' Jadi selama ini ngomong sama dia kadang digubris 

386 7. kadang gak ya? 

3868. I'Y Iya 

3869. : P Ee.. menurut bapak tadi dia kan ingin haraparmya atau 

3870. keinginannya supaya keluarganya utuh gitu, dia pemah 

3871. bilang gak caranya gimana sih dia bisa menyatukan lagi 

3872. ~:,>itu? Pemah bilang gak? 

3873. PY: Belum ... 

3874. P: Menurut bapak sekarang itu apa Y ini bisa menerima 

3875. keadaan dirinya sekarang pak? 

3876. 1 PY: Maksudnya menerima dalam artian keluarganya apa 
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PY menanyai X 
ten tang 
melamtmnya. 

X pusing karen a 
keluarganya tidak 
mengurusi X. 

Kalau Y marah, Y 
langstmg 
membalasnya. 

Y anaknya sangat 
pendendam. 

Y orangnya 
semaunya sendiri. 
Tidak mau terikat 
dengan aturan. 

Terkadang 
mendengarkan 
orang bicara 
terkadang tidak 
mendengarkan 
orang bicara. 



3877. dirinya sendiri? 

3878. P: Dirinya sendiri. 

3879. PY: Bisa ... 

3880. P: Itu dilihat dari mana pak? 

PY: Ya dari ... dari ... dia masih anak-anak cin. Jadi dia 
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3881. 

3882. 

3883. 

3884. 

3885. 

3886. 

Y bisa menerima 
masih senang bennain, senang kumpul-kumpul dengan 

dirinya sendiri 
teman-temannya, sekolah kemudian wes apa yang dia 

inginkan ya ... dia menganggap kan dirinya sekarang 

kan ikut digenta merasa enJOY daripada ikut 

keluarganya. Jadi ikut digenta itu gak pemah dipukuli, 

Y senang 
bennain, senang 
kumpul dengan 
temannya dan 

3887. gak pemah dimarahi ... eh ... dimarahi pemah tapi gak semuayang 

3888 k k .b k kalo diinginkan. . se asar mamanya, mamanya an 1 unya an ... 

3889. ikut mamanya dipukuli, diantemi, di... wes 

3890. pokoknya ... 

3891. P: Berarti sekarang kalo diajak pulang gitu dia gak mau? 

3892. PY: Gak mau kok ... kan bingung ... 

3893. P: Kerasan ya? 

3894. PY: Kan ... saya kan dah pemah dengan ibunya, kelas enam 

3895. ini selesai kita dampingi setelah itu kita kembalikan ... 

si Y ini gak mau. 

P: Bilang apa si Y nya pak? I 

I 

3896. 

3897. 

3898. 

3899. 

3900. 

3901. 

PY: Males... ikut itu nanti aku dipukuli terus. l\dak I 

diurusi ... mendingan ikut genta enak. Diurusi sekolah 

disekolahno gitu ... 

P: Banyak ternan juga ya? 

3902. PY: Banyak ternan ... bebas. 

Y merasa enjoy 
digenta, kalau 
ikut ibunya Y 
sering dipukuli. 

Y diajak pulang 
tidak mau. 

Y tidak mau 
kembali pulang. 

Y malas pulang 
karena sering 
dipukul dan tidak 
diums. 

3903. P: Menurut bapak, ada nggak sih hal yang ditakutkan si Y Digenta banyak 

3904. selama hidupnya? 

3905. PY: Ya ... kejadiannya terulangkembali. 

3906. 

3907. 

P: Terus harapannya si Y ini terhadap orangtuanya itu apa 

pak? 

ternan dan bebas. 

Y takut kalau 
kejadiannya 
terulang kembali. 



3908. PY: Yo orangtuanya itu berhenti bekeija gitu ... tambah dia 

3909. mencari solusi ibunya kalo bisajualan es opo meracang 

3910. didepan rumahnya. 

391 I. P: Nyarankan kayak gitu? 

3912. PY: Iya ... anak seperti itu dia menyarankan ibunya kalo 

3913. bisa, Cuma ibunya dibilang kamu itu ngomong opo she 

3914. sek cilik gitu ... 

3915. P: Kalo sama bapak tirinya yang ini gak pemah ngomong ya 

3916. pak? 

3917. PY: Gak ... 

3918. P: Terns harapan subjek terhadap dia sendiri itu gimana? 

3919. PY: Harapan subjek terhadap diri sendiri? 

3920. P: Ya ... 

392 I. PY: Ya ... harapannya kan dia kan menjadi orang yang 

3922. sukses gitu .. jadi ... dia juga trauma sama laki-laki 

3923. jangan sampai terulang lagi. 

3924. P: Si Y ini pemah ga mengalami kegagalan? dalam semua 

3925. hal, misalnya ulanganku pingin dapat 90 tapi gak bisa 

3926. misalnya atau ada yang lain gitu? 

3927. PY: Pemahjuga ... 

3928. 

3929. 

P: Kegagalan dalam hal apa? 

PY: Ya ... dalam hal nilai, kemudian dia merasa tersisih 

3930. pernah kayak gitu ... mengapa saya kok selalt1 melakukan 

hal yang salah'l ada apa denganku'l Dia merefleksikan 

dirinya itu bagus. Ooo ... karena ini karena ini ... tapi gak 

konsistennya itu lho kadang dia kurang menjadikan 

dirinya itu teiWujud motivasinya itu ... 
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Y mengharapkan 
orangtuanya 
berhenti bekerja 
seperti itu dan 
bekeija yang lain. 

Y tidak pernah 
berbicara dengan 
ayah tirinya. 

Y ingin menjadi 
orang yang 
sukses. Y juga 
trauma dengan 
laki-laki agar 
tidak terulang 
kembali. 

Y pernah 
mengalami 
kegagalan. 

Kegagalan dalam 
nilai, merasa 
tersisih ( merasa 
melakukan hal 
yang salah). 

393 I. 

3932. 

3933. 

3934. 

3935. Y bagus dalam 
P: Maksudnya yang bapak tadi bilang itu masalah nilai kan, merefleksikan 

3936. terns dia merasa gimana pak kalo misalnya kalah? 

3937. PY: Ya merasa dia belajarnya kurang. 

3938. P: Digenta itu dia itu belajar sendiri atau diajari? 

dirinya. 

Y orangnya tidak 
konsiten. 



3939. PY: Ya ... sebenamyajam tiga itu ya semua kita ajari tapi Y 

3940. kan kayak gitu, ketika temannya belajar gak mau, tapi 

3941. kalo mau tidur ada PR dikerjakan gitu ... 

3942. P: Digenta kan ada aturan ya pak, apa dia ga seberapa 

3943. menuruti aturannya ya pak? 

3944. PY: Iya ... ya gak tau kalo memang dari sisi konsisten, kita 

3945. sebagai pendamping hams konsisten ketika si anak itu 

3946. tidak konsisten terhadap aturannya kita yang akan 

3 94 7. mengarahkan terns. Tapi disatu sisi kan ternan-ternan 

3948. digenta kan suibuk sekali kan. Jadi masing-masing 

3949. pendamping itu punya tugas masing-masing ... maka 

3950. 

3951. 

3952. 

3953. 

3954. 

3955. 

3956. 

3957. 

sampek setelah dibuatkan itu gak dikontrol gitu lho ... 

dulu sempat terkontrol setiap hari tidur situ mengontrol 

jalannya jadwal itu, ayo waktunya ini menonton TV. 

Jam-jam sembilan malam setelah itu dimatikan tidur 

semua ... Jah kayak-kayak gitu itu hams hams ada satu 

orang yang mengontrol pendamping itu. Tapi sampek 

saat ini kan sudah kan campur korban itu (korban lain 

seperti TKW) wes gak mulai gak opo ... gak terarah 

3958. kan sudah sak karepe. Sebenamya siang itu gak boleh 
I 
1 3959. nyetel TV. 
I 
I 3960. P: Siang itu setelah pulang sekolah ya, itu biasanya 
i 
1 3961. ngapain? 
I 

l 3962. PY: lstirahat. .. waktu untuk istirahat. 
I 
1 3963. P: Tems sorenya bam mandi? 

3964. PY: Baru mandi ... 

3965. P: Belajamya kapan pak? 

3966. PY: Ya sore itu. 

3967. P: Kalo menumt bapak atau setau bapak itu gimana sih cara 

3968. orangtua si Y itu mendidik anak-anaknya terutama 

3969. ibunya? Mendidik anaknya itu gimana? 
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Y merasa 
belajamya 
kurang. 

Pendamping tidak 
mampu 
mengontrol tems 
karena sibuk. 



3970. PY: lbunya ... ya dengan bahasa yang dia miliki. Jadi 

3971. istilalmya itu ee ... kalo ngomong the best interest of the 

3972. child itu kan dia belum tau sebenarnya kan tidak ... 

3973. 

3974. 

tidak ... saya rasa orangtuanya itu menelantarkan 

anaknya. Jadi kalau dia itu mau betul bertanggungjawab 

3975. terhadap anaknya sebenarnya anaknya itu ya di mong 

3976. sendiri, diasuh sendiri kan ... selama ini kan orangtuanya 

3977. 

3978. 

3979. 

kayak gitu kan ... aku seolah-olall kan kesan orangtuanya 

itu melarikan diri dari taggungjawab. Jadi dia tidak mau 

mengaduh, seolah-olah dititipkan orang setelah itu 

3980. masalalmya selesai. Sayajuga kemarin saya marahi dia, 

3981. 

3982. 

pokok'e malem gak boleh kesini sampeyan kalo pagi 

boleh. Takut dengan saya. Takut dia ... 

3983. P: Tems bagaimana ibunya? 

3984. PY: Ya ... diem aja ... kalo sampeyan kesini mukullagi si Y 

3985. mendingan sampeyan gak usah kesini. Sampek mukul 

3986. maneh tak laporno polisi. Diem ... 

3987. P: Dipukul pakek apa sih pak? 

3988. PY: Ndak tau kemaren katanya dipukul pakek tangan ... 

3989. P: Tapi gak pakek benda-benda? 

3990. PY: Ndak... 

3991. P: Itu bapak lihat sendiri? 

3992. PY: Si ... mbak rom yang ngomong. 

3993. P: ltu sering ta pak? 
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Orangtua Y 
menelantarkan 
anaknya. 

Terkesan 
orangtuanya 
melarikan diri 
dari 
tanggungjawab. 

PY melarang ibu 
Y untuk datang 
pada malam hari. 

PY akan 
melaporkan ke 
polisi kalau ibu Y 
memukullagi. 

Y dipukul pakai 
tangan oleh 

I ibunya. 

I 

3994. PY: Dulu sering ... emboh alasan opo ta opo, makanya lbu Y mendidik Y 

3995. kemaren kan lihat perkembangannya gimana ... 

3996. P: Berarti dari tadi yang saya tangkap mungkin ibunya didik 

3997. anaknya terlalu keras ya? 

3998. PY: Iya ... 

3999. P: Kalo ayah kandunganya dia itu gimana pak? 

4000. PY: Saya kurang tau... Jenenge uong kalo nggak 

terlalau keras. 

Ayah Y tidak 
tanggungjawab. 
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4001. 

4002. 

4003. 

tanggtmgjawab wes seperti itu. Du1u ibuknya itu Ibu Y disiram 
bensin dan 

disiram bensin dibakar sama ayah kandungnya. Itunya dibakar. 

kan cacat ... 

4004. P: Dibakar kenapa pak? 

4005. PY: Ya mungkin masa1ah ke1uarga ... perekonomian. 

4006. P: Kapan hari si Y itu cerita sama saya katanya rumahnya 

4007. pemah dibakar sama papa ... 

4008. PY: Papa yang mana? 

4009. P: Papa yang ash itu .. . 

4010. PY: Iya dia tau persis ... . 

4011. P: Berarti dideparmya dia ya? 

4012. PY: Iya iya ... 

4013. P: Terns dia pernah cerita ga sama bapak ibunya digitukan 

40 14. sama papa kandungnya? 

4015. PY: Ibunya yang cerita. 

4016. P: Oo ... bukan dia? 

4017. PY: Bukan ... 

4018. P: Menurut bapak apakah ada pembahan dalam diri Y 

4019. sebelum digenta dan sesudah digenta? Pembahannya 

4020. gimana? 

4021. PY: Ya ... kalo ngomong sebelum digenta itu pada saat 

4022. dia ... ada permasalahan kasusnya itu dia anaknya stres 

4023. berat kan, cendenmg menutup diri. Tapi sekarang dia 

4024. 

4025. 

cendemng terbuka JUga.. bisa mengakses semua 

infonnasi dan ee.. ketika dia dikamar mandi sudah 

4026. mulai menutup nggak dikunci itu. 

4027. P: Sudah ada perbaikan ya? 

4028. PY: Sudah ... 

4029. 

4030. 

4031. 

P: Dalam hal mental perasaannnya gimana? 

PY: Kalo perasaannya dengan orang juga ya juga ... ketika 

dia dengan seseorang sekarang lebih dewasa. 

Dibakar karena 
masalah 
perekonomian. 
Y cerita 
rumahnya pernah 
dibakar oleh 
ayahnya. 

Y tahu persis 
kejadian itu. 

Sebelum digenta 
Y sangat stres dan 
cendenmg 
menutup diri. 
Sekarang Y 
cendenmg 
terbuka, mudah 
menenma 
informasi, dan 
pintu kamar 
mandi mulai 
ditutup. 

Pada saat 
sekarang apabila 
tangannya 
dipegang Y . '-
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4032. 

4033. 

Tangannya di pegang dia sudah sudah mulai berontak. berontak. 

Kalo sudah kenai ya gak ... 

4034. P: Ee ... si Y ini sekarang sudah punya pacar pak? Y pacaran dengan 
temannya. 4035. PY: Katanya yo ... pacaran kok katanya. Pacaran sama 

4036. temene ... ya namanya anak kecil pacaran ya kayak-

4037. kayak gitu ... Ibu Y dibakar 
karena masalal1 

4038. P: Terns pernal1 bilang gak gimana sih pacaran sama anak ekonomi. 

4039. ini? 

4040. PY: Yo seneng ... yo .. yo ... senenglah njajan, gandengan 

4041. tangan ya kayak-kayak gitu ... namanya anak kecil. 

4042. P: Kalo boleh tau si Y pemah ketakutan kalo melihat orang 

4043. yang ... laki-laki dewasa? 

4044. PY: laki-laki dewasa? 

4045. P: Bukan, yang mirip dengan papanya itu? 

4046. PY: Ya pokoknya orangnya itu menurut dia entah itu mirip 

404 7. entah itu opo... gelagatnya itu mencurigakan dia 

4048. langsung takut. 

4049. P: Lho sampek sekarang apa masih teijadi dia trauma 

4050. pingsan-pingsan gimana? 

4051. PY: Ndak ... ndak pernah. 

4052. P: Kalo hubungannya dengan subjek X itu gimana pak? 

4053. 

4054. 

4055. 

4056. 

4057. 

4058. 

4059. 

Mereka berdua sering cerita-cerita gitu? 

PY: Iya anu apa ... sama siX ya ... dulu itu pemah cerita, dia 

dulu itu pemah cerita ee... kita itu sama ya senasib 

ngono ... kemudian didengar oleh konselornya itu yo ... 

gak boleh kamu ngomong seperti itu... jadi seng 

ngomong dulu itu si Y. 

P: Si Y? 

4060. PY: Iya ... (sambil tertawa terbahak-bahak) jadi s1 X itu 

4061 . mantuk mantuk. .. 

4062. P: Si X itu pemah cerita sama si Y ya pak2 

Y tahu persis 
ten tang 
kejadiannya. 

Pada saat kejad ian 
Y sangat stres 
berat dan 
cenderung 
menutup diri. 
Sekarang Y 
cenderung 
terbuka dan sudah 
mulai menutup 
pintu kamar 
mandi. 

Sekarang Y mulai 
berontak kalau 
~· 



4063. 

4064. 

4065. 

4066. 

4067. 

4068. 

4069. 

4070. 

4071. 

4072. 
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PY: Pernah... dipegang 

P: Soalnya si Y pernah bilang ke saya dia ceritakan 
tangannya. 

semuanya ten tang si X ... 

PY: Wah gak bener. .. hati-hati itu ... kamu kalo gak tanggep 

kamu yang digali sama dia nantinya (sambil tertawa) Y pacaran dengan 
temannya. 

"yok opo mbak ceritae" ngono ... malah diudal-udal ke 

teman yang lainnya. Ati-ati dengan si Y itu ... 

P: Oo ... bapak sudah tau sifatnya si Y seperti itu sudah lama 

ya pak? Bapak tau kalo anak ini seperti itu? 

PY: Ya pokoke istilahnya kita kan juga melihat itu ... 

4073. soalnya setiap kali ajak ngomong selalu saya 

4074. 

4075. 

4076. 

4077. 

4078. 

4079. 

4080. 

4081. 

4082. 

4083. 

4084. 

4085. 

4086. 

4087. 

' 4088. 

4089. 

4090. 

4091. 

4092. 

4093. 

analisa ... apa sih maksudnya dia itu ... 

P: Sering bapak mengkroscekkanya sama orang 

bersangkutan? 

PY: Iya ... ketika dia ada masalah-masalah ya bener gak ... 
Y takut dengan 

contohnya dia dulu mencuri.. mencun uangnya 
orang yang 

tetangga. Pada waktu itu saya curiga kok dia dengan gelagatnya 
mencurigakan. 

teman-temannya jadi bos ... jadi teman-temannya diajak 

makan nasi bebek anak sepuluh itu ... semua ditraktir. 

Ketika ditanya kamu uang dari mana7 Oo .. tadi ibukku 

kesini ngasik uang ke aku sebesar sekian sekian. Tak 

kroscek ke ibunya. Bu, sampeyan kesini ya7 Ndak 

mas ... sampeyang ngasi uang ke si Y7 ndak ... ya udah 

Y sekarang tidak 
pernah pingsan 
karena trauma. 

Y pernah mencuri 
aku bingung. Kemudian tak kroscekkan, kamu gak 

uang tetangganya. 
dikasih uang ibukmu gini lho ... uang dari mana kamu7 

Dari ibukku ... ibuknya tak panggil tak kroscekkan ... 

mana? Katanya langsung katanya uang itu uang dari 

anu urunan apa ... arisan uang arisan. Lha dari situ dia 

dia ndak ngaku, arisan dirnana7 Disekolahan pak sama 

teman-temannya ... sama saya dia kan tidak ngaku uang 

dari mana. Sampek pada waktu itu ada orangtua itu 

Y mentraktir 
teman-temannya. 

Y mengaku kalau 
uang itu diberi 
oleh ibunya, 

• '1.. 
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4094. 

4095. 

4096. 

4097. 

ngomong bahwa kehilangan uang ya pada waktu itu... tetapi setelah 
dikroscekkan 

langsung ... dan itu jadi tanggungjawab dia ya gitu ... 

intinya pada waktu yang jumlalmya tujuh puluh lima 

ribu ... 

4098. P: Terns genta nganti uang itu? 

4099. PY: Makanya itu uangnya tinggal berapa pada waktu itu ... 

4100. katanya uangnya tinggal dua puluh lima ribu. Jangan 

410 l. gitu ... uang staf dihabiskan dia ... dicuri uangnya mbak 

4102. dian, uangnya mbak nurul, uang saya ... ndak tau yok 

4103. opo arek iku ... wes pasrah pokoke. Cin du1u itu si Y itu 

4104. puarah pol dan dia itu tidak mengesankan ketika dia 

4105. parah itu ... enjoy gitu lho ... 

4106. P: Dengan santainya ya? 

4107. PY: Iya ... temyata saya ana1isa mengapa dia kok sampek 

4108. mentraktir teman-temannya, dia sudah dibenci 

temannya. Dia merasa gak. punya ternan lagi pada 

temyata ibunya 
tidak memberi 
uangke Y. 

Uang staf diambil 
dan dihabiskan 
oleh Y. 

Y dulu sangat 4109. 

4110. 

4111. 

4112. 

4113. 

4114. 

4115. 

4116. 

4117. 

4118. 

4119 

4120. 

4121. 

4122. 

4123. 

waktu dia berpikir bahwa dengan gaya dia dapat uang parah tetapi Y 
sepertinya enjoy 

banyak mentraktir itu temannya kan balik kumpul 
saJa. 

lagi ... wilL .. cuantik kalo dia main seperti itu ... wes 

talah ... wes muatan politiknya ... kalo dia menganalisa 

sesuatu itu bagus. Makanya kalo masih anak-anak dia i Y mentraktir 

menganalisanya hanya sebatas gitu ya') 

P: Iya ... 

PY: Lha ketika jalan-jalan, mas.. mas sekolahku mas ... 

bagus gak? Ya ... kayak-kayak seperti itu. Dia sangat 

bener sekali menemukan temannya yang nyonto apa aja 

yang nyonto ... saya berpikir ya ya ... udah kayak gitu ... 

dan yang paling ... paling pinter dia itu kalo memakai 

alasan. Karena mt karena iki... ketika dia sudah 

ketauan bahwa ibu ini kehi1angan uang dikroscekkan 

4124. itupun dia masih bisa mengelabuhi Iho ... ketika ok ya 

I 
temannya karena 
Y dibenci oleh 
temannya. 

Y merasa tidak 
punya ternan lah>i 
sehingga dengan 
Y mendapat uang 
banyak Y dapat 
mentraktir 
temannya agar 
temannya mau 
kumpul1agi 
dengan Y. 
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dia disitu mencuri nang, waktu itu dia merasa gak 4125. 

4126. 

4127. 

4128. 

4129. 

4130. 

4131. 

4132. 

4133. 

Y paling pintar 
mencuri. Uang itu jatuh kelantai tak ambil. .. lha kayak- memakai alasan. 

kayak gitu kan pinter sekali ... kan gak isa disa1ahno 

kan ... dengan hal seperti itu sampek ibuke yang bilang 

ndak uang itu didompet dikamar. Lha kemaren kamu 

ngapain ke kamamya ini? Wong saya diajak kok ... 

kemudian ada uang jatuh saya ambiL Lha memang dia 

itujago kok dalam hal-hal seperti itu ... 

P: Lho tems waktu dia nyuri gitu pernah dimarahi sama 

4134. genta'~ 

4135. PY: Dimarahi 1110. .. 

4136. P: Terns dia gimana waktu dimarahi pak'~ 

4137. PY: Yo anu ... alasane dia anu kesurnpan. Usia segitu dia 

4138. pandai .. . 

413 9. P: Buat alasan gitu'~ 

4140. 

4142. 

4143. 

4144. 

4145. 

4146. 

4147. 

I 4148. 

4149. 

PY: Iya... kalo dia berrnain drama ngono berhasil paling. 

Jadi sutradara ngono ... 

P: Lho dia nyurinya itu didompet ditempat terbuka? 

PY: Ditempat ... 

P: Berarti 1angsung diambi1 ya'~ 

PY: lya ... kalo sing uan~:,'Tlya staf-staf didompet juga ada ... 

P: Gitu diambil semua'> 

PY: lya .. 

P: Berarti banyak ya pak'> 

4150. PY: Banyak ... 

4151. P: Terns itu Cuma dibuat jajan tok'~ 

4152. PY: Iya ... jajan tok. Beberapa hari 1a1u kan beberapa hari 

4153. ketika sebelum cerita dia kan sangat suntuk, teman-

4154. temannya menjauhi mungkin ... dia merasa tersisih ... 

4155. apa g:~mana dia berpikir gitu supaya temannya 

4156. berkurnpu1 1agi kemudian menyenangkan gitu... kan 

Ypandai 
memakai alasan 
untuk mengelak 
kalau Y mencuri 
uang tetangganya. 

Y dimamhi oleh 
pihak genta 
karena mencuri. 

Alasan Y karena 
kesurnpan. 

Uang staf 
disompet diambil 
Juga. 



4157. 

4158. 

4159. 

4160. 

4161. 

4162. 

4163. 

4164. 

4165. 

4166. 

4167. 

4168. 

4169. 

4170. 

4171. 

4172. 

4173. 

4174. 

4175. 

4176. 

4177. 

4 I 78. 

. 4179. 
I 

. 4180. 

. 4180. 
I 

4182. 
' 

4183. 

4184. 

4885. ' 

4186. 

4187. 
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buat strategi ... pinter ya? (sambil tertawa). Y rnengambil 
uang hanya untuk 

P: Lho bapak gak pemah tanya kenapa sih karnu rnencuri? . . 
JaJan. 

Selain itu kan kamu bisa rnelakukan yang lain ... 

PY: lya ditanyai sih ... saya mencuri uang karena ini ini 

itu ... rnasa ingin seperti itu aja sampek rnencuri? Karnu 

nggak ngornong nanti kalo karnu nggak dikasih ... ya 

kayak-kayak gihL .. pokoke dia itu katika saya ketika 

ternan-ternan genta ngornong pasti dia bisa 

Sebelurnnya Y 
rnerasa sunh1k 
karena ternannya 
rnenjauhi dan Y 
rnerasa tersisih. 

Y rnernbuat 
strategi agar 

menjawab ... emboh entah itu... entah itu masuk aka! temannya 

atau nyarnbung gak nyambung itu dia njawab ... 

P: Subjek X gak pernah cerita ke si Y ya pak tentang 

rnasa1ahnya dia? 

PY: Nggak pemah ... kalo setau saya nggak pemah ... ndak 

tau ka\o 1ainnya. 

P: Tapi mereka akor ya pak? 

PY: Ya kadang yo bertengkar cin ... yo iri-irian gitu lho ... 

kalo saya kasih sayang saya 1impahkan ke si X gitu itu 

merasa m... ada aja... onok ae opo seng seng 

di .. omongno ada aja, mas mas mbak iku lho mas ... si 

berkumpullagi. 

Y se1alu dapat 
menjawab 
pertanyaan. 

X dan Y 
X iku lho mas gini mas gitu mas ... yo karepe mancing 

terkadang 
aku cek aku mangke1 arnbek si X dengan jalan si Y bertengkar. 

ngomong seperti ini. Tapi si X sih gak pernah ngomong 

dia iri gak. iri yo gak di dudokno... men eng ae ... 

koyok ngono koen ero dewe ngono cin ... 

Y merasa iri kalau 
kasih sayang PY 
diberikan ke si X 

P: Berarti si Y ini kurang perhatian dari orangtuanya ya pak [ Y menjelek-
? · jelekkan X di 

ya. depan PY agar 
PY: Dia itu minta diperhatikan lebih. Kalo dikeluarga genta PY marah dengan 

k 
X. 

kan ada bayi satu itu dia sudah merasa m... ga 

diperhatikan, ngondok kayak gitu ... 

P: Apa dia pernah bilang gitu pak gara-gara bayinya pak? 

PY: Yo gara-gara pertama kali si X itu datang juga dia ... 

X kalau iri tidak 
pemah 
dihmjukkan. 



4188. 

4189. 

4190. 

4191. 
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pertama kali yang datang disini kan si Y. Setelah ada si Y ingin mendapat 
perhatian lebih. 

X si Y mulai berontak, gak suka, dikit-dikit si X siX. 

Masalah masakjuga ... 

P: Lho emang masaknya kenapa pak? 

Y merasa iri 
dengan bayi yang 
ada digenta 

4192. PY: Ya ... sebenamya kan dulu kan aturannya kan masak karena Y merasa 

4193. 
tidak 

bareng-bareng, kalo ikan tempe ya tempe semua. 
diperhatikan. 

4194. Kadang si Y itu seng mokong, si X itu masio jangan 

4195. 
Y tidak suka 

terong nerimo ae... tapi si Y itu berontak mosok 
dengan X waktu 

4196. mangan mie terns mangan mie terns ... masak aku mau pertama kali X 

4197. 
datang kegenta. 

pinter engkok mangan m1e terns ya koyok-koyok 

4198. gitu ... kurang ajar itu ... (sambil tertawa). 

4199. P: Masak dewe dee? 

4200. PY: Yo kadang setelah itu yo dibiarkan, kita biarkan dia, 

4201. gak usah kita ums ... kasian kasian ... 

4202. P: Dulu saya pemah lihat dia masak mie dan telor itu dia 

4203. dapet dari genta atau beli sendiri pak? 

4204. PY: Dari genta ... 

4205. P: Tapi siX itu gak pemah sampek iri sama dia ya pak? 

4206. PY: Ya setau saya sih... masih dalam taraf wajarlah 

4207. irinya ... dalam artian ketika ee ... si ... makanan yo ... "si 

Y berontak karena 
tidak mau makan 
seadanya. 

4208. Y si Y makannya kok itu mas ya?" Lho ngapain? Gak X iri dalam taraf 
I 
I 4209. papa .. ya aslinya dia itu iri makan seperti itu tapi dia tidak waJar. 

4210. bisa mengungkapkan. Gak papa yo ngono tok ... ya saya 

4211. 

4212. 

4213. 

4214. 

4215. 

4216. 

4217. 

4218. 

tau perasaannya dia. Tak bilang X kita itu disini sama ... 

mas yanto, mbak rom kalo apa yang dimakan itu 

mungkin lain itu tapi sama tujuan kita itu supaya pernt 

kita itu kenyang... Cuma kamu yang makan seperti itu 

yang penting kamu iklas, kamu bisa makan enak. Kalo 

kamu merasa kenyang kemudian kamu makan yo nggak 

enak. Waktu kamu lapar kamu makan enak ae masio 

pakek sambel... 

X iri dengan Y. 



4219. P: Si Y ini pemah ga diajak pergi pak? 

4220. PY: Sarna? 

4221. P: Yasamapengurusnya ... 

4222. PY: Pemah ... namanya auting itu kan diajak jalan-jalan ... 

4223. melihat perkembangan diajuga. 

4224. P: Terus waktu dia diajakjalan-jalan itu gimana dia pak? 

4225. PY: Ya seneng ... seneng ... jenenge arek kok. .. kadang lek 

4226. aku lek kayak kasus mencuri itu kan langsung aku 

4227. konsentrasi ke si Y, tak ajak ngomong berdua ... tak 

4228. ajak nginep ndek rumahku ... 

4229. P: Pemah? 

4230. PY: I yo ... nginep disini dua hari. Ya dek sini hat TV ya 

4231. makan, liat TV makan masuk saya ... ngapain sih kamu 

4232. kok kayak gitu sekarang? Diem gak ngomong blas ... 

4233. Ya selama ini apa ya ... apa kamu merasa apa yang 

4234. 

4235. 

4236. 

4237. 

4238. 

kamu lakukan itu sudah benar? Dan orangnya itu sama 

kamu itu sudah merasa benci dan sekarang ini yang 

belum benci cuma mas yanto. Lha terus kalo nantinya 

mas yanto juga benci terus gimana? Ngomong buat 

keperluan dia. Betul analisa saya... karena ternan-
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Y senang kalau 
diajak jalan-jalan. 

Y diajak berbicara 
oleh PY mengapa 
Y sampai 
mencun. 

4239. temannya gak ngereken dia, dia merasa tidak bisa... Y mencuri karena 

l 4240. 

4241. 

teman-temannya 
aku wes selalu bener wes ... berarti pas wes (sambil menjauhi Y. 

tertawa). Ya sudah kalo gitu... kenakan dia ... 

4242. ngomong. Pokoknya dia itu kalo ee ... orangtuanya 

4243. datang kegenta pasti ngomong saya, mas mama tadi ... 

ibu tadi kesini itu ngasi semongko. Setiap hari dibawai 

semongko aku ambek ibukke ... ya udah dimakan lho .. . 

ibu gak berani ... ibu gak berani anu nemui sampeyan .. . 

takut. Lho opoo takut? Soalnya kesininya malam 

Y selalu bilang ke 
PY kalau ibunya 
datang kegenta. 

4244. 

4245. 

4246. 

4247. 

4248. 

4249. 

katnya mas yanto gak boleh kesini malam. Iya dikunci lbu y takut 

aja lawange mal eng ae kesini malam. menemui PY 



4250. P: Malemjam berapa pak? 

4251. PY: Jam dua belas. Mesti habis dari diskotik kan kesitu ... 

4252. kan gak tak bolehkan. 

4253. P: Bukannyajam segitu kan anak sudah tidur? 

4254. PY: Ya makanya itu ... kan kasian. 

4255. P: Disini berarti Y merasa enak ya pak ya? 

4256. PY: Iya ... dia dengan saya enjoy dia ... jadi si Y itu diajak 

manapun enjoy dia ... ee ... seumpomo kamu ajak satu 

hari penuh gitu kamu ajak maen kamu ajak kemana 

enjoy ... enak dia. Lek siX diem aja ... diajak kesini yo 

longgo kono ndelok TV ae... gimana X anunya? 

Ngantuk mas ... ngantuk mas ... wes ya koyok gitu ... 
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karena oleh PY 
tidak boleh datang 
malam hari. 

Habis dari 
diskotik ibu Y 
pergi kegenta 
menemui Y. 

Y merasa enjoy 
kalau diajak pergi 
meskipun 
seharian penuh. 

X kalau diajak 

4257. 

4258. 

4259. 

4260. 

4261. 

4262. 

4263. 

4264. 

4265. 

4266. 

4267. 

4268. 

4269. 

4270. 

4271. 

4272. 

4273. 

4274. 

4275. 

4276. 

4277. 

4278. 

4279. 

4280. 

P: Kalo boleh tau di genta kan katanya educare ya pak?itu pergi selalu diam. 

educarenya gimana sih pak? Mengajari anak? 

PY: Ya ... sekolah kita sekolah ee ... non formal gitu. Jadi 

setelah non formal bisa dipekerjakan. Ada pake A ada 

paket B dan juga berdasarkan kurikulum yang kita kita 

sepakati ... jadi disitu itu antara umur enam belas sampek 

umur. .. sembilan belas tahun itu. Rentan anak-anak itu 

ketika dia masih belum tujuh tahun dia masih dijalan itu 

sebenamya rentan, tapi ada sisi dia msih belum bisa 

untuk memberikan keputusan. Jadi kalau umur enambelas 

sampai sembilan belas tahun itu dia juga mantan anak-

anak jalanan, mantan anak korban... entah itu korban 

eksploitas ekonomi keluarga atau korban kekerasan 

seksual. ltu tu disiapkan untuk mereka bisa menciptakan 

peluang usaha kerja sektor informal. Jadi kalo ngomong 

pekerjaan itu dia tidak bekerja ikut orang tapi dia mampu 

menciptakan pekerjaan. Lha itu yang kita lakukan ... jadi 

disini bagaimana menyiapkan anak ee ... memasuki dunia 

usaha kerja. Jadi range waktu itu itu kita kasih dia 

Sekolah digenta 
sekolah non 
formal. 

Anak-anak yang 
masih belum 
tujuh tahun 
merupakan anak
anak yang rentan. 1 

Anak-anak yang 
rent an 
dipersiapkan 
untuk bisa 
menciptakan 
peluang usaha 
kerja sektor 
informal. 



4281. 

4282. 

4283. 

4284. 

4285. 

4286. 

4287. 

4288. 

4289. 

4290. 

4291. 

4292. 

4293. 

4294. 

4295. 

4296. 
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kurikulum motivasi, percaya diri, pembahan perilaku, Anak-anak diberi 
kurikulum 

maringono team work... lha dari materi itu sebenamya 
motivasi, percaya 

aplikasinya kita masih melihat kondisi yang ada nonton diri dan 

k . 1 . d. h b . k. pembahan ee ... ana Ja anan menJa I pengusa a esi tua... Ita .1ak 
pen u. 

hadapkan dia. Kemudian mantan preman narkoba 

menjadi pengusaha bengkel. Lha ... kita langsung ee ... 

opo liatkan dia supaya dia tau betul kemudian setelah itu 

bam ee ... apa yang dia lakukan, pembuatan sari dele dan And_ uruhak-anak
1
.
11 

t 
IS me I a 

ingin membuat makanan dan rninuman. Kita ajak ke sari 

dele bagaimana sih cara membuat sari dele yang efektif. 

Dengan model-model kegiatan sekolah yang seperti itu 

anak-anak lebih seneng daripada ketika di kelas 

diceramahi dan sebagainya dia cendemng bosan. Lha di 

Mc.D, mengapa di Mc.D? karena natinya kalau kita 

membuat membuka kafe itu hams mirip kayak Mc.D itu 

diterapkan. Jadi ngomong tentang kebersihan, 

langsung 
kenyataan yang 
ada dilapangan. 

4297. pelayanannya Mc.D, bajunya g~mana, ada foto 

4298. 

4299. 

4300. 

4301. 

4302. 

4303. 

4304. 

4305. 

4306. 

4307. 

4308. 

4309. 

managemya, nanti yang kita terapkan kesana. Kemudian 

ngomong tentang seniman, bagaimana sih seniman itu 

membuat lukisan itu bisa orangnya menarik itu ngomong 

kreativitas. Itu kan kita terapkan disekolah genta. Salah 

satunya si X juga itu ikut itu ... karena apa? lkut itu kita 1 

siapkan supaya ini besok ini kan sudah akhir sudah [ 

kerlulusan saya kasih sertifikat wisuda. Kalo wisuda itu 1 

i 

ya orang-orang ikut aja ee ... setelah itu bam aplikasinya · 

counter itu, cafe, sablon itu yang akan kita arahkan 

kesana. 

P: Si X sama Y juga gitu? 

PY: Si Y masih sekolah SD, dia belum bisa ... si X kan 

431 0. umumya kan sudah enam belas kan ... 

4311. P: Masini aku mau tanya lanjutannya ya mas? I 

Y masih SD. 



4312. PY: Ya ... 

4313. P: ltu kan dulu pemah ngomong kalo si Y kan sering 

4314. 

4315. 

4316. 

kesurupan ya mas ya... itu dia sering kesurupan itu 

sebelum kejadian itu apa sesudah kejadian itu memang 

kesurupan? 

4317. PY: Sebenamya kan kesurupan itu ... ee ... diceritakan oleh 

4318. ibunya. Jadi setelah kasus kasus kasusnya itu terekspos 

itu kan dia sering ketakutan. Sete1ah ketakutan 

kemudian dia kadang diluar kesadaran itu kata ibunya 

sih. Kemudian sebenamya saat kita dampingi itu tidak 

tidak tidak teijadi masalah itu sebenamya. Ketika si 

abidah itu sebagai konselor mendampingi setiap hari 

kan itu ee ... justru justru ketika dia ... pada saat itu 

ketika dia ... kesurupan itu melakukan ee ... melakukan 

hal-hal yang salah menurut dia. Jadi satu contoh ketika 

dia bermain kemudian kemudian tidak... bermain 
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Setelah kejadian 
itu Y sering 
ketakutan 
sehingga 
terkadang diluar 
kesadaran. 

Y pura-pura 
kesurupan karena 
Y tidak mau 

4319. 

4320. 

4321. 

4322. 

4323. 

4324. 

4325. 

4326. 

4327. 

4328. 

4329. 

4330. 

4331. 

4332. 

4333. 

4334. 

4335. 

4336. 

4337. 

4338. 

4339. 

4340. 

4341. 

sampat batas waktu yang ditentukan tidak pulang dimarahi. 

kemudian ketika dimarahi digenta itu baru dia pura-

pura kesurupan. Ndak tau apakah itu kesurupan 

sungguh atau nggak itu kalo menurut menurut kita sih 

itu ... bukan kesurupan tapi mencari ee ... kebenaran dia 

dan tidak mau dia dimarahi itu aja intinya. Sebenamya 

itu yang terjadi sebenamya. 

P: Lho menurut ibunya dulu itu dia sering kesurupan ya'l 

PY: Iya ... sering kesurupan. Ee .. ketika ... ya itu tadi saya 

ngomong. Jadi saat kejadian itu dia sering ketakutan 

sendiri didalam rumah pada saat itu kan ibunya gak 

ada. Dia yang mengawasi hanya ee ... tetangga, jadi dia 

sering mengurung diri dikamar dan katanya sering 

kesurupan. 

4342. P: Tapi sebelum kejadian itu apa kayak gitu? 

Menurut ibunya Y 
dulu sering 
kesurupan. 

Saat kejadian Y 
sering ketakutan, 
senng men!:,'llrtmg 
diri dan sering 
kesurupan. 

Sebelum kejadian 
Y tidak pemah 
kesurupan. 



4343. PY: Sebelum kejadian itu? 

4344. P: Sebelum sebelum. 

43.45 PY: Ndak ndak... sebelum kejadian itu ndak sebenamya 

ndak ada ndak ada istilahnya kesumpan ndak ada. 

P: Ibunya pernah bilang itu memang bukan kesurupan? 

PY: Kalo ibunya bilang kesurupan. 

P: Dulu-dulunya? 

PY: Ibunya nggak nggak ... 

P: Ibunya gak pernah bilang? 

PY: Ndak bilang ... 

P: Terus yang dia takut pintu kamar mandi ditutup itu lho 

mas ... 

PY: Iya sebenarnya kan ee ... mungkin ketakutannya dia ... 
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Kalau ibu Y 
bilang kalau Y 
kesurupan. 

lbunya tidak 
pernah cerita 
tentang kesurupan 
sebelum kejadian. 

Y ketakutan 
menutup pintu 
karena pelaku 
memperkosa Y di 
kamar mandi. 
Karena pelaku 
berulang kali 
melakukan di 

4346. 

4347. 

4348. 

4349. 

4350. 

4351. 

4352. 

4353. 

4354. 

4355. 

4356. 

4357. 

4358. 

4359. 

4360. 

4361. 

4362. 

4363. 

4364. 

kamar mandi dan 
itu ada satu... ee... apa ee... mungkin ketika di kamar tidur. 

melakukan si pelaku itu melakukan ee... hubungan 

seks dengan dia itu suatu saat itu dikamar mandi. Nah 

saat itu dia sangat trauma ketika ke kamar mandi. 

Karena ketika datanya sudah berulang kali melakukan 

itu di kamar mandi dan dikamar tidur gitu ... 

P: ltu kalo sebelum kejadian memang dia tidak biasa 

menutup atau gimana? 

PY hanya tahu 
saat digenta Y 
tidak menutup 
pintu kamar 
mandi. 

Kalau 

PY: ltu saya kurang tau. Yang yang teijadi ee ... 
, sebelumnva PY 

saya tidak taht;. 
4365. mengetahui kalau dia ketika dikamar mandi gak mau 

4366_ ditutup gitu aja, saat kita dampingi. 

4367. P: Berarti sebelumnya gak tau ya? 

4368. PY: Gak tau gak tau ... 

4369. P: Lho mas sebenamya subjek Y ini lahir dimana sih? 

4370. PY: Dia di Surabaya ... di Surabaya lahirnya cuma dia 

43 71. sering pindah pindah tempat, mulai dari kampung 

malang kemudian daerah daerah apa itu tembaan itu 

Y asalnya 
Surabaya, tetapi 
sering berpindah 
tempat. 

4372. 

4373. kemudianjuga pernah ee ... didaerah wonokromo kayak lbu Y surabaya, 
_t, - I, ..1' . 



4374. gitu ... pokoknya sering pindah pindah. 

4375. P: Tapi asalnya lahir di Surabaya?. 

4376. PY: Surabaya sernua. 

4377. P: Kalo ibtmya? 

4378. PY: Ibunya itu ... Surabaya. Surabaya tapi bapaknya bapak 

4379. aslinya itu Kediri. 

4380. P: Yang narnanya kalo gak salah pak eko itu ya? 

4381. PY: Iya ... he ... e ... 

4382. P: Ee ... mas dulu kan si Y ini kan pemah disuruh gam bar ya 

4383. mas ya? 

4384. PY: Iya ... 

4385. P: Itu hasilnya gimana? 

4386. PY: Oh itu ... abidah itu yang tau sebagai konselor. Saya 

4387. juga kurang kurang tau. Cuma kalo informasinya dia 

4388. disuruh gambar memang benar. Gambaran-gambaran 

4389. dia itu gambaran rnengarah pada apa yang dia suka 

4390. 

4391. 

pada keluarga itu, harapannya apa, apa yang tidak 

disenangi di keluarganya itu aja. 

4392. P: Pak sejak kejadian itu apa dia itu pemah ga kalo 

4393. ngomong dia benci sama laki-laki" 

i 4394. PY: Setelah kejadian apa sebelum? 

; 4395. P: Setelah ... 

' 4396. PY: Bukan benci tapi takut. 

' 4397. P: Sama semua laki-laki? 
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ayahnya kediri. 

Gambar Y 
menunjukkan 
tentang apa yang 
disukai, 
harapannya, dan 
apa yang tidak 
disenangi 
dikeluarganya. 

Setelah kejadian 
Y takut dengan 
laki-laki. 

Y takut dengan 
, laki-laki yang 
• usianya seperti 

pelaku. 

, Kalau dengan 
4398. 

i 4399. 

PY: Sama semua termasuk orang-orang yang pemah anu • teman-teman 
yang kecil Y tidak 

yang sudah tua ya... ya seperti umur umur ketika takut. 

4400. pelaku itu ya ... seperti umur-umur pelaku itu aja ... 

4401. 

4402. 

P: Kalo dilain umumya pelaku itu'l 

PY: Gak ... kalo dengan teman-temannya yang kecil gak ada 

4403. masalah dia. Gak ada masalah... sangat-sangat dia 

4404. seperti baik menjalin hubungan dengan teman-teman 

Hubungan Y baik 
dengan teman 
sebayanya. 



4405. 

4406. 

4407. 

4408. 

4409. 

4410. 

4411. 

4412. 

4413. 

4414. 

4415. 

4416. 

4417. 

sebayanya. 

P: Kalo dulu pertama kali sama mas yanto t,rimana? Kan 

mas yanto juga laki-laki? 

PY: Ya ... ee ... pertama kali saya ketemu dia itu gak ada 
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Setelah kejadian 
Y selalu dipojok 
dengan mata yang 
menerawang 

masalah saya dan ibunya menanamkan bahwa ini keatas ketika 

b I k Nah d . . dJ·a bercerita tentang pengacara yang mem e a amu. an situ 
kejadiannya. 

bercerita ... setelah kejadian itu saya setiap hari kesana 

sampek dua minggu, pagi siang malem saya kontrol Ketika melakukan 

terns saya ajak ngomong. Ya gitu kalo kita ajak 

ngomong mengenm itu dia pasti di pojok. Kalo 

ditembok itu di pojok kemudian sambil merenung 

merenung menerawang ke atas menceritakan itu. 

P: Maksudnya matanya sambil melil1at ke atas? 

si pelaku 
membungkam Y 
dengan banta! dan 
memasukkan 
kemaluannya di 
kamar mandi serta 
Y disurnh 

4418. PY: Iya ... he ... e .. saat melakukan ... si ... melakukan s1 
memegang 
kemaluan pelaku. 
Apabila Y tidak 
maumaka Y 

4419. 

4420. 

4421. 

4422. 

4423. 

4424. 

4425. 

4426. 

pelaku itu membungkap dengan banta! kemudian 

kakinya diangkat dimasukkan kemaluannya di kamar diancam akan 

mandi itu juga disurnh opo ... me ... me ... memegang dibunuh. 

ee ... penisnya si pelaku ... ya kayak-kayak gitu. Ketika 

tak tanya lho kalo kamu gak mau gimana? Kalo saya 

gak mau nanti saya dipukul... dipukul, dimarahi 

Sampai sekarang 
Y takut dengan 
pelaku. 

kemudian saya akan dibunuh. 

ancamannya. 

Ya kayak gitu Kalau sekarang Y 
tidak pemah 
kesurnpan. 

4427. P: Terns yang takut sama laki-laki itu ya pak, apakah itu 

4428. 

4429. 

4430. 

sampai sekarang? 

PY: Sampek sekarang .. 

P: Terns saya kembali yang kesurupan itu, apakah sampek 

443 I. sekarang dia begitu? 

PY: Enggak sekarang ... Kalo sekarang dia kesurupan hanya 

dia ketika dia ee... kan dia kemaren kan ada kasus 

mencuri ee... uangnya tetangga itu aja ketika di ... anu 

Waktu mencuri 
uang tetangga Y 
pura-pura 
kesurupan karena 
takut. 

Pinn1 kamar 
mandi sudah 
mulai ditutup 
karena Y sudah 
malu kalau dilihat 

4432. 

4433. 

4434. 

4435. pura-pura kesurupan itu aJa sebenamya... dia cuma orang. 



4436. indikasi lllltuk takut ae sebenarnya ... gak ada masalah 

4437. 

4438. 

4439. 

sih. Sekarang dikamar mandi pllll ditutup kok wes an. Dia 

mulai dewasa kan mulai sekarang sudah malu kalo dilihat 

apalagi temarmya banyak yang ee ... besar-besar disini 

4440. juga tidur sini. 

4441. P: Ee ... pak dulu kan dia gak pemah pulang ke rumah kan? 

4442. Gak mau ya ... 

4443. PY: Kapan? 

4444. P: Dia kan kalo suruh pulang kerumah kan gak mau ya? 

4445. PY: Ya sampek sekarang ... 

4446. P: Itu alasannya kenapa pak? 
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Sampai sekarang 
Y tidakmau 
pulang 
kerumahnya. 

Ibu Y jahat dan 
sering memukul 
dan Y dirumah 
tidak ada yang 
memperhatikan. 

Y tidak mau 
mamanya bekerja 
sebagai pure!. 

lbu Y pemah 
444 7. PY: Ya ... ibuknya itu jahat sering memukul. Dulu ketika dibakar oleh 

4448. 

4449. 

4450. 

4451. 

4452. 

dia dirumah itu tidak ada yang memperhatikan. Lain ayahnya karena 
masalah ekonomi. 

kalo digenta, meskipun kita jahat dan sebagainya kan 

itu perhatian itu aja... intinya gitu. Rasanya dia gak 

mau mamanya kerja seperti itu sebagai ... apa ... pure! 

kayak gitu. 

4453. P: Lho dulu katanya ibunya pernah dibakar ya pak? 

4454. PY: Oh ya ... sama ayahnya. Saat kejadian itu ken ee ... 

4455. ayahnya gak bekerja kemudian ibunya menuntut 

4456. kebutuhan keluarga yang ee... in gin membeli ini 

4457 membeli itu ... itu kemudian ada permasalahan dan 

4458. 

4459. 

kemudian disiram bensin kalo gak salah kemudian 

dibakar. 

. 4460. P: Itu yang cacat itu mananya? 

i 4461.. PY:Tangan ... 

P: Tangan kanan? 

PY: Tangan kaki. 

Y tahu tentang 
kejadian ibunya 
dibakar. 

4462. 

4463. 

' 4464. 

. 4465. 

P: Tangan dua-duanya? Y sebenarnya 
pin tar tapi licik. 

PY: Satu. Tangan yang kiri ... eh ... ya kanan sama kiri dan 

kaki. Kalau dengan 
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4467. P: Waktu itu si Y ada? teman-temannya 
Y selalu mencari 
perhatian dan 
meminlpin 
sehingga teman
temannya hams 
menurut pada Y. 

4468. PY: Tau tau ... tau dia tau. Di depannya dengan kakaknya 

4469. 

4470. 

4471. 

4472. 

4473. 

4474. 

4475. 

4476. 

4477. 

4478. 

4479. 

4480. 

4481. 

4482. 

4483. 

4484. 

4485. 

4486. 

4487. 

4488. 

: 4489. 
I 

i 4490. 

I 4491. 
I 

4492. 

4493. 

4494. 

4495. 

4496. 

4497. 

dengan adiknya. Saat itu kejadian cuci baju. 

P: Oh ya pak, dulu kan bapak pemah bilang kalo si Y ini 

suka bermain politik dengan teman-temannya? 

PY: Iya ... 

P: Itu seperti apa pak contohnya? 

PY: Ee ... ini memang anak ini sangat berani kalo menurut 

saya sebenamya pinter tapi licik. Kalo memang ketika 

dia berkumpul dengan teman-temannya itu dia selaht 

Kalau temannya 
menjauhi, Y akan 
berusaha agar 
temannya kern bali 
lagi. 

Y orant,>nya tidak 
mencari perhatian dan selalu ee .. pemimpin gitu lho... pelit. 

dalam artian pemimpin itu apa ee ... ketika dia didalam 

kelompok itu inginnya ngebosi... mengajak teman-

temannya untuk kesini kesitu, hams menurut ke dia. 

Kemudian ketika nggak ketika teman-temannya kalo 
Y orangnya minta 

menjauhi dia itu berusaha se ... se ... maksimal mungkin 
menang sendiri. 

bagaimana mempengaruhi temannya lagi. Tadi saya 
Y ingin teman

cerita dia mencuri uang tetangga tapi kemudian setelah 
temannya 

itu uangnya itu dibuat ngebosi teman-temannya supaya menurut, kalau 

d k I . 1 d .. d"k d. I tidak menumt Y teman-temanne e et ag~. tu yang yang qa 1 ·an 1a . .d k k · , t1 a · su ·a. 
sebagai ... sebenamya anaknya itu nggak nggak medit. ! 

K I d. . b ! Y akan a aupun 1a punya uang 1tu se enamva sanl!at-sangat 1 1 k k 1 1 ~ - me a ·u ·an 1a 
loman ... loyal kepada teman-temannya itu aja.. yang negatif 

apabila Y tidak 
P: ltu bapak pemah tanya ga ketemannya kenapa dia ga 

suka dengan 
suka sama Y1 

PY: Ya ... sebenamya salah satunya kan si Y itu menang 

sendiri kan. Ketika kennaren kasuse di sekolahan kan 

ee... matmya maunya si Y itu kan anak-anak ini 

menurut dia. Tapi kadang ada anak yang gak nurut, Y 

itu gak suka dan dengan segala hal entah itu negatif itu 

temannya seperti 
menggos1p, 
menghina dan 
mengadu domba 
agar temannya 
bertengkar 
sendiri. 

dilakukan, ya salah satunya ee ... apa ... ngerasani a tau Y menangis dan 



4498. 

4499. 

4500. 

4501. 

4502. 

4503. 

4504. 

4505. 

menghina teman-temannya yang satu apa... mengadu 

domba "jangan kumpul sini kamu ini ini ini ... " itu 

pintemya dia disitu. Jadi bagaimana teman itu di ... buat 

saling bertengkar sendiri. Kalo sudah bertengkar sendiri 

dia menarik diri. Kayak-kayak gitu... itu pinter 

memang anaknya. Memang sangat kalo anak m1 

semakin besar tambahnya seperti ini akan berdampak 

nanti ketika dewasa dia kan begitu. Tapi kalo bagus ya 

4506. memang kedepannya gak kayak gitu .... 

4507. P: Kalo si Y ini waktu ketemu pelaku dipengadilan gimana? 

4508. PY: Ooh ... berontak dia gak mau. 

4509. P: Dia gak mau ketemu? 

4510. PY: Gak mau ... nangis ... gak mau gak mau ... 

4511. P: Kenapa itu? 

4512. PY: Takut. Takut dia gak man ... pada saat itu dihadapkan 

4513. 

4514. 

4515. 

4516. 

4517. 

4518. 

pada ee... pengadilan langsung dia nangis menolak 

wes gak mau ... hakimnya tam bah kuat kan ... itu lihat 

dari perbuatanmu ... dari perbuatanmu seperti itu kan. 

Gak mau kan dia kan ... sebenamya yang saya harapkan 

si X seperti ini tapi temyata tidak. Ini lain gitu... dan 

barang buktinya s1 Y Iebih lengkap. Banta!, spre1, 
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tidak mau 
bertemu pelaku di 
pengadilan. 

Y menangis, 
takut, dan 
menolak pada saat 
sidang. 

Barang bukti Y 
lebih lengkap. 

Y dulu tinggal 
dengan kakeknya, 
mama dan 
adiknya. 

i 4519. 

4520. 

4521. 

4522. 

4523. 

Ibu Y bekerja dari 
eel ana dalam, sarung... buanyak dan itu banyak . . . 

pat,'l sampm pagJ 
darahnya. lagi dan anaknya 

cenderung 
dibiarkan. 

P: Baiklah ee ... saya mau tanya tentang subjek " Y "ya pak , 
! 

ya? 

4524. PK: Ya silahkan ..... 

4525. P: Ee ..... setau bapak itu gimana sih Jatar belakangnya 

4526. subyek Y? ee ... keluarganya dia ... 

4527. PK: Ee ... iya ... dia ee ... hanya tinggal dengan kakeknya, 

4528. mamanya dan adiknya. Nah ... kakeknya itu udah tua 

Tiga bersaudara. 

Y anak kedua. 



4529. 

4530. 

4531. 

4532. 

4533. 

udah udah sekitar usia berapa ya ... hampir 60 - 70 

anlah karena sudah sangat tua ya ... terns ... ibunya itu 

bekerjanya memang cenderung mulai dari pagi kadang 

sampek pagi lagi, jadi dia memang bekerja, bekerjanya 

waktunya gak terbatas. Nah sekarang anaknya 

4534. cendernng dibiarkan gitu ... 

4535. P: Berapa bersaudara dia pak? 

4536. PK : Dia ada ... yang saya tau kakaknya satu ... tiga kalo 

4537. gak saiah. 

4538. P: Dia anak ke'~ 

4539. PK: Yang saya tau tiga. Kakaknya perempuan, dia, 

4540. kemudian adiknya laki-iaki. 

4541. P: Terns si " Y " ini usianya berapa sih pak? 

4542. PK: Sekarang ini mungkin umumya 12 tahun ... 

4543. P: ltu kelas berapa sekarang'~ 

4544. PK: Sekarang barn kelas ... mau naik keias 4 mungkin 

4545. P: Lho kok masih kelas 4? 

4546. PK: Jya ... ya karena itu tadi ya ... karena alasan dulu itu 

4547. ketika keluar dari desa itu kemudian berpindah 

4548. ininya ... apa namanya rapor dan sebagainya sehingga 

4549. kemudian lama anak ini gak bersekolah. Setelah 

4550. itukan .. anaknva sebelum masuk kesinikan masuk 

4551. 1 dipanti asuhan selama beberapa bulan gitu agak lama 

4552. juga ... tapi ternyata panti asuhan tidak mampu karena 

4553. anak ini di .. kategorikan sebagai anak yang sangat 

4554. agresif sangat apa namanya aktif gitu ... 

4555. P: Dia tinggal dimana pak?Di desa itu'~ 

4556. PK: Di desa itu ... mana itu ya ... Mojokerto atau mana 

4557. 

4558. 

4559. 

gitu ... pindah kesini semua dokumen dia tak terbawa 

sehingga ketika mau disekolahkan banyak sekolahan 

yang mengharnskan itu menggunakan dokumen 
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Usia Y dua belas 
tahun. 

Sebelumnya Y 
sering berpindah 
tempat, terkadang 
y tidak 
bersekolah 

Sebelum digenta 
Y di panti asuhan. 

Y anakyang 
agresif dan aktif. 

Y pindah dai desa 
dan dokumennya 
tidak dibawa dan 
Y tidak dapat 
sekolah di 
surabaya karena 
dokumen 
sebelumnya tidak 

I ada. 

Y disekolah 
terkenal nakal 
karena Y suka 
bohong, mencuri, 
dan menindas 
teman-temannya. 

Y dikelas paling 
besar. 

Ymembujuk 
teman-temannya 
agarmau 
membelikan jajan 



4560. sebelumnya.Tapi temyata tidak bisa. Nah kita bisa 

4561. karena kita menitipkan dia dan bisa. Meskipun 

4562. disekolahjuga dia terkenal nakal. 

4563. P: Nakalnya kenapa pak? 

4564. PK: Dianggap nakal karena dia bohong, kemudian mencuri, 

4565. kemudian ... karena dia dikelasnya paling besar 

4566. kemudian dia menindas teman-temannya gitu ... 

4567. P: berarti dia tau kalo dia paling besar di kelasnya? 

4568. PK: iya ... hee ... 

1 

4569. P: Dia kok tau itu dari sini apa memang dia tau sendiri? 

4570. PK: Iya ... dia tau sendiri kalo dia paling besar disana .. 

4571. P: Menindasnya dalam hal apa pak? 

4572. PK: Misalkan kalo jajan gitu ya ... ya ... dia akan bagaimana 

4573. me ... membujuk teman-temannya agar dia mau 

4574. membelikan jajan gitu lalu meminta uangnya ... 

4575. P: Pemah ketauan sama gurunya? 

4576. PK: Pemah ... ketauan dan pemah ... pemah ... ketauan sama 

4577. orang tua salah satu muridnya.Bahkan sempat sampai 

4578. marah kemari ... pemahjuga gurunyajuga gak tahan, 

4579. pemahjuga ... 

' 4580. P: Kenapa itu pak? 

' 4581. 

'4582. 

4583. 

' 4584. 

4585. 

4586. 

4587. 

4588. 

PK: Ya karena saking ininya saking ... bagaimana gurunya 

mungkin saking apa itu ya ... hiperaktif mungkin bagi 

dia ya begitu ya ... dan tidak terkontrol, tidak tau aturan 

begitu ... karen a duduk dia pun kaki dimeja ... 

P: Itu didepan gurunya itu? 

PK: Ya ketika di sekolah itu ... lha itu yang membuat 

gurunya ... dia pemah gurunya cerita dia tidak tahan 

dengan kelakuan si " Y ' ini. 

4590. P: Trus kalo orang tua temannya disini itu kenapa itu? 

4591. PK: Temannya disini diajadi ... jadi apa 
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danmeminta 
uangnya. 

Ypemah 
ketahuan oleh 
gurunya dan 
orangtua 
temannya. 

Guru Y tidak 
tahan karena Y 
hiperaktif, tidak 
terkontrol dan 
tidak tahu aturan. 

Guru Y tidak 
tahan dengan 
kelakuan Y. 

Y jadi pemimpin 
dikalangan 
teman-temannya. 

Ybanyak 
inisiatif. 

1 Y pemah 
mengejek 
temannya kalau 
ayahnya punya 
istri dua. 

Orangtua teman Y 
datang ke genta 
sambil marah. 
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4592. namanya ... jadi ... pimpinannya lah, jadi dia yang 

4593. mengorganisir dan memang anak-anak yang lain itu 

4594. karena ... dia yang puny a ban yak insiatif ya dia ikut saja 

4595. yang lain. 
Dulurumah Y 

4596. P: Lho yang waktu disini kan apa orang tua temannya yang didekat jalan 

4597. marah itu lho pak ... itu kenapa itu? 
semarang. 

4598. PK: Oo ... yang itu .. .itu dia pernah mengata-ngatai kepada 

4599. teman-temannya kalu bapaknya itu punya istri dua 

4600. begitu ... 

4601. P: Bapaknya punya istri dua'l 
Ayahnya sudah 

4602. PK: Hee ... lha kemudian anaknya ini bilang sama orang tidak 

4603. tuanya, orang tuanya langsung datang ke sekolahan lalu 
memperhatikan 
dan tidak 

4604. datang kemari sambil marah waktu itu ... dia gak terima menghubungi 

4605. dengan perkataan itu. 
lagi. Orangtua Y 
singe! parent. 

4606. P: Jadi dia mengatakan kalo mamanya dua gitu bukan Ayah tiri Y tidak 

4607. papanya yang dua gitu? 
resmi. 

4608. PK: Bukan ... ya istilahnya punya pacar lagi lah gitu ... 

4609. P: Terus dia disini itu tinggal didaerah mana pak'l 

4610. PK: Sekarang mmah dia'l 

4611. P: Ndak, dulu waktu sebelum disini'l 

' 4612. PK: Ini di ... daerah ... ee ... dijalan semarang tembok itu 
' 

I 4613. lho ... t 

4614. P: ltu sebelum orang tuanya yang sekarang dari pagi sampek I 

I 
4615. pagi gitu'l i 

I 

' 4616. PK: lya ... 

4617. P: Tms dari pihak papanya itu gimana'l 
Ayah kandung Y 

4618. PK: Papanya sudah tidak memperhatikan bahkan sudah pisah. 

4619. menghubungi juga tidak jadi ... singe/ parent kan yang 
lbu Ypunya 

4620. perempuan ini gitu ... gandengan lagi 

4621. P: Tms punya papa tiri gitu? 
yaitu orang yang 
memperkosa Y. 

4622. PK: Punya papa tiri ... ya ... memang gak resmi juga wong 



4623. diajuga istilahnya bojo-bojoan begitu ... 

4624. P: Trus pelakuannya orang tuanya sama si " Y" itu gimana 

4625. pak sebelum disini? 

4626. PK: Kalo yang ... gandengan yang pertama itu yang ... apa 

4627. 

4628. 

namanya ayah kandtmgnya kan sudah pisah 

ya ... kemudian ptmya gandengan lagi ... nah gandengan 

4629. ini yang memperkosa si "Y "ini ... 

4630. P: Trus cara mendidik ibunya sendiri gimana? 

4631. PK: Ya memang keras ... artinya ya sangat-sangat keras ya 

4632. memang ee ... kalo ada dia semuanya serba ada larangan 

4633. ini itu ... tapi kalo gak ada dia kan ya gak tau juga. 

4634. P: Larangannya gimana pak? 

4635. 

4636. 

4637. 

4638. 

4639. 

4640. 

4641. 

4642. 

4643. 

4644. 

I 4645. 

' 4646. 

4647. 

·. 4648. 
I 
i 4649. 
i 

I 4650. 

4651. 

I 4652. 

I 4653. 

PK: Kayak misalkan katakanlah mulai dari sopan santun 

dan sebagainya, paling yang nakal itu selalu 

me ... me ... meresponnya dengan ... mungkin pukulan 

cubitan kemudian maki-makian dengan itu ... 

P: kalo papanya yang tiri itu? 

PK: Papanya yang tiri yang memperkosa itu saya gak tau 

persis ya tapi ... ee ... biasanya ... ee ... justru ketika 

si ... ibu ini pergi dia yang kemudian menekan si " Y " 

ini besar sampek ketingkat perkosaan. 

P: Ee ... apa bapak tau gak kronologinya dia dih>itukan sam a 

papa tirinya? 

PK: Y a ... say a cum a sekilas dari ibunya aja ya .. ya biasanya 

ya gak tau ya karena mungkin kalo ibunya bilang 

sih ... ee ... apa yang kurang dari saya kalo ibunya bilang 

pada suaminya sebagai anakku pun kamu begitukan ... 

P: Itu dia diperkosanya gimana pak? Prosesnya gitu kok 

sampek si " Y " diperkosa sama dia gitu? 

PK: Kalo kejadiannya persis saya gak tau ya ... tapi memang 

kan karena ... ee ... untuk menyalurkan hasrat seksualnya 
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lbu Ykeras, 
semuanya ada 
larangan. 

Larangan dalam 
hal sopan santun. 

Kalan anaknya 
nakal, ibu Y 
selalu memukul, 
mencubit atau 
dengan makian. 

Y diperkosa 
waktu ibunya 
pergi. 

Ayah tiri Y 
menyalurkan 
hasrat seksualnya 
1. • 
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4654. ketika ibunya ini gak ada ya keanaknya gitu ... ke anaknya yaitu 

4655. P: Trus si " Y " ini gimana nangepinya? Y. 

4656. PK: Ya dia gak bisa ban yak apa-apa kecuali menjerit. .. jadi Y tidak bisa 

4657. kalo den gar ceritanya ini dari tetangganya itu berbuat apa-apa 
kecuali menjerit. 

4658. sampek. .. bahkan tetangganya ptm gak tau ... tapi 

4659. sering-sering mend en gar ceritanya Tetangga Y 
mendengar jeritan 

4660. begitu ... eh ... jeritan ... jeritan si" Y" ini kalo pas ketika Y ketika Y 

4661. si ... si ... apa namanya ayah tirinya itu memperlakukan diperkosa dan hal 
itu dilakukan 

4662. dia begitu, lha katanya itu berulang-ulang ... berulang-ulang. 

4663. P: Berapa kali? 

4664. PK: Saya gak tau persisnya ... 

4665. P: Berapa lama? 

4666. PK: Wah sayajuga gak tau persis ya berapa lamanya Setelah beberapa 

4667. ya ... tapi ... setelah ... setelah beberapa lama memang lama akhimya 
ketahuan dan 

4668. ketauan akhimya dan juga omongan dari tetangga ibunya 

4669. juga ... akhimya ... ee ... ibunya tau bahwa memang dia melaporkan ke 
polisi. 

4670. diperlakukan begitu dan kemudian dilaporkan polisi 

4671. tapi dengan cara menjerat gitu ya dan ketika si " Y " Ibu Y marah 
sekali. 

4672. kemudian diperiksakan di visumnya memang iya, 

4673. kemudian ya si ibunya ini marah luar biasa begitu ... 

4674. I P: Trus setelah ... ibunya tau gitu gimana reaksi ibunya 
Jbu Y merasa 4675. I terhadap anaknya ini? 
bersalah karena 

4676. PK: Ya makanya karena dia ... mungkinjuga merasa tidak ada 

4677. bersalah tidak ada pengawasan dari dia ... dia berusaha pengawasan 
kepada Y. 

4678. menitipkan ke panti gitu ... 

4679. P: Oo ... berarti sebelum disini dari panti itujuga karena lbu Y menitipkan 
Y ke panti. 

4680. masalah ini juga ya? 

4681. Pk: Masalah ini juga ... 

4682. P: Trus berapa lama si" Y" di panti? 

4683. PK: Berapa ya ... kurang lebih sekitar tiga bulan sampai 
Pengelola panti 

4684. em pat bulan gitu ... tapi karena tidakmampu 
. 1. 



4685. 

4686. 

4687. 

4688. 

4689. 

4690. 

4691. 

keliatannya ... ee ... ee ... sikap si " Y " yang tadi ya 

hiperaktif, gak bisa konsentrasi ... itu yang mungkin 

akhimya di panti pun gak, pengelola gak mampu 

mengatasi jadi awalnya itu ceritanya dulu begini, habis 

dari kepolisian ya ... ketika itukan dirujuk orang telepon 

ke kita kemudian ketemu disini kemudian menceritakan 

kasus itu ... kemudian dia mau menitipkan ke kita tapi 

4692. dia ragu ... ragu setelah ragu ke panti, panti gak mampu 

4693. barn ke kita gitu ... 

4694. P: Lho pantinya kok gak mampu itu kenapa pak'l 

4695. PK: Ya karena tadi ... kelakuannya anak ini ... 

4696. P: Oo ... agresif7 

4697. PK: Iya ... naik pagar, keluar lorn pat dan sebagainya ... itu 

4698. yang membuat pengelola panti gak sanggup 

4699. lagi ... akhimya dikembalikan ke keluarganya kemudian 

4700. telepon kemari, ya udah kita disini aja ... 

4 701. P: Trus pada waktu disini gimana si " Y" itu? 

4702. PK: Hampir sama dengan cerita yang di panti, jadi memang 
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mengatasi karena 
Y hiperaktif dan 
tidak bisa 
konsentrasi. 

Sete1ah panti 
tidak mampu lalu 
dirujuk ke genta. 

Panti tidak 
mampu karena 
ke1akuan Y. 

Y di panti naik 
pagar, lompat dan 
akhimya 
pengelola tidak 
sanggup. 

Waktu digenta Y 
juga agresif dan 
liar 

Ymemang 

1

4703. 

4704. 

! 4705. 

I 4706. 

dia san gat liar kemudian agresif. .. lha ini saya pikir juga . agresif, mudah 

I I I I . d'k . k 1 . I tersinggung dan 

4707. 

• 4708. 

4709. 

I 4710. 

i 4711. 

4712. 

4713. 

4714. 

4715. 

. .. sa a 1 satu ... sa a 1 satu m 1 ·asi vane sava ·eta lUI d 
1 1 - - - , mu a 1 mara 1. 

ya ... indikasi bahwa dia memang mernpunyai gejala 

traumatik itu sampai dia begitu ... dia mcmang ahrresif. 

mudah tersinggung kemudian gampang marah 

kemudian kalo ngamuk pun sampek mbanting barang

barang be~:,>itu ... bahkan nekatnya nekatnya luar biasa , 

pemah opo panjat pagar lompat lari .. pemah hi lang 

dia ... 

P: Pemah hilang? 

PK: Hee ... hilang dan keteman-temannya men gam en 

itu ... kita carikan, ketika disinikan banyak teman-teman 

ya ... kitakan disini kan juga ada anak pengamen juga ... 

1 Kalau marah Y 
suka membanting 
barang. 

Ypemah 
melompat pagar, 
lari an pemah 
hilang. 

Y hilang ke 
temannya dan 
ngamen. 
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4716. P: Trus kok bisa ketemu gimana? 

4717. PK: Ya ketemunya karena kita Iiat dia ... ada yang laporan 
Y 1ari karena 
tidakmau di 

4718. anak itu ikut dengan kami kok ngamen, kita kejar dia kekangdan 

4719. kesana. 
diatur. 

4720. P: Trus dia alasannya apa kok lari dari sini? 

4721. PK: Ee ... dia gak mau dikekang, intinya dia gak mau diatur, 

4722. itu aja ... 

4723. P: Ee ... apa dia pernal1 bilang gak tentang dia diperlakukan 

4724. begitu sama ayall tirinya gitu? 

4725. PK: Dia gak pernal1 cerita itu ... saya dapat cerita dari 

4726. ibunya, dia sendiri tidak pernal1 cerita tentang itu ... tapi 

4727. ee ... pernah dia kalo menceritakan ee ... apa namanya 

4728. waktu anunya sakit itu pernah ... nah kalo begitu kita 

4729. langsung kita besok bawa keklinik. Setelall ayah 
4730. P: Tms dia hubungannya dengan orang tuanya gimana pak? tirinya dipenjara, 

4731. Maksudnya ya sama mamanya atau sama papa tirinya? 
ibunya punya 
pasangan lagi. 

4732. PK: Papa tirinya kan setelah kejadian itu kan papa 

4733. tirinyakan kemudian disidang dan di penjara ... ya 
Ibunya dan 
pasangannya yang 

4734. kan ... kemudian ibunya ini punya gandengan lagi ... lha bam datang 

4735. yang ini memang agak bisa mengertikan ee ... mungkin 
seminggu atau 
dua minggu sekali 

4736. seminggu sekali a tau tiga minggu sekali orang tuanya menjenguk Y. 

4737. main kemari. 

4738. P: Yang ibunya? 

4739. PK: Ibunya ... dan itu sama ee . . suaminya itu tadi . 

4740. P: Yang bukan memperkosa itu? 

4741. PK: Ya bukan ... yang memperkosa sekarang ditahan Y mulai kritis 

4742. kan ... ya itu .. ee .. dia memang memberi, memang kita menan yak an 

4743. anjurkan jadi kita wajibkan hams datang tmtuk 
tentang pekerjaan 
ibunya. 

4744. menjengguk. 

4745. P: Tms Pandangan " Y " terhadap orang tuanya gimana 

I 4746. pak? Ypernah 



474 7. PK: Ee ... dia mulai agak kritis ee ... jika orang tuanya 

4748. 

4749. 

4750. 

4751. 

4752. 

4753. 

4754. 

4755. 

itu ... mengatakan aku sekarang pokoknya ... mamanya 

keija pokoke, mamae keijo pokoke ngono ... keijo-kerjo 

nang di rna? Kerjo kok bengi-bengi ban get. .. gitu mulai 

paham hal-hal begitu ... hal itu pemah di bilangkan ke 

mamanya ... sempat dulu itu geger ya ... sempat mungkin 

ditampar atau apa ... 

P: Ditampar sama mamanya? 

PK: Hee ... 

4756. P: Tms ee ... jadi dia masih sayang ya sama mamanya? 

4757. PK: Kalo sa yang sih sayang ya karena kelihatannya satu-

4758. 

4759. 

satunya orang tua yang masih memperhatikan dia 

mamanya. 

4760. P: Tadi yang bapak bilang kritis itu kritis apa sih? 

4 761. PK: Kritis itu yang menanyakan hal-hal yang dilakukan 

4762. untuk mamanya ya pekerjaannya, dulukan dia gak 

4 763. pernah, sekarang dia menanyakan ... 

4764. P: Tapi sekarang dia tau pekeijaannya mamanya gimana? 

4765. PK: Tau persisnya belum ... cuman dia hanya menanyakan 

4766. 
I 
: 4767. 
I 

I 4768. 

begitu ... keija kok tems-temsan ... kerja kok sampek 

bengi-bengi gitu ... itu yang ... yang sebelumnya gak 

ter:iadi. sekarang dia mulai menanyakan itu ... 

· 4 769. · P: Tms sam a papanya yang bam ini? Dia setuju ndak 

i 4770. kelihatannya? 

• 4 771. · PK: Ee ... dia tidak pemah ... apa ya ... terganggu kelihatannya 

4772. ya karena dia cuma memberi uang ... 

4773. P: Setelah dia mengalami perkosaan pemah gak dia pemah 

4 77 4. bilang gak perkosaannya waktu itu? 

4775. PK: Tidak pemah ... yang muncul hanya hanya ya mungkin 

4776. 

4777. 

salal1 satu itu ya ... salah satu akibatnya ... ya mungkin 

ya ... itu ... sifat agresifuya tems hiperaktifuya trus gak 
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ditampar 
mamanya karena 
bertanya tentang 
pekerjaan ibunya. 

Y sayang dengan 
ibunya karena 
hanya ibtmya 
yang 
memperhatikan 
Y. 
Y dulu tidak 
pemah 
menanyakan 
perkeijaan ibuny, 
tetapi sekarang Y 
menanyakan 
pekerjaan ibunya. 

Y tidak terganggu 
dengan pasangan 
ibunya yang bam. 

Salah satu 
trumatisnya 
mungkin sifat 
agresmya, 
hiperaktif, tidak 
mau diatur dan 
menang sendiri. 

Dulu semua staf 
mengeluh tentang 

T 
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bisa diatur trus mau menang sendiri,itu ... dulu dikantor Y. 

ini kalau dia masuk udah morat marit semua ... ini sudah 
Y sekarang lebih 

4778. 

4779. 

4780. 

4781. 

morat marit apalagi kalo dia masuk ... sudah morat marit baik. 

( sambil tertawa ) 

4782. P: Trus sekarangndak seberapaya? 

4783. PK: Sekarang ndak seberapa ... dulu itu dia menjadi ... semua 

4784. 

4785. 

4786. 

4787. 

4788. 

stafmengeluh tentang dia ... sekarang sudah mulai agak 

agak lain karena kita kan ndak mencegah kalo dia 

bergaul dengan temannya lainnya, lha itu kelihatannya 

yang memberi dampak ... meskipun dia kadang-kadang 

memimpin kadang-kadang dia dipimpin ama anak yang 

4 789. lebih besar begitu ... itu dia temyata bisa-bisa hidup 

4790. dengan mereka dan tidak terganggu dengan kejadian-

4791. kejadian tentang dia. 

4792. P: Apa yang dikeluhkan dari dirinya? 

4793. PK: Kalo bilang soal keluhan itu .... dia hanya keluhan-

4794. 

4795. 

4796. 

4797. 

4798. 

4799. 

4800. 

4801. 

keluhan hal-hal yang berkaitan dengan ketidak 

nyamanan. Ketidak nyamanan itu misalkan ee ... saya 

lagi gak enak badan saya sakit ... itu pun tadinya 

belum ... apa namanya bel urn terungkap, jadi setelah 

kita biasakan dia mulai bisa mengungkapkan 

be1,>itu ... persis kejadian ketika ... dia menerima mens 

pertama itu kan dia kan setelah berakhir itu lha itu 

yang kemudian kitajelaskan dia bisa menerima. 

4802. : P: Yang mengetahui keadaan di Y ini siapa saja'l Selain staf 
I 

4803. disini'l 

4804. PK: Ee ... gak ada ya ... Cuma pihak orangtuanya dan 

4805. kepolisian. 

4806. P: Kalo teman sebayanya? 

4807. PK: Ndak ada yang tau ... 

4808. P: Cuma staf sini? 

Y terkadang 
memimpin dan 
terkadang 
dipimpin anak 
yang lebih besar. 

Y tidak terganggu 
dengan 
kejadiannya. 

Y mengeluh 
karena Y tidak 
enak badan atau 
sakit. 

, Yang mengetahui 
1 keadaan Y cuma 

staf. oran~,rtua dan 
pihak kepolisian. 

T em an sebaya 
tidak ada yang 
tahu keadaan Y. 

; Y cenderung 
· dominan dengan 

ternan sebayanya. 



4809. PK: He ... e ... 

4810. P: Kalo hubungannya dia dengan ternan sebayanya itu 

4811. gimana pak? 

4812. PK: Ya seperti lainnya ... seperti lain-lainnya. 

4813. P: Maksudnya bisa beradaptasi gitu? 

4814. PK: Bisa ... ya cenderung dominan iya ... 

4815. P: Apa dia pemah mengalami hambatan dalam berlmbungan 

4816. dengan orang lain? 

4817. PK: Selama ini ... bel urn ... belum pemah. Dia lebih mudah 

4818. berhubungan dengan orang lain, lebih mudah ... cepat 

4819. diterimajuga ... tapi setelah itu barn kemudian ada 

4820. halangan-halangan tertentu karena sikap dia yang begitu. 

4821. Orang lain yang merasa terganggu. 

4822. P: Apa dia pemah gak dikritik sama orang lain gitu? 

4823. PK: Gak pemah ... soal apanya? 

4824. P: Ya semua masalah dia atau gimana? 

4825. PK: Oh iya ... kalo soallainnya itu soal kenakalan dia aja 

4826. yang dipersoalkan. Karena misalnya dia ... mengambil. .. 

4827. sering dia yang dikeluhkan itu mengambiluang orang 

4828. lain itu yang sering ... tetangga sini pun juga tau ... 

: 4829. P: Terns kalo dikritik itu apa dia memusuhi orang itu pak? 

1 4830. PK: Dia menghindar ... jadi ee ... lari dari ... atau gak mau 

483 1. bertemu dengan orang itu. 

1 4832. P: Terns selain dikritik apa dia pemah dipuji pak? 

4833. PK: Oh ya ... sering dipuji juga ... 

· 4834. P: Dalam hal apa? 

4835. PK: Dalam hal misalkan kalo dia katakanlah kalo dulu kan 

4836. sekolah harns di oyak-oyak ... kan dia harus diikutkan 

483 7. les ... jadi kalau dia sekolah kemudian pulang ya ... 

4838. terns mau ganti ya itu ... itu bisa kita puji ... nah gitu 

1 4839. lho ... itu barn cewek itu ... 
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berhubungan 
dengan orang lain 
an cepat diterima 
orang lain. 

Karena sikap Y 
sehingga orang 
lain merasa 
terganggu. 

Y pemah dikritik 
karena kenakalan 
Y. 

Y sering 
dikeluhkan karena 
mengambil uang 
orang lain. 

Setelah dikritik, Y 
menghindar atau 
tidak mau 
bertemu dengan 
orang yang 
mengkritik. 

Y sering dipuji. 

1 Y dipuji karena 
karena sudah 
menjadi lebih 
baik dari 
sebelumnya. 

Y merasa senang 
setelah dipuji. 

Setelah dipuji, Y 
maumenurut 
dengan orang 
yang memUJL 

Semakin dilawan 
Y semakin 
L 



4840. P: Setelah dipuji reaksinya dia girnana? 

4841. PK: Ya dia senang ... 

4842. P: Senangnya kelihatan gitu? 

4843. PK: Kelihatan kelihatan ... dan biasanya setelah itu ee ... dia 

4844. 

4845. 

mau menurut terhadap orang itu yang memuji. Memang 

kelihatannya dia membutuhkan itu ... kalo semakin dia 

4846. dilawan semakin dia berontaknya besar. .. 

484 7. P: Dia disini pemah marah gak atau tersinggung gitu'l 

4848. PK: Oo ... ya sering ... memang dia ... gampangannya itu 

4849. problem maker gitu. 

4850. P: ltu dia marahnya kenapa pak? 

4851. PK: Kadang tanpa sebab ... yang lebih cenderung itu dia 

4852. tadi ... gak mau diatur kemudian dominan ... ee ... apa 

4853. yang diinginkan harus ada gitu ... 

4854. P: Terus marahnya karena apa? 

4855. PK: Karena tidak di ... di ... respon atau dipenuhi semua 

4856. yang diinginkan. 

4857. P: Terus setelah dia marah gitu apa yang dia lakukan? 

4858. PK: Ya tadi ... kala misalkan diajuengkel begitu dia bisa 

4859. membanting-banting barang, bisa juga me ... 

4860. melakukan kckerasan dengan yang dimarahi ... bisa 

4861. memukul. bisa menjambak begitu ... kala sudah tidak 

4862. tahan itu biasanya dia lari ... menangis lalu lari. 

4863. P: Dia pemah melampiaskan marahnya ke orang lain gitu? 

4864. PK: Ya tadi dengan cara memukul. .. 

4865. P: Memukul orang lain'l 

4866. PK: Iya ... orang lain yang bukan musuhnya maksudnya? 

4867. P: He ... e ... 

4868. PK: Oh nggak nggak ... kelihatannya dia cuma dengan 

4869. 

4870. 

dengan ... siapa yang dia menarik atau kala ada orang 

yang mencegah misalkan melerai nah ... orang itujadi 
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berontak. 

Y sering problem 
maker. 

Y marah karena 
tidak mau diatur, 
ingin dominan 
dan kalau 
menginginkan 
sesuatu harus 
terpenuhi. 

Y marah karena 
tidak direspon 
atau keinginannya 
tidak dipenuhi. 

Kalan marah Y 
senng 
membanting 
barang, memukul, 
menjambak dan 
kalau tidak tahan 
Y menangis 
kemudian lari. 

Kalau ada orang 
lain yang melerai 
maka orang 
tersebut akan 
menjadi sasaran 
marah Y. 

Y tidak pemah 
melampiaskan 
marahnyake 
orang lain. 

Ypemah 
tersinggung. 
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4871. sasaranjuga. Orang lainnya bisa ketipu ... itu dengan 

4872. barang ya. . . dengan barang. 
Kelebihan Y, 
orangnya mudah 

4873. P: Berarti kalo melampiaskan gak pernah ya? bergaul, menjadi 

4874. PK: Melampiaskan gak pernah ... 
pemikat bagi yang 
lebih kecil, punya 

4875. P: Berarti cuma sama orang yang gak suka ya? inisiatif, percaya 

4876. PK: He ... e ... 
diri. 

4877. P: Terus kalo tersinggung gitu dia pernah ga? 

4878. PK: Tersinggung ... kalo dalam perkataan enggak ... 
Y tidak ada 
halangan dalam 

4879. P: Menumt bapak kelebihannya dia apa sih pak? berhubungan 

4880. PK: Kelebihannya ... benarnya dia itu orangnya itu mudah 
dengan orang 
lain. 

4881. bergaul. .. jadi mudah ... gampang menjadi pemikat 

4882. bagi kelompok yang lebih kecil gitu ... kemudian dia 
Kelemahan Y 
karena agresi. 

4883. ptmya inisiatif kemudian dia itu ... tidak pernah merasa 

4884. stmgkan atau gampangnya masih PO lah kalo untuk 
Y pasti 
bermasalah 

4885. tampil-tampil gitu masih PD. Karena disini ikut Iomba dengan 

4886. ya iku aja ... ya pernahjadijuara ... tapi tidak ada 
kelompoknya 
karena Y dominan 

4887. halangan soal soal ee ... hubungan dengan orang lain dan terkadang 

4888. bahkan itu lebih dibandingkan dengan usianya dia 
kasar. 

4889. lebih lebih bagus ... 

4890. P: Tems kalo kelemahannya dia itu? 

4891. PK: Kelemahannya ... kalo tidak terkait dengan kejadian itu Y ingin pintar dan 

i 4892. ya mungkin sifat agresinya ini ... meskipun nanti di 
ingin beketja. 

4893. semua anak ada tapi sikap dia lebih ... karena dimana 

4894. dia tinggal dengan kelompok-kelompoknya pasti dia 
I 

4895. bermasalah itu. 
I 

I 

4896. P: ltu kenapa pak kok pasti bermasalah? 
1 Y ingin pintar dan 

bisa punya nang. 

4897. PK: Ya tadi karena dia dominan ... kemudian dominannya 

4898. itu dibantu dengan kadang kasar dia itu ... 

4899. P: Ee ... dia pernah bilang gak harapan dia, keinginan dia? 

4900. PK: Keinginan dia ya pernah bilang ... ee ... ya pokoknya 

4901. dia ... tapi gakjauh gak panjang panjang sih pokoknya 



4902. 

4903. 

dia ingin ... ingin apa ya ... ingin pinter gitu. Ingin 

bekeija ... ingin pinter begitu aja. 

4904. P: Terns tujuannya untuk apa itu? 

4905. PK: Tujuannya dia gak menyatakan. Gak menyatakan 

4906. secara khususnya ... pokoknya saya ee ... saya pinter 

4907. bisa punya uang gitu ... 

4908. P: Terns dia bilang gak caranya untuk mewujudkannya itu 

4909. gimana? 

4910. PK: Enggak ... enggak bilang. 

4911. P: Menurnt bapak si Y itu bisa gak menerima kedaan 

4912. dirinya seperti ini? 

4913. PK: Saya pikir dia tidak tidak pernah merasa begitu ya ... 

4914. 

4915. 

karena saya pikir dia sangat enjoy ... enjoy dengan apa 

adanya sekarang, bahkan mungkin dia juga bisa 

4916. bersolek itu ... ee ... dia juga merasa kala ee ... dia 

4917. cantik gitu dia merasa. 

4918. P: Ee ... menurut bapak apa ada pernbahan gak dalam diri 

4919. dia sete1ah dan sebelum mengalami kejadian itu? 

4920. PK: Sampai saat ini? 

4921. 

4922. 

4923. 

: 4924. 
I 

4925. 

1 4926. 
I 

4927. 

4928. 

4939. 

4930. 

4931. 

4932. 

P: lya ... 

PK: Sampai saat ini ... ya ada perubahannya meskipun 

sangat pelan itu ada. 

P: Apa itu? 

PK: Misalkan sekarang ya ya ... sesuai dengan kebutuhan 

usianya juga dan juga ee ... beberapa pendekatan yang 

kita lakukan itu diajuga sudah mulai ee ... agak 

disiplin. Dia waktu sekolah dia gak kayak dulu lagi. 

Dia tetap sekolah kemudian pulang dia gak langsung 

pergi. Biasanya pernah dia pulang sampai sore gak 

pernah kern bali kesini itu dulu begitu ... itu terns ... soal 

misalkan mandi. Mandi dia dah punya jadwal sendiri 
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Y sangat enjoy 
dengan 
keadaannya saat 
llll. 

Y sekarang bisa 
bersolek dan 
merasa cantik. 

Y sekarang sudah 
mulai disiplin. 

Y sekarang mau 
diatur. 



297 

4933. yang biasanya harus dikejar-kejar dan sebagainya ... 

4934. kemudian kalo dulu dia suka pergi main main ya ... itu 
Y pemah ingin 
pulang saat 

4935. sekarang dia mau diatur. Boleh main sesuaijadwal pertama kali 

4936. waktu dia mau ... 
karena Y merasa 
aturannya sangat 

4937. P: Apa pemah dia bilang menyesal tentang dirinya atau ketat sehingga Y 

4938. tentang kehidupannya? tidak tahan. 

4939. PK: Belum ... bel urn pemah ... 

4940. P: Dengan keadaan ibunya yang bekelja seperti itu apa dia 
Sekarang Y tidak 
ingin tinggallama 

4941. pemah merasa malu pak? dirumah. 

4942. PK: Belum pemah ... 

4943. P: Dia pemah ga punya perasaan pingin pulang dari sini 

4944. atau dia kerasan disini? 
Y ingin cepat 
kembali kegenta. 

4945. PK: Pemah ... pemah saat dia merasa aturannya itu ketat itu 

4946. pemah ... artinya memang itu proses proses proses ... 

4947. proses pertama kali dia beradaptasi. Tapi karena dia 

4948. gak tahan ... dia memang ingin pulang atau larilah 

4949. gampangannya begitu ... 

4950. P: Sampai sekarangjuga? 

4951. PK: Sekarang gak ... justru kalo dia pulang begitu seming!,'ll 

4952. dia sudah berpesan pokoknya jangan sampai lama -

4953. lama saya dijemput. 

4954. P: Lho pemah pulang berarti? 

PK: Pemah ... karena ibunya pun kadang-kadang kalo mau 
I 

4955. ' I 

4956. mengajak pulang ya dia bilang dulu mungkin seminggu 

4957. atau dua ming!,'ll. Tapi jarang pulang lebih dari dua i 

4958. minggu. Sulit ... itu pun bam beberapa hari saja dia 

4959. sudah telepon gitu ... 

4960. P: Y ini lahimya di Kalimantan ya? 

4961. PK: Saya kurang tau persis ya ... kurang tau persis ... 

4962. P: Ee ... dia asalnya mana mana sih si Y ini? 

4963. PK: Si Y ini ... ya saya juga kurang tau persis ya data-data 



I 4964. itunya ya ... lba itu data lengkapnya diteman satu itu ... 

4965. nab saya kan berbubungan dengan ini ee ... saya 

4966. sebenamya sebagai support ini aja support ... si 

4967. pengendali ternan konselor ini ... saaat misalkan ada 

4968. hal-hal yang ee ... saya kurang tau misalkan ... cara 

4969. pembelajarannya ya saya masuk. .. nab itu ... kadang 

4970. bisa mengali lebihjauh. Itu kadangjuga tidak bisa. 

4 971. Makanya data detailnya itu saya sendiri gak pegang 

4972. yang saya ikuti hanya perkembangan perkembangan 

4973. yang ketika disini. 

4974. P: Tadi kan dia punya keinginan kalo apa ingin pinter ya 

4975.

1 

pakyasamapunyauang? 

4976. PK: He ... e ... 

4977. P: Terus dia bilang ga cara mencapainya dia itu gimana? 

4978. PK: Ee ... setau saya dia bel urn pemah bilang saya harus 

4979. jadi begini begitu ... bel urn pemah bilang .... 

4980. P: Terus gentajuga mendukung dia sepenuhnya untuk 

4 981. mewujudkan keinginannya? 

4982. PK: Selain kita kok belum ada ... kecuali orangtuanya yang 

4983. memang kita panggil gitu ya ... kadang-kadang dia 

4984. memberi uang saku ... kadang-kadang nasehati 

4985. mernarahi itu pemah .. seringjuga ya kalo dia kemari. 

4986. 
I 

Tapi selain itu bel urn pemah ada yang lain ... 

4987. , P: Lho gitu ibunya disini memberikan uangjuga') 
' 

4988. ' PK: Iva ... 
I • 

4989. P: ltu dalamjumlahyangbanyak') 

4990. PK: oo ... ya cukupanlah untukjajan dia ... 

; 4 991 . P: Lho ibunya itu setiap minggu itu rutin ta kesini? 

4992. PK: Nggak mesti ... tapi dalam satu bulan kalo satu kali itu 

. 4993. pasti ... 
' 

4994. i 
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Orant,rtua Y 
terkadang 
rnemberi uang 
saku pada Y, 
kadang memarahi 
dan menasebati. 



4995. P: Selamat siangmbak ... 

4996. AB: Siang ... 

4997. P: Mbak boleh saya tanya-tanya tentang si Y ya? 

4998. AB: Iya boleh ... 

4999. P: Mbak tau gak gimana sih keluarga si Y itu? 

5000. AB: Saya cuman pemah ketemu sama ibunya ya ... sama 

5001. kakaknyajuga kakak kandung Y, adiknya diajuga 

5002. 

5003. 

5004. 

punya satu adik ... tapi ... bagaimana keluarganya 

berinteraksi sehari-harinya saya gak tau persis, yang 

saya tau bagaimana ibunya bersikap ke si Y. nah si ibu 

5005. ini kalo bersikap ke si Y cenderung teges gitu lho. Kalo 

5006. Y salah dia kalo mau pukul ya pukul entah itu didepan 

5007. 

5008. 

orang atau gak ada orang mau pukul mau marah ya ... 

saat itu dia 1akukanjuga begitu ... 

5009. P: Kalo yang papanya gimana? 

5010. AB: Papanya saya nggak pernah tau ... 

50 II. P: Dia punya saudara berapa mbak? 

5012. AB: Punya dua adik ya ... ee ... kakaknya satu tapi beda 

5013. bapak katanya, yang dua adik ini sama bapak. 

5014. P: Sama si Y juga? 

5015. AB: Yhe ... e ... 

5016. P: Berarti em pat ya? 

50 I 7. AB: Em pat. .. kakaknya yang satu papanya lain yang tiga ini 

5018. tennasuk Y itu satu papa. 

5019. P: Berarti ibunya pernah menikah lagi ya? 

5020. AB: lya ... manikah dua kali. 

5021 . P: Kalo boleh tau pekerjaanya ibunya itu apa? 

5022. AB: Pekerjaannya ... ka1o si Y sendiri entah si Y ihi tau a tau 

5023. ndak ya... dia bilang ibunya kerja di salon. Nah 

I 
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Y punya kakak 
dan punya satu 
adik. 

Ibu Y cenderung 
tegas terhadap Y, 
kalau Y salah 
dipukul entah ada 
orang a tau tidak 
ada orang. 

: Y punya dua adik. 
1 

Kakaknya beda ' 
i ayah. 

Yempat 
bersaudara. Y dan 
adiknya satu ayah 
sedangkan 
kakaknya beda 
ayah. 

Ibu Y menikah 
5024. pengakuan ibunya ibunya ke kita juga salon. Nah dari dua kali. 

5025. penampilan dia yang saya Iihat dia memang ini ya ... 



5057. 

5058. 

5059 

5060. 

5061. 

5062. 

5063. 

5064. 

5065. 

5066. 

5067. 

5068. 

5069. 

5070. 

5071. 

5072. 

5073. 

5074. 

5075. 

5076. 
I 
I 5077 

1 5078. i 

I 5079 j 

5080 '; 

' 

5081. i 
I 

5082. 

5083. 

5084. 

5085. 

5086. 

5087. 

gak ini ya gak merngikan orang sih ... tapi kalo orang 

melihat itu capek gitu lho melihat dia itu yang lari 

kesini kesana terns main ini gitu lho ... kayak gitu ... 

sayang dia sama adiknya. 

P: Pandangan si Y ini terhadap orangtuanya gimana? 

AB: Ee ... dia pemah mengatakan kalo orangtuanya ini gak 

sayang sama dia ... 

P: Kenapa itu? 

AB: Ya karena. .. 101 orangtuanya suka kerja, pulang 

301 

Y mengatakan 
kalau oranguanya 
tidak sayang 
dengan Y, karena 
orangtuanya kelja 
pulangnya malam. 

mualam kayak !,>itu gitu ... terns kita berikan y sayang dengan 
ibunya. 

pengertian lah biar dia bisa sayang sama mamanya 

juga ya ... kalo ee ... apa yang dilakukan mamanya itu 

adalah bener-bener gitu lho ... 

P: Demi anaknya? 

AB: He ... e ... demi anaknyajuga ... kalo sama papanya dia 

benci karena papanya menikah lagi ya ... gitu ... 

P: Ayah kandungnya sendiri? 

AB: He ... e ... 

P: Terns dia sekarang punya ayah lagi? 

AB: Ndak dia ndak punya ayah Iagi. Ya itu tadi yang 

dipanggil om sama orang yang dipercaya sama 

mamanya. Katanya mamanya sih orang itu baik, dia 

titipkan ke ... kalo dia kerja dititipkan ke laki-laki itu ya 

yang pemah memperkosa si Y. nah.. kalo kita sih 

rasanya gak masuk aka! wong yang pemah perkosa itu 

itu kan kelja juga ... kenapa kok dia ... dia kerja di PT. 

PAL kan. Kenapa kok dititipi gitu lho ... wong dia 

orang sibuk kok dititipi? 

P: Sarna mamanya? 

AB: He ... e ... kan gak masuk aka! to kalo memang itu ... 

nah itu sampek kejadian dia di perkosa si Y itu ... 

Y benci dengan 
ayalmya karena 
ayahnya menikah 
lagi. 

Sekarang Y tidak 
punya ayah lagi. 

lbu Y menitipkan 
anaknya ke orang 
yang pemah 
memperkosa Y. 

Y diperkosa 
dirnmahnya 
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5088. P: Terns waktu dia digitukan itu dimana itu? waktu ibunya 
kerja. 

5089. AB: Dirnrnalmya. Waktu itu mamanya kan keija orang itu 

5090. juga kerja tapi istirahat pulang ... dimana ya saya lupa 

5091. alamatnya. Mas yanto itu pernah kesana, dia ingat betul 

alamatnya. Nah waktu siang istirahat ee... yang 

memperkosa itu pulang yang dipanggil si Y papa ih1 

pulang. 

Y ditutup 
matanyadan 
memakai banta! Y 
diperkosa. 

5092. 

5093. 

5094. 

5095. 

5096. 

P: Terns cara dia memperlakukan si Y itu gimana? 
Y sering 

AB: Ya itu ... di ... ditutup matanya ya tems diperkosa pakek diperkosa. 

5097. banta!. 

5098. P: Itu berapa kali mbak? 

5099. AB: Aduh berapa kaliya .. berapa kali ... sering katanya ... 

5100 P: Sering ya? 

5101 AB: He ... e ... setiap kali mamanya gak ada itu. 

5102. P: Berarti waktu itu mmahnya kosong? 

5103. AB: Kosong ... 

5104. P: Adiknya ada yang tau ga? 

5105. AB: Gak ada ... gak kayaknya adiknya gak tau. 

5106. P: Waktu itu dia diperlakukan gitu usia berapa? 

[ 5107. AB: Usia berapa ya ... sekarang dia usia berapa? 

1

1 

5108. : P: Em pat bel as a tau tiga bel as gitu ... 

't 51 09. 1 AB: Tiga bel as ... tiga bel as ... 

Y diperkosa 
setiap kali ibunya 
tidak ada. 

Adiknya tidak ada 
yang tal1t1. 

· Y bcrontak dan 
marah tetap1 t1dak 
bisa apa-apa. 

j 51 I 0. ; P: Waktu dia digituin apa dia gak berontak gitu? \\.aktu dibuka 
bajunya Y marah-

1 5111. i AB: Berontak dia .. berontak dia marah. Tapi ya gak bisa marah. 

51 12. apa-apa orangnya besar kan ditutup sama banta!. 

5113. ~ P: Tapi kok dia tau kalo itu ayahnya? 

5114. AB: Gini to ... ee ... dia datang terns kan ee ... dia dibuka to ; Y dian cam akan 
: dibunuh. 

5115. bajtmya, dia kan marah gak mau to ... marah-marah to ' 

5116. gitu itu ... 

5117. P: Tems dia diancam gitu? 

5118. AB: Iya ... dian cam an cam kalo bilang-bilang dibunuh a tau i Y cerita ke 



5119. apa gitu lho ... 

5120. P: Terns akhimya kok dia bisa cerita ke orang gimana? 
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tetangganya dan 
ibu Y curiga. 

5121. 

5122. 

5123. 

5124. 

5125. 

AB: Itu ... ini ya agak ... mudah-mudahan bener ya ... ee... Y mengeluhkan 
a1at kelaminnya. 

mamanya yang punya firasat anggak baik ... oo ... 

I 5126. 

I 5127. 

5128. 

' 5129. 
' 

1 5130. 

: 5131. 
I 

1 5132. 

I 5133. 
i 

i 5134. 

5135. 

5136. 

tetangganya ke tetangganya dia cerita ke tetangganya. 

Terns mamanya itu juga curiga kenapa kok dia pemah 

mengeluhkan ininya. Dipegang-pegang... setelah 

dilihat mamanya temyata itu bengkak gitu... lha 

mamanya kan juga dapat infonnasi sama tetangganya 

itu disumh hati-hati. Tems ditanya stapa yang 

melakukan? Papa ... dia bilang gitu. 

P: Tems waktu dia digituin itu gimana reaksinya si Y itu? 

AB: Ya ketakutan ... takut kalo ketemu itu takut takut 

dibunuh takut takut apa cerita jadi kayak gitu ... 

bingung dia mau gak cerita itu ee ... kalo gak cerita itu 

nya dia mau berlindung ke siapa gitu ya... mungkin 

kayak gitu. Tapi kalo cerita dia takut dibunuh itu ... kan 

pemah diancam akan dibunuh kalo bilang ... 

513 7. P: Ee ... berarti dia cerita ke mamanya kalo dia digituin? 

5138. AB: Akhimya cerita ... tems langsung dibawa ke mmah 

' 5139. I sakit. Bawa ke mmah sakit ibunya langsung lapor j 

polisi. 

! P: Sampek di pengadilanjuga? 
I 

Y mengaku kalau 
ayah tirinya yang 
melakukan. 

Y takut cerita 
karena Y takut 
akan dibunuh. 

Akhimya Y cerita 
dengan ibunya, 
ibu Y membawa 
ke mmah sakit 
dan melaporkan 
ke polisi. 

Y takut bila 
bertemu dengan 
pelaku. 

5140. 

5141. 

: 5142. 

5143. 

AB: lya masuk pengadilan ... Y benci dengan 
P: Setelah dia digituin itu dia pemah bilang gak gimana laki-laki. 

5144. perasaannya dia? 

5145. AB: Takut ... dia bilang takut ketemu orang itu ... dia benci 

5146. sama orang laki-laki ... dia bilang gak suka aku sam a 

5147. laki-laki ... dia pemah tanya kenapa hams menikah 

5148. 

5149. 

gitu... mungkin ada... apa ya pertentangan an tara 

keinginan sendiri dengan apa yang dia lihat di 

Orangtua dan 
pen damping yang 
mengetahui 
1. T 
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5150. masyarakat mungkin ya ... temyata orang kok pasti keadaan Y. 

5 I 5 I. menikah sementara dia sendiri marasa aku gak suka 

5152. sama Iaki-Iaki. 

5153. P: Sapa saja sih yang tau keadaan dia? 

5I54. AB: Yang tau keadaan dia ... orangtua terns sama kita 

5155. pendamping. 

5156. P: Orangtuanya setelah mengetahui itu gimana ibunya? 

5157. AB: Orangtuanya setelah mengetahui itu ... ya itu berusaha 

5158. ya kamu hams jujur sama polisi kamu hams cerita apa 

5159. yang dia tanyakan hams kamu jawab, dia memberikan 

5I60. kekuatan itu. 

516 I. P: Terns kok bisa sampai digenta itu gimana? 

5162. AB: Karena waktu itu ... dia ... gini ya kita ditelepon waktu 

Ibu Y menyuruh 
Y cerita dengan 
jujur kepada 
polisi. 
Ibu Y 

memberikan 
kekuatan pada Y. 

5163. 

5I64. 

5165. 

5I66. 

5167. 

5168. 

5169. 

5170. 

5 I 71. 

lbu Y 
itu ditelepon ini ada kasus seperti ini tolong dampingi menawazkan agar 

I 

gitu... nah setelah itu kita ngajak teman dari SCCC 

1 

Y dititipkan 
. . . digenta karena 

yang btasa mendampmgt secara hukurn ya... nah t"d k d 
. 1 a a a yang 

kebetulan di SCCC juga ada konselor waktu itu ee... menjaga Y sebab 
ibunya bekerja. 

jadi dia didampin!,ri konselor ini pulang pergi ... pulang 

pergi gitu ya ... kerumahnya. Terns ibunya menawarkan 

1 

Y san gat periang 

k 
.. d ... k d. . dan terbuka. 

supaya ana 1111 tllttp ·an tgenta gttu ... 

~ P: ltu alasannva kcnapa itu? 
I -
1 AB: Alasannya ya ... ini oran!,'tuanya juga gak ... siapa yang 

I :5172. 
I I 

jaga gitu lho .. g:illl .. ibunya kan kerja. 
Y anaknya 
periang dan manja 
dengan orang 
lain, percaya diri 

5173. I P: Kalo menurut ibu karakter si Y itu gimana sih orangnya? 

5174. AB: Periang .. dia itu sangat periang tems terbuka gitu ... 

5175. P: Apa ada perubahan ga sebelum dia mengalami itu dan 

sesudahnya? 

AB: Sebelum sama sesudah ... saya nggak tau sebelurnnya 

bagaimana ya .. tapi kemtmgkinan besar yang kita 

lihat ... apa dia periang seperti itu anaknya, suka manja 

Y takut dengan 
pe1aku dan tidak 
takut dengan laki
laki. 

5176. 

5177. 

5178. 

5179. 

5180. sama orang, suka deket gitu ya ... ya PD nya cukup Y sering bermain 



! 5181. 

I 5182. 

5183. 

5184. 

5185. 

bagus ... anaknya cukup PD. Nah setelah kejadian itu 

pada saat itu ya dia itu... takut sama orang itu talmt 

kalo sama laki-laki nggak kok nggak takut. Tapi dia 

memendam itu akhimya ... kalo ya takut sama itu ... dia 

katakan takut. 

5 I 86. P: Terns kegiatan dia sehari-hari dirnmah itu ngapain aja? 

5 I 87. AB: Kegiatan dia ... kalo gak ada ibunya kemungkinan dia 

5 I 88. datang ke pemakaman itu lho tern pat makam sam a 

5 I 89. adiknya main-main disitu katanya. Tapi... mebersih- I 

5 I 90. mbersihkan membersihkan banyak teman-teman yang 

5 I 9 I. mencari uang dengan jalan itu ... 

5 I 92. P: Membersihkan makan gitu? 

5193. AB: He ... e .... 

5 I 94. P: Terns dia waktu itu kelas berapa? 

5 I 95. AB: Kelas berapa ya ... kelas dua atau tiga gitu 

5196. P: SD? 

5 I 97. AB: SD kelas dua SD ... dua kalo gak salah dua __ 

P: Tapi kan usianya kan sekitar dua belas berarti'l 
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ke tempat 
pemakaman 
dengan adiknya 
dan mencari uang 
dengan 
membersihkan 
makam. 

Y putus sekolah, 
drop out dan 
sekolahnya tidak 

, jelas. 
I Orangtua Y 

kurang perhatian 
terhadap 
pendidikan Y. 

5198. 

51 99_ 

5200. I 

AB: Nah ... dia mutus juga ... drop out_ .. wong sekolahnya ' Y sering pindah

juga gak jelas kok. _. putus-putus gitu lho. 
i pindalL 

5201_ P: Ndak jelasnya itu kenapa itu'l 

5202_ ' AB: :\dak jelasnya ya karena kalo kita menduga sih karena 

5203_ oran~:,>tuanya aja yang kurang apa perhatian di 

5204. pendidikan dia gitu ... 

5205. ' P: Apa memang di sekolahkannya terlambat gitu? 

1 5206. AB: Bukan dia tidak di sekolahkan terlambat. Pindah-

: 5207_ pindah gitu lho... dipindahkan kesini, dipindahkan 
1 

I 5208. kesitu kemana ke Lamongan kalo gak salah waktu itu I 

15209. kayak gitu ... 

' 

15210. I P: Lho si Y ini asa1nya dan mana sih? 

I 521 I_ I AB: Asa1nya. . orangtuanya 1tu katanva istrinya orang __j 



5212. kalimantan bapaknya gak tau orang mana. Kalo kata si 

5213. Y sih orang bali. 

5214. P: Bapaknya? 

5215. AB: He ... e ... 

5216. P: Yang perkosa dia itu? 

5217. AB: Bukan ... 

521 8. P: Oo ... bapak kandungnya? 

5219. AB: He ... e ... tems dia tinggal di Surabaya itu dimana ya ... 

5220. saya kok lupa sih ... mas yanto itu lho yang tau ... 

5221. P: Dulu si Y ini lahir dimana? 

5222. AB: Lahir di Surabaya kayaknya ... kayaknya di Surabaya. 

5223. P: Di Surabaya ya? 

AB: Surabaya ... Surabaya ... bener ga Surabaya? 

P: Saya tanya si Y iht kalimantan katanya ... 

AB: Iya mungkin... iya... kalo si Y bilang Kalimantan 

berarti iya ... 

P: Kalo digenta sendiri si Y itu ngapain aja biasanya? 

AB: Ee ... kita ajari bela jar ya ... bel ajar baca tulis itu ... 
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Y lahir di 
Kalimantan. 

Y digenta belajar 
baca htlis. 

Y diajari 
bagaimana 
menjaga diri dan 
menolong diri 
sendiri. 

Y takut masuk 
kamar mandi. 

5224. 

5225. 

5226. 

5227. 

5228. 

5229. 

5230. 

5231. I 

waktu itu kan dia sempat nunggu untuk masuk sekolah Kalau mandi 
selalu dibuka. 

kan harus nunggu apa taon ajaran bam. Terus dia tetep 

kerjakan kegiatan belajamya ... bel ajar baca tulis terus : . ', 

5233. ya diajari bagaimana menjaga diri itu ya... tents 

5234. 
I 

menolong diri sendiri seperti mandi kayak gitu.. Y anaknya nakal, 

5235. 

5236. 

5237. 

i 5238. 

! 5239. 

5240. 

5241. 

5242. 

. kalau mandi tidak 
' P: Setelah kejadian itu setelah digenta itu reaksinya gimana? 

' pemah ditutup 
AB: Ee.. waktu digenta dia itu takut untuk masuk kamar dan dikunci. 

mandi. Tiap kali dia mandi dibuka... selalu dibuka. 

Terus dibawa ... oo ... sebelum digenta itu dia pemah 

ditempat kit a gak bagus ya waktu iht ya ... kita bingung. 

Itu dia pemah dititipkan ke admin administrsi mbak 

nurul itu ... itu ... disana terus dititipkan ... temyata dia 

ini apa ya ... ya itu tadi dikatakan nakal berani gitu ... 
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mbak nurul sudah gak ngatasi dibawa kegenta itu. 5243. 

5244. Dibawa kegenta sejak dirumah mbak nurul dia suka Waktu dirumah 
AB, Y juga tidak 

5245. kalo mandi itu nggak ditutup gak dikunci. 

5246. P: Sejak dia dirumah admin itu? 

5247. AB: He ... e ... dirumah admin itu. 

5248. P: Berarti sebelum digenta ya? 

menutup pintu 
kamar mandi. 

AB memberikan 
5249. He... e ... digenta juga seperti itu ... terus suatu hari tak pengertian kepada 

ajak pulang di Sidoarjo. 
Y. 

P: Ke rumahnya siapa? 

5250. 

5251. 

5252. 

5253. 

5254. 

5255. 

5256. 

5257. 

5258. 

AB: Ke rumahku ... nah tak lihat dia. Mbak aku mau ke y t k t t a u menu up 
kamar mandi ... iya he ... e ... ke kamar mandi. Aku ! pintu karena 

hantu. 
juga di meja makan ya waktu itu. Pintunya ditutup, kalo 

gak ditutup itu saya beri informasi kalo gak ditutup gak 
Y dari dulu 

salah orang yang masuk. Kalo ada orang yang mau memang sering 
berbuat jahat itu gak salah orang yang berbuat jahat ketakutan karena 

karena kamu gak menguncinya gak menutupnya ... 

5259. terus ya itu katanya anak-anak sejak saaat itu dia sudah 

5260. nutup pintu. 

5261. P: Lho dia sampek takut menutup pintu itu kenapa? 

5262. AB: Katanya dia takut ... ada bantu di dalam ada bantu. 

di kamar mandi 
ada bantu. 

5263. I P: Apa soalnya ada hubungannya dcngan dia diperlakukan ' 
. • Dikira Y takut 

5264. i Itu? 1 dengan laki-laki, 

5265. 1 AB: Kalo kata ibunya itu si Y ini sering ketakutan sendiri , temyata tidak 

5266. memang dari dulu katanya d1kamar mandi ada : ::t~lt dengan laki-

5267. hantunya. Dia sering kemasukan katanya gitu .. 

1 5268. I P: Oo ... sering kemasukan? 

5269. f AB: Katanya ibunya dulu. Si Y juga ngomong seperti itu .. 

1 5270. I P: Sebelum dia diperlakukan itu juga kayak gitu? 

\ 5271. 1 AB: He ... e ... 

'i 

I Dengan teman 
I sebaya Y 

1 

cenderung 

15272. I P: Si Y i:u setelah dia mengalami itu dengan I 
mencan 

I 
. perhatian. 

orang am , 

. 5273. , g1mana. 
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5274. 

5275. 

5276. 

5277. 

AB: Ee ... dulu sebelum saya nangani ya ... kita kan berpikir Perilaku Y 
agresif. 

dia mesti takut dengan Iaki-laki ternyata kan enggak. 

Sama mas yanto itu to yang mbawak pemah dia ... 

nggak takut to ... 

5278. P: Terus dia dengan teman sebayanya gimana? 

5279. AB: Dengan teman sebayanya itu ... dia cenderung aa ... ini 

5280. lho mencari perhatian dengan perilakunya dia yang ... 

5281. supaya dia itu diperhatikan gitu lho ... 

5282. P: Itu gimana caranya dia? 

Y sering membuat 
masalah di 
sekolah. 

Y suka 
menggos1p yang 
infonnasinya 
tidak benar, suka 
berkata kotor. 

5283. AB: Agresif dia ... sama Iaki-laki dia kalo mau mukul mukul Usia y di sekolah 

5284. beneran gitu ... agresif. .. perilakunya agresif. 

P: Terus pemah buat masalah gitu? 

AB: Sering ... sering kali di sekolah seperti itu ... 

P: Masalah apa biasanya? 

paling besar. 

5285. 

5286. 

5287. 

5288. 

5289. 

5290. 

AB: Masalah ya ... ini apa ya ... dia suka ngosip yang ee... Kelebihan Y, Y 
anaknya cerdas. 

ini seperti ini ... gak bener gitu lho punya infonnasi 

yang gak bener ... terus ... dia suka meso ya itu ... 

5291. P: Kalo dia di sekolah gitu sama temen-temennya berarti dia 

5292. kan paling besar ya? 

5293. AB: Sebenamya kalo dilihat usianya paling besar ya .. _ tapi 

5294. saya lihat enggak itu. Di sekolahan dia juga se~,>itu 

i 5295. ·
1 

badannya teman-temannya itu. ya memang ada 
i 

' 5296. beberapa memang dia tampak ini paling besar. Nggak [ 

5297. nggak nggak paling besar. .. 

5298. P: Terus kelebihan dan kelemahan dia apa? 

5299. AB: Kelebihan dia itu cerdas ... 

5300. P: Cerdasnya gimana? 

530 I. AB: Diajari gitu cepet tanggap ... diberikan infonnasi gitu 

5302. langsung tanggap gitu... kelebihannya dia. 

5303. Kelemahannya ya ... lagi-lagi kalo berbicara kelemahan 

5304. itu say a malah susah gitu lho ... karena mungkin saya ... 

Y cepat tanggap. 



5305. 

5306. 

5307. 

5308. 

5309. 

5310. 

5311. 

5312. 

5313. 

' 5314. 

lebih mentorerir dia masih anak-anak ya ... dan butuh 

apa bimbingan kita. Kekurangan dia itu ya itu ... saya 

bingung kalo ngomong kekurangan itu ... dia suka ini ... 

memerintah ya... tapi sebenamya itu kan bekan 

kekurangan kalau say a pikir. I tu mungkin justru itu 

potensi dia untuk jadi leader gitu ... jadi kekurangan dia 

itu apa ya... maklum Iah masih anak-anak masih 

tanggungjawabnya itu masih kalo kita tuntut untuk 

misalnya kamu hams ini adikmu kayak g1111 ya yang Y suka 
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saya katakan tadi kan sama adiknya itu dia sayang dan 
memerintah. 

5315. dia gak mau kalo disuruh jaga adiknya. 

5316. P: Itu memerintahnya gimana'l 

5317. AB: Memerintalmya itu ya ... eh ... meskipun sama orang 

5318. gede ya kalo itu bukan kita lho ya bukan tim ya itu 

5319. eh ... kesana kesana wes pokok e sak enak e dewe gitu 

5320. lho gitu ... 

5321. P: Terus setelah mengalami itu dia sama ibunya gimana? 

5322. AB: Biasa ... tetap ... 

5323. P: Terus yang sama ayahnya gitu'l 

53~-t. .-\B: Ee ... gak mau ... ketemu aja gak berani kok dia. Natap 

Y sa yang dcngan 
adiknya tetapi Y 
tidak mau disuruh 
menjaga adiknya. 

5325 mukanva aja gak berani. Tau oranb'Tlya disitu aja 1ho · Y dengan orang 

53~7. 

s:.;:;o. 

5331. 

5332. 

5333. 

533-t 

5335. 

dewasa pun 
takut. , cendenmg 

P: Dia takut'J ', memerintah dan 

k b
.
1 

.. k k k k ' seenaknya sendiri. 
,\B: Takut dibunuh .. terus ta 1 ang gm1 ·enapa ·amu ·o · ' 

takut dibunuh'~ Iya soalnya takut ini ... dia dia waktu itu 
1 

kan ee ... katanya kalo say a bilang ke orang say a akan 

dibunuh. Kalo dia bunuh kamu dia yang ditangkap Y tidak berani 
menatap muka 

Polisi duluan gitu... karena semua tau dia pemah ayah tirinya 
ngancam kamu akan dibunuh. Jadi kalau ada apa- ': (pelaku). 

apanya dengan kamu dia yang akan ditangkap duluan ... 

saya bilang gitu ... dia gak akan berani. 

Y takut dibunuh 
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5336. P: Tems kalo ada yang sempa dengan pelakunya itu gimana pelaku. 

5337. dia? 

5338. AB: Oh ya ... dia dulu ... dia takut gak ya naek bemo ... oh 

5339. bukan bukan dia ... gak papa gak papa ... kecuali sama 

5340. pelakunya itu. 

5341. P: Dia pernah merasa marah ga? 

5342. AB: Marah ... iya marah kalo misalnya ee ... apa ya ... orang 

5343. lain itu menyumh ... apa ya ... memarahi dia sementara 

dia itu gak salah ... tems ee ... kadang memang dia ... 

gak tau ya waktu itu dia sempat gak jujur ... padahal. .. 

bohong gitu lho... padahal dia yang salah tapi dia 

bemsaha mengelak gitu 1110 ... tapi kalo ... ya itu kalo 

Y cuma takut 
sama pelakunya. 

5344. 

5345. 

5346. 

5347. 

5348. 

5349. 

5350. 

5351. 

5352. 

dijelaskan duduk persoalannya gimana dia akan Y pemah marah. 

tersenyum. lya enggak kok gitu... tapi kalo dia 

langsung... nggak seperti ini dihakimi... wah... dia 

akan semakin marah gitu dan dia akan defense gitu ... 

aku bener kok kayak gitu ... 

5353. P: Tems kalo dia marah gitu dia ngapain? Apa langsung 

5354. memarahi orangnya apa dia itu gimana? 

5355. AB: lya teriak-teriak ... waktu itu bawa pisau beneran ... 

5356. 
1 

he ... e ... dia seperti itu .. 

Y kalau bersalah 
cendemng 
mengelak. 

Kalan Y dihakimi 
Y semakin marah 
dan Y merasa 

5357. I P: Marah sama sapa itu? Sama tim? benar. 
5358. AB: Bukan bukan dengan tim ... dengan temannya yang ada ' 

5359. disitu. Tems dengan si X waktu itu kayak gitu .. sampek 

5360. 
1 

siX ketakutan lari ... 
! 

I 5361. I P: Oo ... sama siX? 

Y kalau marah 
teriak-teriak dan 
Y pemah 
membawa pisau 
sungguhan. i 

I 5362. 

i 5363. 
i 
1 5364. 
I 

I 5365. 
I 
I 5366. I 

AB: Iya iya si X si X he ... e ... ketakutan lari gitu... tems 

sampek oh ya ... dia kalo marah itu kan tangannya suka 

narik-narik gitu ya ... aku tau kalo dia semakin dia di \ 

tan tang dia akan semakin apa ... menjadi jadi ya ... tapi '1 

waktu itu gini ... ayo tems tarik mbak abidah gak papa I ~-p~~a~ n;~~a~r 



5367. 

5368. 

5369. 

5370. 

5371. 

5372. 
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kamu tarik kamu yang menang pasti kamu yang dengan X dan X 
ketakutan. 

menang mbak abidah pasti kalah ... dia lepaskan gitu ... 

P: Pernah sama mbak abidah juga ya? 

AB: Bukan sam a aku... waktu itu sama... temannya ada 

satu tim gitu dengan ee ... sama temannya terns tim ini 

bernsaha melerai itu malah di ... ini apa dimarahi ... 

Y kalau ditantang 
akan semakin 
meJ1jadi-jadi 

5373. terns aku datang tak tarik gitu lho ... dia marah gitu 

5374. lho ... iya ternskan gak papa kamu yang menang kok 

5375. pasti aku kalah saya bilang gitu dia lepaskan .. gak gak 

5376. menjadi jadi gitu lho ... pokoknya kita bisa oppo ya ... 

5377. 

5378 

5379. 

P: Meluluhkan hatinya? 

AB: He ... e ... meluluhkan hatinya gitu ... dia akan ini ... 

mengerti. 

AB pernah 
melerai tetapi Y 
marah dengan 
AB. 

5380. P: Kalo tersinggtmg gitu dia pernah ga? 

5381. 

5382. 

5383. 

5384. 

5385. 

5386. 

5387. 

5388. 
i 

AB: Ya sering kali kalo tersingh'Ung ya paling nangis ... 

P: Masalah apa itu kok dia sampek tersinggung? Y akan mengerti 
AB: Ya itu tadi ... dia rnisalnya nggak salah terns orang lain dengan cara 

rneluluhkan 
mengatakan dia salah atau kalo dia rnemang bener- hatinya. 

bener bersalah tapi semua rnernojokkan dia gitu ... 

P: Lho kalo misalnya disindir tentang masalah dia pernah 

dib>ituin itu gimana? Pemah ga? 

1 AB: \\'aah .. kalo soal pemah digituin .. oh dia disindir . 

Y sering kali 
tersinggung dan 
kalau tersinggung 
Y menangis. 

I 

I ' 5389. 

5390. I 

bukan gak gak kita gak boleh. kita gak pemah j Y tersinggng 
kalau Y tidak 

menyindir ya .. : bersalah tetapi 
! sernua 5391. 

I 5392. 

5393. 

; P: Kalo ternan sebayanya apa pemah1 

AB: Oo... waktu itu gak nyindir 
. ·\' rnernojokkan Y. 

tapi... gm1 ternan 
I, 

sebayanya bilang... karnu rnasalahnya sam a ya dengan I 

5394. I aku? Nggak... aku nggak sama, aku nggak kok dia i 
5395. I bilang gitu... ~-

5396. I P: Maksudnya s1 X ta yang tanya gitu ke Y? 
1 

5397.\ AB: Ya ... siX. I Y tid~~ m~u 
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5398. P: Oo ... siX pernah tanya sama si Y? masalalmya 
disama-sama kan 

5399. AB: Kamu ini ya. .. masalahnya sama ya denganku? 
dengan temannya. 

5400. Nggak ... aku gak pernal1 kok dia malah gak mau ... 

540 l. P: Lho kok si X sampek tau gimana? 

5402. AB: Si X tau itu ... apa ya waktu itu ... kalo gak salal1 si Y 

5403. ini keprncutan juga gitu lho ... dan si X tau ... terdengar. 

5404. Oh ya ... si Y pas cerita sama aku si X dengar. Sarna si 

5405. X di klarifikasi dia malah gak mau ... nggak ... gitu. 

5406. Apa aku itu gak sama kok sama kamu ... nggak .. . 

5407. P: Dia pernah ga di kritik sama orang gitu? Sama tim? 

5408. AB: lya ... kalo dia misalnya apa ... dia kan suka pakek ini 

5409. ya ... apa ... baju dalam ... apa ini kaos dalam sama rok 

5410. 

5411. 

gitu ... kamu gak malu ta sudah gede gitu. Terns a tau 

dia pakai seragam sekolah main gitu kan kita kritik. 

5412. P: Terns setelah dikritik gitu dia gimana sama yang lain? 

X pernah 
menanyakan pada 
Y kalau masalah 
mereka sama, 
tetapi Y tidak 
mengakui. 

Y pernah dikritik. 

5413. AB: Ya itu lho ... dia ... kalo dikritik rame-rame dia tetep y dikritik karena 

5414. mental akan seperti itu. Tapi kalo dia diajak ngomong tidak disiplin. 

5415. kenapa kamu nggak boleh seperti ini? lnsya Allah dia 

5416. isa ngerti ... 

5417. : P: Pemah ga sampek memusuhi orang itu? 

Kalau dikritik 
banyak orang Y 
akan tctap saJa 

5418. ' AB: Pemah memusuhi orang ... ya itu sama teman sebaya 

5419. 

5420. 

5421. 

5422. 

5423. I 

5424. 

5425. I 

5426. 

5427. 

5428. ' 

karena menantang dia... ini orang baru menarik 

perhatian orang banyak dia jadi gak ini ya ... dia 

ngenes gitu lho ... nanh>is Sempet seperti itu .. waktu 

itu kan ee... sama anak-anak e.. kamu manggil Y pcmah 
. . . . mcmusul11 tcman 

mbak abidah ibu ya? Btlang gttu ... memang SI X Jtu ' b k ; se ayanya ·arena 

kan dulu dibilang gini mbak panggil sampeyan ibu I menantang Y atau 
I . , karena orang 

ya? Kenapa? lya aku sen eng soalnya kayak tbukku.. I tersebut mcncuri 

P: Si X bilang gitu? l pcrhatian banyak 
.b ·'·k k . .I orang. AB: He ... e ... aku teringat sama 1 tu< u atanya gltu. Tems • 

terserah kamu tak bilang gitu... terns waktu itu dia 
1

! 



5429. panggil ibu ... he ... eh ... lapo she kamu manggil ibu? 

5430. Itu lho bukan ibu kamu terns ... semua kan tau. Jadi 

5431. 

5432. 

5433. 

kalo godain ayo a yo panggil ibu ... nah dia ... aaa ... (si 

Y berteriak) ngamuk gitu... dia itu bukan ibukmu ... 

(sambil tertawa). Mbak abidah bukan ibukmu kok 

5434. dipanggil kok dipanggil ibu gitu... terns lama 

5435. keseringan. Semakin kamu marah seperti itu yang lain 

5436. kan semakin bilang seperti itu goda kamu... ya 

5437. akhimya ya capek mungkin dia gak bengok-bengok 

5438. lagi ... 

5439. P: Apa dia pemah bilang gak keinginannya dia apa? 

5440. AB: Dia pinginjadi pramugari. 
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Y marah kepada 
X karenaX 
memanggil AB 
ibu. 

5441. P: Terns caranya dia mencapai itu gimana? Pemah bilang Y ingin jadi 

5442. 

5443. 

5444. 

5445. 

5446. 

5447. 

5448. 

5449. 

5450. 

5451. ; 

5452. ' 

5453. ' 

' 5454. 

5455. 

5456. I 

5457. 

5458. 

5459. 

ga? 

lya iya ... itu kan aku mau jadi pramugari nah ... dia kan 

gak tau caranya bagaimana. Terns kita kan tanya ... 

iya ... kalo mau jadi pramugari syaratnya apa? Ya jadi 

pramugari. Terns kita masuk ... makanya bela jar yang 

pinter yang raj in gitu biar jadi pramugari ... 

P: Terus prestasinya hrimana? 

pramugari. 

AB memberitahu 
bagaimana 
caranya agar Y 

AB: Prestasinya .. saya katakan anak itu pinter. .. tapi dia ' dapat 
. . . mewujudkan 

dipersoalan apa hubungan mterpersonal dta Jelck , harapannya 

memang ... selalu di komplain dengan teman-temannya ' menjadi 
pramugan. 

itu yang ngosipin ibunya eh apa bapaknya ini menikah 

lagi .. gak tau kok dia punya gitu ... setelah say a tanyai 

eh ... denger-denger ini mbak abidah denger kan waktu 

aku sudah gak dampingi ya ... kamu bikin gosip apa? 

Apa sib nikah siri itu? Diam ... salahnya aku dibilang 1 

ini apa apa ya... ibunya apa gitu lho... pokoknya i 

menghina ibunya apa... lupa aku... pokokonya dia 

Y anaknya pintar 
tetapi hubungan 
interpersonalnya 
jelek. 

merasa ini ya dia direndahkan gitu lho ... akhirnya dia Y pemah 
'1. 



5460. 

5461. 

5462. 

5463. 

bilang gitu ... bapaknya menikah lagi. Sampek ibunya 

datang... Iho gak hebat itu... dipanggil gurnnya itu. 

Terns mencuri dia pemah mencuri ... 

P: Dimana itu? 

5464. AB: Di sekolahan ya ya itu ... 

5465. P: Buat apa dia mencuri? 

5466. AB: Buat njajan ... (sambil tertawa) 

5467. P: Dia mencuri uangnya siapa itu? 

5468. AB: Temannya ... 

314 

mengejek 
temannya sampai 
terjdi masalah 
besar. 

Ypemah 
mencun. 

Y pernal1 mencuri 
di sekolahnya. 

Y mencuri untuk 
JaJan. 

Y mencuri uang 
5470. AB: lya dulu ... terns setelah diberi infonnasi ya nggak temannya. 

5469. P: Sering ta itu dilakukan? 

5471. kayaknya udah nggak ... udall nggak ... tapi uangnya 

5472. 

5473. 

5474. 

untuk mentraktir temannya juga... ya itu dia cari 

perhatian gitu 1110. .. 

P: Melalui dia mentraktir temannya? 

Uang tersebut 
untuk mentraktir 
temannya dengan 
tujuan mencari 
perhatian 
temannya. 

5475. AB: He ... e ... kayak-kayak h>itu ... dia itu pinter strateginya 

dia ban yak ... kreatifkok dia kalo dikatakan. 5476. 

5477. 

5478. 

Y pintar dan 
P: Terns dia pernah bilang gak yang paling ditakutkan dia kreatif. 

itu apa? 

5479. AB: Yang dia takutkan itu.. apa ya ... itu masuk kamar 

5480. 

!, 5481. 

mandi itu . . katanya disitu ada hantunya di kamar Yang paling 
ditakutkan Y 

mandi itu ada hantull\a. Tapi kata ibuknya dia · masuk kamar 

I 5482. 1 memang sering kemasukan. mandi karena ada 

5483. ', P Kemasukan sungguhan'' 

5484. : AB: He ... e ... kemasukan sungguhan ... itu mungkin dia di 
1 

5485. kamar mandi mungkin ya ... 

5486. P: Terus yang diharapkan si Y ini dari oranh>tuanya itu apa? 

5487. AB: Bisa menjaga dia ... 

I 5488. P: Terus selain itu? 

~5489. AB: Dia malah mikirnya gini kok, ibukku... pernah dia 

i 5490. I bilang bu jualan kue aja enak nanti tak bantu ... aku 

hantunya. 

Menurut ibunya Y 
sering kesumpan. 

Harapn Y kepada 
orangtuanya 
supaya 
orangtuanya bisa 
menjaga Y. 
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5491. gelem bantu mbak. Ternan-ternan tak suruh beli ayo ayo 

5492. 

5493. 

5494. 

5495. 

5496. 

beli di ibukku gitu ... enak seliap hari kelemu aku lapi ... 

mamaku gak mau ya sudah gitu ... harapannya kelemu 

sama mamanya, sering kelemu ... 

P: Dia pemah bilang gak dia menyesali kehidupannya dia 

atau dirinya? 

Ypemah 
menasehati 
ibunya untuk 
berjualan dan Y 
mau membantu 
ibunya agar Y 
sering bertemu 
dengan ibunya. 

5497. AB: Iya pemah ... pemah dia menyesal ilu kelika adiknya ... 

5498. 

5499. 

5500. 

5501. 

5502. 

5503. 

5504. 

5505. 

5506. 

5507. 

5508. 

5509. 

5510. 

551 1. 

; 5512. 

5513. 

5514. 

5515. 

I 5516. 

5517. 

5518. 

5519. 

5520. 
i 
I 5521. 
I 

adiknya kan tangannya patah ya ... eh apa.. keliru 

putus. Put us ini apa keserempet kerela... serempet 

Ypemah 
menyesal karena 
tangan adiknya 
putus. 

kerela. Ini gak keserempel ya... dia mau ini apa 

ngandol gitu lho... ya itu dia menyesal setengah mati 

sampek dia tanya mbak nanti bisa ini gak langannya 

adikku bisa mbalik gak? Pakek Iangan ilu lho mbak 

tangan palsu dia bilang gitu... lho... nggak ya nggak 

bisa. Sudahlah seperti itu gak papa... tems kila beri 

penjelasan ee... kila kual kalo masih bemnlung itu 

tangan kiri, dia masih disayang say bilang gitu ... dia 

masih disayang sam Tuhan soalnya coba kalo Iangan 

kanan sudah gak bisa ngapa-ngapain. ltu masih tangan 

kiri kita hams bersyukur itu masih bemntung... iya 

mbak iya ... oo ... gitu ... 

1 P: Dia menyesalnya soalnya apa itu'l 

i AB: Menyesalnya karena dia waktu itu kan gini adiknya ! 

1 dulu di tarok digenta dia gak mau. Lha akhimya kita : 

Y sangal 
menyesal dengan 
Iangan adiknya 
yang putus. 
Y ingin tangan 

adiknya kembali. 

titipkan dipanti asuhan. Nah bertimbangnya di panti 
1 

asuhan itu karena disitu fasililasnya unluk pendidikan 

ada ya... komunilas anak laki-laki juga ada kalo 

digenla kan gak ada wong ilu perempuan tok ya .. tems 

lempatnya juga agak ... sesek. Lumayanlah kila katakan 
Y menyesal 

ada fasilitasnya itu ... nah itu akhimya ya sudah dibawa karen a 

ke panli aja... itu kan alas permintaan si Y. Y yang penninlaan Y 



5522. 

5523. 

5524. 
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minta dulu gitu ... aku gak mau pokoknya sama adikku karena tidak mau 

aku gak mau menjaga aku... dia itu nakal mbak gitu. menjaga adiknya 
sebab adiknya 

Jadi penyesalan dia itu disitu ketika adiknya itu. nakal. 

5525. P: Si Y ini sering gak didukung sama tim tim gitu kalo dia 

berbuat apa gitu? Maksudnya buat kebaikkan dia itu? 

AB: Ya ... iya itu tadi ... dia hams apa ... ee ... tata kramanya 

5526. 

5527. 

5528. 

5529. 

5530. 

5531. 

5532. 

5533. 

5534. 

5535. 

5536. 

bagaimana itu kan masih kita bimbing tems ya... cara Y masih 
dibimbing tentang 

berpakaian, cara apa berkata ... dia kan suka ngoto gitu tata krama karena 

lho ya... Y suka ngotot. 

P: SiX sama si Y ini berbedajauh ya? 

AB: Berlawanan ... katanya mas yanto itu antara kutub utara 

dan kutub selatan gitu ... 

P: Si Y itu kesumpannya itu sesudah atau sebelum kejadian 

itu ya? 

AB: Katanya sih memang sejak belum kejadian itu dia Sebelum 

5537. sering seperti itu. Tapi ee ... waktu setelahjuga ini ... 

5538. P: Oo ... berarti sebelumjuga? 

5539. AB: He .. e ... katanya sering kalo di kamar mandi katanya 

5540. mamanya. 

5541. < P: Lho waktu digenta itu mbak pemah tau dia kesumpan'l 

5542. 

diperkosa Y 
memang senng 
kesumpan. 

55-D. 

AB: Enggak ... enggak pemah ... aku sendiri enggak pemah ' 
. · Y pemah marah 

cuman kala ee ... centa teman-teman pas aku pas gak ', 1 · t · 

5544. ada itu dia pemah malem hari itu marah histeris britu ... 

5545. , P: ltu kenapa itu? 

5546. AB: Ya ... sama si ... itu siX. 

5547. i P: Marah ta itu'J 

1 

5548. ' AB: Ya marah ... marah ... dia bilang waktu ditanya aku 

5549. kesurupan gitu wes... kala aku melihat apa mend en gar 

11s ens. 

i Pada waktu itu 
marah dengan X. 

Waktu ditanya Y 
mengatakan kalau 
Y kesumpan. 5550. 

5551. 

5552. 

kronologinya terus... bagaimana dia bereaksi itu ya 

bukan kesumpan tapi yo ... marah yang berlebihan gitu. Bukan kesumpan 
P: Lho menumt mbak itu dia benar-benar kesumpan tetapi lebih pada 
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5553. 

5554. 

5555. 

5556. 

5557. 

5558. 

5559. 

5560. 

5561. 

contohnya bantu a tau memang dia itu karena ee. . . dia marah yang 

marah atau traumatisnya gitu mbak? 

AB: Waktu itu enggak ... ya itu ditanya kan dia ada masalah 

dengan siX. lha ... dia marah ya marah ... bukan karena 

itu. Kalo aku dengar ceritanya waktu itu sih ya marah 

aja ... ya mungkin bentuk defense atau gimana untuk 

berlebihan. 

Y tidak mengakui 
apa dia gak mengakui kalo malem itu marah dia kalau waktu itu Y 

katakan kesumpan seperti itu ... 

P: Mbak tau ga dia marahnya kenapa waktu itu sama si X? 

5562. AB: ee ... gara-gara apa ya ... apa lupa aku non ton apa 

5563. apa se ... apa ... lupa aku lupa ... apa ya ... karena gak 

5564. boleh masuk atau gimana ya .. lupa aku ... 

5565. P: Itu sampek sekarang mbak? 

5566. AB: Kayaknya sekarang ndak pernah den gar dia marah ... 

5567. P: Kalo menurut mbak ya, dia kan takut ditutp pintu kamar 

5568. mandi itu karena dia memang takut apa kesurupan atau 

5569. karena memang itu traumatisnya dia mbak? 

5570. AB: Ya ... aku sih melihatnya karena dia sudah apa ... ee ... 

5571. dibiasakan untuk gak nutup karnar mandi. Buktinya 

5572. waktu disuruh apa... ditutup gitu ya nggak ada i 

5573. masalah. 

I 5574. P: Berarti itu bukan karena traumallsn' a dia".' 

! 5575. AB: Bukan ... 

marah, tetapi Y 
mengatakan kalau 
Y kesumpan. 

AB melihat Y 
mungkin sudah 
dibiasakan untuk 

, udak menutup 
1

, pintu kamar 
i 

5576. 

5577. 

P: Si Y ini pernah ngomong ga tcntang kelebihan 

kelemahannya ? 

d 
: mandi. sebab 

an 1 

! sekarang sudah 

I 5578. 

5579. 

5580. 

5581. 

5582. 
' I 
' 5583. 

AB: Nggak ... nggak pernah ngomong .. 

P: Lho mbak dulu Y kan pernah disumh gambar ya? 

Gambarnya itu menumt mbak gimana? 

AB: Yya? 

P: lya ... yang oernah suruh gam bar itu lho .. 

AB: Oo ... Y ... 

· mau ditutup. 
I 



5584. P: lhl Y apa X mbak? 

5585. AB: Y X juga gambar. 
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5586. P: Menurut mbak gimana? Y pemah disuruh 

5587. AB: Kalo Y waktu ihl yang nyuru gambar bukan aku ya... menggambar. 

5588. ee ... yang nyuruh anak admin ihl. Kebetulan dia ihl gak 

5589. tau. Dia tau dari mana dia coba-coba nyuruh gambar. 

5590. Kalo menurutku sih wakhl itu dia gam bar apa ... 

5591. instruksi aja sudah keliru, jadi gak bisa kita interpretasi 

5592. gitu Iho ... seingatku Y yo mek gam bar sekedar gam bar 

bukan l:,'Tafis ya... gam bar itu ya dia cenderung 

menggambar orang dengan dirinya yang banyak 

assesorisnya itu. 

P: Ka1o si X itu? 

AB: X itu pemah disuruh gambar dia ihl benemya ya 

Y cenderung 
menggambar 
orang dengan 
ban yak 
assesorisnya. 

5593. 

5594. 

5595. 

5596 

5597. 

5598. 

5599. 

5600. 

5601. 

5602. 

5603. 

gambarnya itu terkesan anak-anak gitu lho.. kalo aku Gam bar X 
terkesan seperti 

menarik sib sini apa ... ya itu mencenninkan pribadi Y anak-anak. 

yang meskipun dia dikatakan sudah berusia lima belas 

en am be las tahun ya ... tapi ee ... pola pikir dia masih 

cendenmg anak-anak gitu... karena kan gak gak 

sedewasa usia kronologi ... apa ... usianya dia gitu ... 

5604. P: Kan katanya dulu si Y itu merasa menyesal ya liat 

; 5605. ' adiknya yang putus tangannya itu 1ho ... terus dia bilang 

'i 5606. 1 ga bagaimana untuk mengatasi rasa menyesalnya itu 
' 

' 5607. gimana'~ 

Meskipun usia X 
lima belas tetapi 
Po1a pikirnya 
cendenmg seperti 
anak-anak. 

5608. ' AB: Ya dia menyesal waktu itu karena m1 apa... ee ... 1

1 

Untuk mengatasi 
. rasa menyesal Y 

1 5609. ! sempat to dia itu gak mau .. sama adtknya. Ya ... untuk terhadap adiknya. 
I I 
1 561 0. 

1 

mangatasi rasa menyesalnya itu ya benhlk perhatian dia Y memberikan 
' · perhatian dan 
\ 561 1 . \ apa ... ee ... 1ebih ya mtmgkin bentuk penyesa1annya itu berusaha 

i 5612. 1 ya ... jadi dia berusaha menolong adiknya kayak gitu. menolong 

15613. I P: Menolongnya gimana mbak'~ I adiknya. 

1 5614. 1 AB: Ya memandikan dia ayo ... ayo mandi ... dia kayak gihl. 
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5615. Terus dibasuh ... kayak gitu, digantikan baju. 

5616. P: Maksudnya 1ebih perhatian daripada dulu sebelum 
Y lebih perhatian 
kepada adiknya 

5617. kejadian? daripada 

5618. AB: Iya ... 
sebe1umnya. 
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