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KEPUASAN PERNIKAHAN ISTRI NARAPIDANA
Studi Kualitatif
Megafiani Gloria
ABSTRAK
Studi kualitatif ini bertujuan untuk menggali gambaran kepuasan pernikahan istri
narapidana. Penelitian dilakukan pada tiga istri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Wirogunan Yogyakarta. Informan berada pada masa perkembangan dewasa awal dan bersuamikan
narapidana yang divonis lebih dari lima tahun dan sekurang-kurangnya telah terpisah selama dua
tahun. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Data penelitian diuji
melalui prosedur member checking untuk mendapatkan kebenaran informasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketiga informan tidak mencapai kepuasan pernikahan karena harapan
pernikahannya tidak tercapai, yaitu harapan rekreasi, kebersamaan, dan keharmonisan.
Kata Kunci: kepuasan pernikahan, istri narapidana, tidak puas
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MARITAL SATISFACTION OF PRISONERS’ WIVES
Qualitative Study
Megafiani Gloria
ABSTRACT
This qualitative study aimed to explore marital satisfaction of prisoners’ wives. This
research was done with three prisoners’ wives who are currently being held at Wirogunan Prison
Yogyakarta. Informants of this research were young adult and their husbands who were convicted
for five years and had been separated for a minimum of two years. The data were gathered through
a semi structured interview. Research data were validated by member checking procedure to get
truly information. Results of this research show that all three informants feel dissatisfied of their
marriage because their expectations couldn’t be reflected, which are recreation, togetherness, and
harmony.
Keywords: marital satisfaction, prisoners’ wives, dissatisfied
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terhadap pasangan yang hidup terpisah dan mengalami keadaan yang tidak umum.
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informan membuat peneliti menyadari dan mempelajari kehebatan Tuhan akan
ciptaanNya, serta pentingnya kepedulian dan tenggang rasa kepada sesama.
Penelitian ini menemukan gambaran kepuasan pernikahan istri narapidana
dari awal pernikahan hingga setelah terpisah dua tahun dengan suami narapidana.
Peneliti berharap pembaca menyadari, mengerti, terlebih peduli pada para
keluarga dari narapidana. Penelitian ini juga ditujukan kepada pembaca yang
memiliki pengalaman serupa, sehingga diharapkan pembaca dapat terbantu
mengurangi rasa kesepian.
Proses penyelesaian penelitian ini dibantu dengan kepedulian banyak pihak.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keluarga adalah sistem pertama dan dasar masyarakat (Etzioni, 1983).
Keluarga terbentuk ketika pasangan atau dua individu bersama dan menikah
(KBBI). Fatima dan Ajmal (2012) menyebutkan bahwa pernikahan adalah
institusi sosial antara seorang pria dan wanita yang memiliki tujuan untuk
hidup bersama sebagai suami dan istri dengan komitmen dan dilaksanakan
melalui upacara keagamaan. Pasangan yang menikah mengharapkan
pernikahannya bahagia, berhasil, dan dapat bersama selamanya. Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa menikah bertujuan
untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Namun
kenyataan menunjukkan bahwa terdapat pasangan yang tidak hidup bersama.
Salah satu kasus pasangan yang terpisah adalah pasangan narapidana.
Lopoo dan Western (2005) mengemukakan bahwa penahanan pasangan
meningkatkan resiko perceraian. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun
1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan seseorang
dapat mengajukan cerai adalah setelah menikah pasangan mendapatkan
hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat. Hal ini
menunjukkan kemungkinan perceraian semakin besar pada pernikahan yang
salah satu pasangannya narapidana. Namun di antara banyak pasangan
narapidana yang terpisah, terdapat pasangan yang tetap bersama. Penelitian

1
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oleh Segrin dan Flora (2001) mengenai sejarah relasi, kualitas pernikahan,
dan kesepian pada narapidana laki-laki dan perempuan yang sudah menikah
menemukan kepuasan pernikahan dapat mengurangi perasaan kesepian.
Keberhasilan dan kebahagiaan merupakan tujuan pernikahan. Penelitian
terdahulu menyebutkan bahwa salah satu faktor keberhasilan dari sebuah
pernikahan adalah kepuasan pernikahan (Burgess & Locke, 1945). Penelitian
selanjutnya oleh Minnotte (2008) menemukan kepuasan pernikahan menjadi
pusat kebahagiaan pernikahan. Bahkan kepuasan pernikahan yang tinggi
berbanding terbalik dengan kecenderungan pasangan untuk bercerai (Karney
& Bradbury dalam Hatch, 2008; Larasati, 2012).
Kepuasan pernikahan adalah evaluasi individu dalam pengalaman
menikah (Taylor, Peplau, & Sears dalam Mathews, 2002). Individu mencapai
kepuasan pernikahan ketika harapan, tujuan, dan keinginan dalam
pernikahannya terpenuhi (Bahr dalam Sharaivska, 2012; Chappel & Leigh
dalam Pujiastuti & Retnowati, 2004). Kepuasan pernikahan juga tercapai jika
3 (tiga) kebutuhan dasar dalam pernikahan terpenuhi, yaitu kebutuhan
materiil, seksual, dan psikologis (Saxton dalam Larasati, 2012). Selain itu,
banyak faktor yang berkaitan dengan kepuasan pernikahan, seperti
komunikasi, kelekatan, berbagi waktu luang, kepuasan seksual, pembagian
tugas atau peran rumah tangga yang adil, pengertian antarpasangan,
dukungan pasangan, komitmen, dan kesediaan berkorban (Ayub, 2010;
Hirschberger & Srivastava, 2009; Knowles, 2002; Matthew, 2002; Sembiring,
2003; Spanier & Lewis dalam Wardani, 2013). Faktor-faktor yang
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mendukung kepuasan pernikahan, seperti berbagi waktu luang, kepuasan
seksual, pembagian tugas rumah tangga yang adil lebih mudah dilakukan
ketika pasangan hidup bersama.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah
komunikasi (Ayub, 2010). Adapun satu dari beberapa alasan terjadinya
perceraian adalah kurangnya komunikasi (Amato & Previti, 2003).
Komunikasi yang efektif, yaitu lancar, terbuka, dan konsisten, memiliki
korelasi positif dengan kepuasan pernikahan (Sembiring, 2003). Komunikasi
yang efektif dalam pernikahan dapat terwujud dengan ekspresi non-verbal,
lisan atau tulisan, sentuhan, emosi, dan disesuaikan dengan situasi (Krull,
2011).
Aturan berkomunikasi dan kunjungan yang terbatas di LAPAS
menghalangi terjadinya komunikasi yang efektif. Peraturan Menteri Hukum
dan HAM RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
dan Rumah Tahanan Negara di Pasal 4 ayat X tertera bahwa narapidana
dilarang membawa alat komunikasi. Narapidana hanya dapat berhubungan
dengan orang lain melalui surat, telepon dari warung telepon di LAPAS, atau
ketika kunjungan ke LAPAS. Contohnya di LAPAS Wirogunan, ruang
kunjungan merupakan ruangan yang luas tanpa sekat antar pengunjung
sehingga jarak antar pengunjung cukup dekat jika banyak pengunjung yang
datang. Penjaga LAPAS selalu mengawasi kunjungan dan waktu kunjungan
juga dibatasi selama 30 menit di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan
Minggu. Pasangan yang mengunjungi juga merasakan tidak ada kebebasan
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pribadi dalam menjalin komunikasi (Girshick, 2005). Hal ini menyiratkan
bahwa komunikasi yang terjadi antara pasangan dan narapidana tidak
seleluasa pasangan pada umumnya.
Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah berbagi
waktu luang (Ayub, 2010). Hal ini tidak dapat dilakukan oleh pasangan yang
salah satunya narapidana karena tinggal di LAPAS. Selain itu, kunjungan
yang dapat dilakukan sebagai usaha untuk berbagi waktu luang juga terbatas
dengan aturan yang berlaku.
Hubungan seksual yang merupakan bagian dari kepuasan seksual
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan
(Ashdown dkk, 2011) dan satu dari tiga kebutuhan dasar dalam pernikahan
(Saxton dalam Larasati, 2012). Namun hal ini tidak dapat dipenuhi oleh
pasangan suami istri yang salah satunya berada di LAPAS karena belum
tersedianya ruangan intim di penjara (sumber: hukum.kompasiana.com dan
tempo.co.id). LAPAS Wirogunan juga meniadakan cuti untuk mengunjungi
keluarga sehingga semakin sulit bagi pasangan untuk melakukan hubungan
seksual.
Berbagai halangan mencapai kepuasan pernikahan pada pasangan yang
salah satunya merupakan narapidana adalah komunikasi yang tidak efektif,
tidak dapat berbagi waktu luang, dan tidak terjalin hubungan seksual. Hal ini
juga menjadi halangan bagi pasangan yang berada di luar LAPAS. Pasangan
dari narapidana mengalami berbagai hal yang memicu stress (Girshick,
2005). Pasangan wanita dibanding pria, lebih neurotis sehingga lebih tertekan
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secara psikologis (Costa dkk dalam Kurdek, 2005) dan cenderung peduli pada
kebersamaan (Ryhne, 1981). Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka penelitian ini memilih wanita atau istri narapidana.
Girshick (2005) menyebutkan bahwa istri narapidana bekerja lebih
keras bila sebelumnya hanya suami yang mencari nafkah. Pengeluaran juga
membengkak karena kunjungan ke LAPAS memakan biaya, seperti
transportasi, bingkisan, dan barang kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat
dipenuhi di LAPAS. Hal ini menunjukkan bahwa istri narapidana berperan
besar dalam ekonomi keluarga. Bila terdapat pembagian yang adil dalam
tugas dan peran rumah tangga maka akan meningkatkan kepuasan pernikahan
(Ayub, 2010).
Pengalaman pernikahan istri narapidana dimulai dari saat menikah
hingga suami menjadi narapidana. Dalam penelitian ini pengalaman istri
narapidana dibatasi dari saat menikah hingga sekurang-kurangnya dua tahun
setelah hidup terpisah dengan suami yang tinggal di LAPAS. Pertimbangan
ini didasarkan penelitian Kemp (1981) yang menyebutkan bahwa pasangan
yang menjalin hubungan dengan narapidana menjalani masa krisis selama
perpisahan di dua tahun pertama.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada istri
narapidana?
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menggali gambaran kepuasan pernikahan
istri narapidana.

D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang
psikologi keluarga mengenai gambaran kepuasan pernikahan istri
narapidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memicu penelitianpenelitian baru mengenai fenomena pernikahan dengan pasangan yang
merupakan narapidana.

2. Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para
pembaca untuk lebih memahami gambaran kepuasan pernikahan istri
narapidana. Penelitian ini juga dapat menggambarkan realitas yang dialami
oleh istri narapidana sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi
aturan-aturan yang mungkin dibentuk untuk narapidana yang telah
menikah. Pengalaman dari informan juga diharapkan dapat memberikan
motivasi bagi pasangan lain yang juga memiliki pengalaman serupa dan
mendorong lingkungan sekitar untuk mendukung dan berempati pada istri
narapidana.
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BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Istri Narapidana
1. Pengertian Narapidana dan Istri Narapidana
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 tahun 2013
tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara, serta UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
sehingga hilang kemerdekaan dan terpaksa tinggal di Lembaga
Pemasyarakatan. Saat ini narapidana juga disebut sebagai salah satu dari
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Narapidana tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam
kurun waktu tertentu sesuai dengan hukuman yang diberikan berdasarkan
hukum yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan yang biasa disebut
LAPAS menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 tahun
2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara di Bab 1 Pasal 1 adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Di dalam LAPAS terdapat
tata tertib yang berisikan kewajiban serta larangan yang wajib ditaati oleh
narapidana.
Istri narapidana adalah status sah menurut hukum untuk seorang
wanita yang menjadi pasangan dalam pernikahan dari seorang narapidana.

7
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Pada penelitian ini, istri narapidana adalah seorang istri yang telah menjadi
pasangan sebelum narapidana tersebut dipidana dan tinggal di LAPAS.
2. Kondisi Psikologis Istri Narapidana
Istri narapidana adalah pasangan wanita yang sah menurut hukum
sebagai istri dari seseorang narapidana. Girshick (2005) menyebutkan
beberapa pengalaman istri narapidana, yaitu stres, keterbatasan pribadi,
keterbatasan komunikasi yang efektif dengan suami, dan perasaan
kesepian. Selain itu, istri narapidana oleh lingkungan sosial sering
dianggap bersalah dan dipandang negatif secara berlebihan. Pemasukan
menurun ketika suami yang berperan sebagai tulang punggung keluarga
dipenjara sehingga istri perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan
keluarga (Action for Prisoners’ Families, 2013).
Girshick (2005) menuturkan bahwa istri narapidana membutuhkan
komitmen yang lebih kuat untuk tetap bertahan dalam pernikahan.
Hubungan antara suami istri semakin tidak seimbang karena suami sangat
bergantung pada istri. Istri tidak diperhatikan suami karena suami
cenderung memikirkan dirinya sendiri. Istri yang berkunjung ke LAPAS
juga cenderung merasa tidak nyaman dalam berkomunikasi karena
ruangan yang terbatas dan diawasi oleh Petugas LAPAS. Selain itu, istri
narapidana tidak terpenuhi kebutuhan seksual karena di Negara Indonesia
belum terdapat conjugal visit atau kunjungan untuk melakukan hubungan
intim suami istri.
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Istri narapidana diuji kesabaran, fleksibilitas, dan komitmennya
terhadap pasangan. Istri dituntut memiliki peran ganda dalam pengasuhan
anak. Selain itu, istri dibebani tugas yang biasanya dilakukan suami,
seperti pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah.

B. Kepuasan Pernikahan
1. Pernikahan
Pernikahan adalah salah satu fase dalam kehidupan ketika dua
keluarga yang berbeda bergabung membentuk keluarga yang baru
(Santrock, 2002). Pernikahan juga adalah institusi sosial dimana seorang
pria dan wanita memiliki tujuan untuk hidup bersama sebagai suami dan
istri dengan komitmen dan upacara keagamaan (Fatima dan Ajmal, 2012).
Pernikahan memiliki berbagai keuntungan bagi pasangan yang
menikah. Menurut Olson dan Olson (2000), pasangan yang menikah
mengalami kepuasan seksual lebih tinggi daripada orang yang tidak
menikah atau pasangan yang tinggal bersama. Dari sisi ekonomi, pasangan
yang menikah cenderung memiliki kepuasan karena merencanakan dan
menabung bersama. Gove dkk dan Inglehart (dalam Myers, 2010)
mengungkapkan bahwa orang yang menikah cenderung sejahtera, bahagia,
dan puas kehidupannya. Dari sisi kesehatan, lamanya pernikahan wanita
berkorelasi negatif dengan kemungkinan mengalami penyakit kronis,
sedangkan bagi pria, lamanya pernikahan berkorelasi positif dengan risiko
sakit (Dupre & Meadows dalam Santrock, 2012).
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Cinta adalah kombinasi dari emosi, kognisi, dan perilaku yang
tergabung dalam relasi intim dan merupakan salah satu komponen
pernikahan (Baron & Byrne, 2005). Sternberg (1986) menuturkan bahwa
cinta memiliki tiga komponen utama, yaitu intimasi, hasrat, dan komitmen.
Intimasi mencakup perasaan dekat, keterkaitan, dan keterikatan pada
pengalaman relasi intim. Hasrat melingkupi dorongan cinta, daya tarik
fisik, dan seksual. Sedangkan komitmen dalam jangka pendek meliputi
keputusan untuk mencintai satu sama lain dan komitmen dalam jangka
panjang merupakan cara untuk menjaga cinta. Pernikahan adalah salah
satu cara yang menunjukkan pasangan memiliki komitmen.
Sternberg (1986) mengungkapkan jenis-jenis cinta berkaitan dengan
tiga komponen tersebut. Tidak cinta terjadi ketika tidak terdapat
komponen intimasi, hasrat, atau komitmen. Menyukai adalah ketika
terdapat komponen intimasi. Contoh menyukai adalah relasi pertemanan.
Cinta birahi adalah cinta pandangan pertama yang mengandung komponen
hasrat. Cinta kosong adalah cinta dengan komponen komitmen. Cinta ini
ditemukan pada relasi bertahun-tahun yang kehilangan ikatan emosional
dan ketertarikan fisik. Pasangan narapidana mungkin termasuk dalam jenis
cinta yang kosong. Cinta romantis adalah kombinasi dari komponen
intimasi dan hasrat. Cinta ini berkaitan dengan ketertarikan fisik dan
keterikatan emosional. Cinta afektif adalah cinta dengan komponen
intimasi dan komitmen. Cinta buta adalah cinta yang mengandung hasrat
dan komitmen. Komitmen pada cinta ini didasarkan pada hasrat tanpa
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adanya keintiman, sehingga mungkin berujung pada perceraian. Cinta
yang memiliki semua komponen adalah cinta yang sempurna. Pasangan
dengan jenis ini merperjuangkan cinta romantis. Pasangan lebih gampang
meraih cinta yang sempurna daripada mempertahankannya.
2. Pengertian Kepuasan Pernikahan
Kepuasan pernikahan terdiri dari dua kata, yaitu kepuasan dan
pernikahan. Puas adalah kata dasar kepuasan yang dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia diartikan sebagai perasaan senang, seperti lega atau
gembira karena terpenuhi hasrat yang diinginkan. Kepuasan merupakan
keadaan psikis dimana terdapat perasaan yang menyenangkan karena
keinginannya terpenuhi. Jika kata kepuasan dan pernikahan digabungkan,
maka berarti keadaan ketika muncul perasaan menyenangkan atau
melegakan karena keinginan dalam pengalaman pernikahan terpenuhi.
Bagwell (2006) dan Roach (dalam Sembiring, 2003) menyebutkan bahwa
kepuasan pernikahan adalah persepsi terhadap kehidupan pernikahan
berdasarkan kesenangan yang dirasakan dalam jangka waktu tertentu.
Kepuasan pernikahan menunjukkan keadaan ketika seseorang mencapai
harapan ideal dalam pernikahan (Bahr dalam Sharaievska, 2012; Chappel
& Leigh dalam Pujiastuti & Retnowati, 2004; Laswell & Laswell dalam
Fatimah, 2014). Selain keinginan yang terpenuhi, kepuasan pernikahan
juga dapat dirasakan bila kebutuhan dasar pernikahan tercapai, yaitu
kebutuhan materiil, seksual, dan psikologis (Saxton dalam Larasati, 2012).
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Menurut Mathews (2002), kepuasan pernikahan adalah evaluasi
subjektif dari individu terhadap relasi pernikahan. Selain itu, kepuasan
pernikahan didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan pernikahan dan
kualitasnya (Clayton & Snyder dalam Susilo, 2007). Stone dan
Shackelford (2007) menyebutkan bahwa kepuasan pernikahan adalah salah
satu cara untuk mengukur kehidupan pernikahan.
Kepuasan pernikahan juga dapat diartikan ketika tidak adanya
ketegangan dalam pernikahan yang dirasakan suami dan istri (Wismanto,
2004). Knowles (2004) menyebutkan bahwa kepuasan pernikahan adalah
tingkat kesukaan menyeluruh yang dilaporkan oleh pasangan tentang
pernikahannya. Stone dan Shackelford (2007) mendefinisikan kepuasan
pernikahan sebagai kondisi mental seseorang ketika manfaat atau hal yang
menguntungkan lebih banyak daripada hal yang merugikan dari
pernikahan. Gottman (dalam Nodar, 2012) menuturkan bahwa kepuasan
pernikahan adalah hasil dinamika yang kompleks di dalam pernikahan
yang mungkin berisikan cinta, afeksi, empati, perhatian, dan kestabilan
pernikahan, seperti komitmen pada relasi. Kepuasan pernikahan ditemukan
tidak selalu stabil atau bersifat fluktuatif (Kail & Cavenough, 2010; Marini
& Julinda, 2010; Stone & Shackelford, 2007).
Dari berbagai pengertian kepuasan pernikahan diatas, dapat
disimpulkan bahwa kepuasan pernikahan adalah evaluasi seseorang dalam
mencapai harapan dan kebutuhan pernikahan. Pencapaian tersebut
menyebabkan perasaan menyenangkan. Kebutuhan dalam pernikahan
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adalah kebutuhan materiil, seksual, dan psikologis. Kepuasan pernikahan
juga tercapai ketika lebih banyak hal yang menguntungkan daripada
merugikan terjadi dalam pernikahan.
3. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pernikahan
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah
komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif bersifat lancar, terbuka, dan
konsisten. Komunikasi efektif terjadi ketika pesan diterima sesuai dengan
maksud pengirim pesan (Bagwell, 2006; Sembiring, 2003; Supratiknya,
1995). Berkomunikasi dalam pernikahan melingkupi ekspresi fisik nonverbal, lisan atau tulisan, sentuhan, emosi, dan disesuaikan dengan situasi
(Krull, 2011).
Menurut Spanier dan Lewis (dalam Wardani, 2013), faktor tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Faktor pranikah. Faktor ini melingkupi kesamaan, seperti ras,
status sosial ekonomi, kepercayaan, kecerdasan, dan usia; sumber
daya pribadi, seperti stabilitas emosi, pendidikan, kelas sosial,
konsep diri, dan kesehatan; dan dukungan dari orang tua dan
teman untuk menikah.
b. Faktor sosial dan ekonomi. Faktor ini terdiri dari kesejahteraan
ekonomi, status pekerjaan, dan penilaian antar pasangan
berdasarkan penilaian masyarakat.
c. Faktor hubungan interpersonal. Faktor ini mengenai penerimaan
positif, seperti persepsi terhadap pasangan, daya tarik fisik dan
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seksual; komunikasi yang terbuka; interaksi, seperti berbagi
waktu luang bersama, berbagi kegiatan dan minat, cinta; dan
kecocokan peran.
Sedangkan menurut American Psychologist Association (APA)
(dalam Wismanto, 2004), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan
pernikahan adalah:
a. Komitmen. Komitmen adalah ikatan untuk melakukan sesuatu
yang memiliki komponen kognitif, afektif, dan konatif (Agnes,
1998). Kognitif mengenai orientasi jangka panjang, afektif
mengenai kelekatan psikologis dan kenyamanan emosional dari
perilaku pasangan dan interaksi bersama, serta konatif yang
merupakan niat untuk setia.
b. Kesediaan berkorban. Kesediaan untuk mengorbankan kesukaan
pribadi demi kebaikan hubungan.
c. Penyesuaian diadik. Penyesuaian diadik adalah penyesuaian
dalam pernikahan, persepsi terhadap perilaku pasangan, dan
komunikasi.
d. Kesetaraan pertukaran. Pasangan merupakan mitra yang sejajar
sehingga menciptakan hubungan dinamis yang selaras, serasi dan
seimbang. Kesetaraan terjadi jika antara suami istri mendapat
keuntungan dari hubungan mereka.
e. Persepsi

terhadap

perilaku

pasangan.

Persepsi

mencakup

pandangan pasangan terhadap pasangannya dan pandangan
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terhadap penilaian pasangan kepada dirinya. Persepsi ini
berpengaruh pada sikap dan perilaku pasangan.
Pujiastuti dan Retnowati (2004) menemukan kepuasan pernikahan
dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a. Tingkat pendidikan. Pendidikan mempengaruhi pola pikir,
wawasan, dan cara pandang yang lebih positif sehingga mampu
mengatasi dan mencari solusi permasalahan.
b. Jumlah anak. Jumlah anak yang ideal, seperti dua anak
menurunkan kemungkinan masalah dan stres dalam pengasuhan,
yaitu pemeliharaan dan pendidikan.
c. Usia pernikahan. Pernikahan di usia 1-5 tahun mengalami puncak
kepuasan pernikahan.
Selanjutnya, Ayub (2010) menyebutkan faktor-faktor pendukung
kepuasan pernikahan adalah sebagai berikut:
a. Hubungan dengan mertua. Hubungan ini dianggap sangat penting
dalam tatanan masyarakat, khususnya mengenai penyatuan dua
keluarga.
b. Komunikasi. Komunikasi merupakan penggerak utama kepuasan
pernikahan karena banyak hal, seperti kehidupan sosial dan
proses berpikir sebaiknya dibahas bersama.
c. Perbedaan gender. Wanita berharap lebih banyak mengenai
pernikahan, serta lebih peduli pada afeksi dan kebersamaan.
Kepuasan pernikahan istri cenderung lebih tinggi jika kedua
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pasangan bekerja dan suami turut membantu pekerjaan rumah.
Selain itu, kepuasan pernikahan istri disebabkan oleh keterbukaan
suami mengenai alasan dirinya bersedih (Conley, 2012).
Sedangkan kepuasan pernikahan pria cenderung sedikit lebih
tinggi dibandingkan wanita (Gokmen dalam Ayub, 2010; Rhyne,
1981). Kepuasan pernikahan suami disebabkan oleh istri yang
atraktif dan merasa bahagia (Hillin, 2013).
d. Pendidikan pasangan. Semakin tinggi pendidikan seseorang,
semakin bebas ekspresi dan perilaku asertifnya. Pasangan yang
lebih asertif memiliki pandangan yang tidak terikat pada gaya
tradisional; gaya pria mendominasi wanita.
e. Kehadiran anak. Kepuasan pernikahan cenderung meningkat
ketika hubungan orang tua tidak terganggu anak dewasa yang
tidak tinggal bersama orang tua (Santrock, 2002).
f. Kompromi. Kompromi dalam pernikahan dilakukan untuk saling
mengerti satu sama lain; seperti membahas keuangan, rekreasi,
lingkungan rumah, pengasuhan, dan relasi sosial. Kerelaan
diperlukan dalam melakukan kompromi.
g. Pengertian dan dukungan pasangan. Pengertian dan dukungan
pasangan berarti saling mengerti berbagai hal, seperti nilai-nilai
kehidupan, kesepakatan, dan kemampuan dalam mengatasi
perubahaan
berhubungan
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kelekatan, dan self-attributes. Dukungan pasangan tidak dapat
digantikan oleh dukungan orang terdekat atau teman. Orang yang
tidak

memiliki

pasangan

suportif

cenderung

mengalami

kecemasan, depresi, dan kebencian. Berbagi waktu luang bersama
dan pembagian tugas dan peran yang adil dalam keluarga
termasuk dalam pengertian terhadap pasangan.
h. Kepuasan seksual. Frekuensi dan mutu hubungan intim, serta
aktivitas yang terkait kesukaannya (sexual-interest).
i. Persepsi diri. Seseorang yang memandang positif kehidupan lebih
merasakan kepuasan pernikahan.
j. Finansial. Status finansial yang tinggi mendukung kepuasan
pernikahan.
Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor pendukung kepuasan
pernikahan adalah faktor pranikah, seperti kesamaan ras, kecerdasan, usia,
pendidikan, konsep diri, dan dukungan orang tua serta teman; sosial
ekonomi, seperti kelas sosial, kesejahteraan ekonomi, pandangan pada
pasangan berdasarkan penilaian masyarakat; hubungan interpersonal,
seperti komunikasi, persepsi terhadap pasangan, daya tarik, berbagi waktu
luang, berbagi kegiatan dan minat, cinta, dan kecocokan peran; saling
pengertian; kerelaan menerima berbagai perbedaan dan penyesuaian diri;
kompromi; pembagian tugas dan peran yang adil; dukungan pasangan;
kehadiran anak; kepuasan seksual; komitmen; dan hubungan dengan
mertua.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan menggali gambaran kepuasan pernikahan istri
narapidana. Tujuan penelitian dicapai dengan menyelidiki pengertian dan
perasaan informan dalam kehidupan personal dan sosialnya (Smith, 2008).
Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Fokus Penelitian
Penelitian berfokus menggali gambaran kepuasan pernikahan istri
narapidana. Penggalian gambaran kepuasan pernikahan dilakukan dengan
melihat pengalaman psikologis istri narapidana sejak menikah hingga
sekurang-kurangnya dua tahun setelah pasangan menjadi narapidana.

C. Informan Penelitian
Informan adalah istri narapidana yang berada di Yogyakarta dengan
pidana suami minimal selama lima tahun dan telah terpisah sekurangkurangnya dua tahun. Informan dan suami berusia 22 sampai dengan 35
tahun. Informan penelitian berjumlah 3 orang, karena jumlah tersebut
dianggap ideal sebagai contoh sampel bagi peneliti pemula untuk
mendapatkan pengertian mendalam setiap informan (Smith, 2008). Informan
dipilih menggunakan metode purposive sampling, pengambilan sampel
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dilakukan berdasarkan tujuan penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan
yang telah ditentukan (Creswell, 2007).

D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur.
Penyusunan panduan wawancara didasarkan pada fokus penelitian, yaitu
gambaran kepuasan pernikahan istri dari saat menikah hingga sekurangkurangnya dua tahun setelah suami menjadi narapidana. Pertanyaan disusun
untuk menggali aspek kognitif, afektif, dan konatif, serta mengacu pada
pengertian kepuasan pernikahan dan rumusan masalah. Panduan wawancara
dikaji oleh dosen pembimbing sehingga didapatkan sepuluh pertanyaan.
Wawancara dilakukan dua hingga empat kali pada setiap informan
tergantung informasi yang diperoleh. Hal ini ditujukan agar pertanyaan tidak
terbatas pada panduan wawancara, namun ditambahkan atau dikembangkan
sesuai dengan jawaban informan untuk menemukan data yang lebih kaya
(Smith, 2008). Pertanyaan panduan wawancara bersifat terbuka agar data
berisikan sudut pandang informan yang sesungguhnya dalam melihat
dunianya. Wawancara dihentikan ketika data memenuhi tuntutan pertanyaan
penelitian.
Wawancara berusaha dilakukan di tempat tinggal suami istri dalam
menjalani kehidupan pernikahan agar data yang diperoleh menggambarkan
keadaan informan yang sesungguhnya (Smith, 2008). Atas izin informan,
wawancara direkam untuk transkrip atau verbatim.
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Tabel 1. Panduan Wawancara
No. Panduan Pertanyaan
1. Pada saat menikah, apa tujuan atau harapan Anda (dan pasangan) yang
ingin diwujudkan dalam pernikahan? Apakah sudah tercapai?
2. Bagaimana Anda menggambarkan masa awal pernikahan Anda?
3. Bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku Anda ketika pertama kali
mengetahui suami Anda dijatuhi hukuman penjara?
4. Bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku Anda ketika Anda resmi
sebagai istri narapidana?
5. Bagaimana gambaran masa-masa awal Anda hidup terpisah dengan
suami yang tinggal di LAPAS?
6. Bagaimana Anda memaknai kejadian ini dalam hubungan pernikahan
Anda?
7. Bagaimana hubungan Anda saat ini dengan keluarga, mertua, anak,
teman, dan lingkungan sekitar (rumah dan pekerjaan)?
8. Apa keuntungan dan kerugian dari pernikahan Anda?
9. Bagaimana Anda memaknai pernikahan Anda?
10. Apa harapan Anda selanjutnya dalam pernikahan Anda?
Tahapan dalam proses wawancara:
1. Penentuan kriteria informan penelitian.
2. Penyusunan proposal dan surat izin sesuai prosedur institusi terkait
permohonan izin penelitian di LAPAS, seperti Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta, KUMHAM (Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia), dan LAPAS Wirogunan Yogyakarta.
3. Penyeleksian informan dengan pencarian daftar data narapidana di
LAPAS Wirogunan Yogyakarta sesuai kriteria, lalu bertemu
narapidana untuk meminta izin dan alamat istri untuk melakukan
wawancara dengan istri.
4. Pencarian alamat istri narapidana dan menanyakan kesediaan
menjadi
penelitian.

informan

penelitian,

serta

memberitahukan

tujuan
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5. Perkenalan, rapport, kesepakatan jadwal dan aturan wawancara,
serta meminta izin merekam wawancara.
6. Pembuatan dan penandatanganan informed consent.
7. Wawancara sesuai jadwal yang disepakati.
8. Penulisan verbatim.
9. Pada akhir proses wawancara, peneliti merangkum seluruh data dan
menanyakan

kembali

kepada

setiap

informan

untuk

mengkonfirmasi dan menjamin kredibilitas data.

E. Metode Analisis Data
Data dianalisis menggunakan pendekatan IPA atau Interpretative
Phenomenological Analysis. Metode ini diterapkan untuk menggali
pengertian, perasaan, dan pemaknaan seseorang terhadap situasi atau
fenomena tertentu dalam kehidupan personal serta sosialnya (Creswell, 2014;
Smith, 2008). Pendekatan ini menggali “apa” yang dialami dan “bagaimana”
seseorang mengalaminya (Moustakas dalam Creswell, 2014). Analisis data
menghasilkan tema-tema kepuasan pernikahan dan kronologis pengalaman
pernikahan.
Analisis IPA merupakan analisis bertahapan fleksibel. Tahap-tahap
analisis data adalah:
1. Pencarian tema
Peneliti berulang kali membaca verbatim informan, lalu
membuat tabel dengan kolom parafrase dan tema utama. Setiap
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menemukan pernyataan penting pada cerita informan, maka peneliti
menulis kesimpulan dari cerita di kolom parafrase. Kolom ini
berisikan parafrase, hubungan, atau interpretasi awal yang
menggunakan kata-kata informan. Selanjutnya kolom tema utama,
yaitu kolom untuk menarik kesimpulan dan mencakup esensi dari
kolom parafrase ke kata-kata yang lebih sederhana. Tema pada
kedua kolom mungkin berulang pada verbatim informan. Pada
tahap ini, peneliti dibantu oleh inter-rater untuk menghindari bias
peneliti dalam menginterpretasi data.
2. Pengelompokkan tema
Peneliti selanjutnya memindahkan seluruh tema utama ke
lembar kerja yang baru untuk mengelompokkan tema-tema yang
mirip dan berhubungan menjadi tema yang lebih singkat. Lalu
peneliti mengurutkan berbagai tema sesuai dengan kronologis
urutan pengalaman pernikahan dan tema kepuasan pernikahan.
Tema utama merupakan tema-tema yang dominan setelah melewati
beberapa proses pengerucutan tema. Setelah itu, tema utama
diurutkan pada tabel lain dan diberikan keterangan nomor urutan
baris pada tabel verbatim yang disertakan pada lampiran.
3. Penghubungan tema antarinforman
Peneliti

menyeleksi

tema-tema

utama

yang

mirip

antarinforman dan membuat tema dasar untuk menggambarkan
kondisi keseluruhan setiap informan sesuai dengan kronologis
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urutan pengalaman informan dan kepuasan pernikahan. Tema
sejenis dengan pengalaman berbeda dijelaskan dalam deskripsi data.
Penelitian tidak menggunakan acuan tema utama pada informan
pertama untuk diterapkan pada analisis informan lain. Penelitian kembali
mengulang langkah awal pada setiap informan agar menemukan pandangan
informan seturut pengalaman pribadinya. Dengan menghubungkan tema
antarinforman muncul tema-tema utama yang mirip antarinforman.

F. Kredibilitas Penelitian
Kredibilitas penelitian diperoleh dengan prosedur member checking.
Informan memeriksa kembali data yang dilaporkan oleh peneliti (Creswell,
2007). Informan memberikan klarifikasi dan konfirmasi terhadap data yang
disampaikan peneliti secara lisan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan Penelitian
Peneliti menyusun proposal yang berisi latar belakang penelitian,
tinjauan teori, dan gambaran metode pelaksanaan. Proposal tersebut
diajukan sebagai syarat perizinan ke pihak-pihak yang berkaitan dengan
LAPAS Wirogunan Kota Yogyakarta, yaitu Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KUMHAM),
dan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. LAPAS Wirogunan dipilih
karena menampung jumlah narapidana terbesar di Yogyakarta.
Dengan izin LAPAS, peneliti mewawancarai petugas tentang realita
para narapidana yang berstatus menikah mengenai data dan peraturanperaturan relasi sosial narapidana. Peneliti juga mengkonfirmasi pada
narapidana tentang penerapan aturan-aturan tersebut dan menanyakan
gambaran kehidupan narapidana yang berstatus menikah.
Selanjutnya peneliti menyeleksi narapidana sesuai dengan kriteria
penelitian untuk mengkonfirmasi status pernikahan dan keberadaan istri.
Peneliti mencari alamat istri narapidana dan meminta izin melakukan
wawancara. Peneliti melakukan pendekatan dengan para informan secara
individual agar tercipta kenyamanan untuk proses wawancara.

24
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2. Pelaksanaan Penelitian
Jadwal wawancara atas kesepakatan informan dan peneliti, adalah
sebagai berikut:
Tabel 2. Pelaksanaan Penelitian
Informan
TN

SH

SA

Hari /
Tanggal
Selasa,
24 Juni 2014
Kamis,
26 Juni 2014
Senin,
30 Juni 2014
Rabu,
9 Juli 2014
Sabtu,
12 Juli 2014
Selasa,
15 Juli 2014
Rabu,
16 Juli 2014
Kamis,
17 Juli 2014

Waktu
16.30-17.37
WIB
16.40-18.30
WIB
17.00-19.45
WIB
17.32-20.20
WIB
15.30-17.00
WIB
13.00-15.10
WIB
14.00-14.30
WIB
13.10-14.45
WIB

Durasi

Tempat

Rumah TN
di Bantul
Rumah TN
1 jam 50 menit
di Bantul
Rumah TN
2 jam 45 menit
di Bantul
1 jam 7 menit

2 jam 48 menit Kos Peneliti
1 jam 30 menit Kos Peneliti
Rumah SA
di Playen
Rumah SA
14 menit
di Playen
Rumah SA
1 jam 11 menit
di Playen
1 jam 51 menit

Wawancara informan 1, yaitu TN, dilakukan di ruang tengah rumah
TN dengan kedua anaknya. Wawancara dilakukan setelah TN pulang
bekerja, sekitar petang hari. TN sering meminta kedua anaknya untuk
tenang, bahkan beberapa kali TN meminta anak-anaknya pergi agar
leluasa berbincang dengan peneliti. TN selalu berusaha menuruti
keinginan anak-anaknya dengan memberikan uang ketika anaknya ingin
membeli sesuatu.
Pada informan 2, yaitu SH, wawancara dilakukan di kos peneliti
karena SH menganggap suasana rumahnya tidak kondusif. Tempat tinggal
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SH saat ini adalah rumah orang tua SH, bukan rumah bersama suami.
Beberapa kali SH membatalkan jadwal wawancara karena kondisi tubuh
yang kurang sehat atau acara mendadak. Ketika wawancara, J, suami SH,
menelepon untuk memastikan wawancara.
Wawancara informan 3, yaitu SA, dilakukan di ruang tv rumah SA.
SA dan peneliti duduk sambil berbincang dengan beralaskan tikar.
Wawancara dilakukan siang hari setelah SA menjemput anaknya karena
perjalanan yang jauh dan waktu siang dianggap lebih aman dan efektif
untuk melakukan proses wawancara. Ketika wawancara, terkadang ibu SA
hadir dan menjawab pertanyaan, SA setuju dengan jawaban-jawaban
ibunya. SA meminta anak-anaknya untuk bermain atau mengizinkan
anaknya menonton tv ketika wawancara. SA selalu dekat dengan anak
keduanya karena anak SA kurang mandiri dalam melakukan segala hal.

B. Profil Informan dan Deskripsi Pernikahan
1. Informan 1
a. Deskripsi Informan
Informan berinisial TN yang menganut agama Islam dan berusia
29 tahun. TN berasal dari Magelang, Jawa Tengah, namun saat ini TN
tinggal di Bantul dekat dengan mertuanya. Ibu TN tinggal di Magelang,
sedangkan ayahnya telah lama meninggal. TN mengenyam pendidikan
terakhir di bangku SMP. Saat ini, TN bekerja sebagai pengepak
rongsokan dekat rumahnya.
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TN bekerja setelah anaknya mandiri. TN memilih pekerjaan yang
dekat dengan lingkungan rumah agar dapat membawa anaknya yang
kecil ketika bekerja. Jam kerja TN dari pukul 08.00 WIB sampai
dengan 16.00 WIB atau lebih jika banyak barang atau jadwal
pengambilan barang. TN berjalan kaki atau diantar oleh ibu mertua
menggunakan motor ke tempat kerjanya yang berjarak kira-kira 2 km.
Sebelumnya TN bekerja di pabrik kulit dekat lingkunganya dan
berhenti karena melahirkan anak kedua.
Sejak menikah, TN tinggal di rumah yang berdampingan dengan
rumah mertua di Bantul. TN tinggal bersama kedua anaknya, anak
pertama adalah anak laki-laki SD kelas 3 berusia 10 tahun dan anak
kedua yang perempuan berusia 4 tahun. Lingkungan tempat tinggal TN
adalah wilayah pabrik kulit dan berhadapan dengan sawah yang luas.
Rumah TN tidak memiliki akses air, sehingga TN dan keluarga
menggunakan sarana kamar mandi yang disediakan pabrik bagi warga.
Kemampuan listrik di rumah TN juga terbatas.
TN sangat jarang berkunjung ke rumah ibunya di Magelang
karena pekerjaan dan anak kedua TN yang belum bisa ditinggalkan. TN
hanya berkunjung ketika hari Idul Fitri bersama anak-anaknya.
Hubungan TN dan ibunya terjalin kurang baik karena ibu TN merasa
direpotkan merawat anak-anak TN. Sedangkan hubungan TN dengan
mertua cukup dekat karena jarak rumah yang berdekatan dan mertu
menerima TN dan anak-anaknya. Ketika TN mengandung anak kedua,
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suami memiliki kasus dan tinggal di LAPAS, sehingga TN tinggal dan
dirawat di rumah mertua sampai anaknya lahir dan berusia 3 bulan.
TN adalah seseorang yang ceria dan sangat terbuka. TN mengaku
senang bercerita dan mencurahkan isi hati. Menurut TN, lebih baik
mengungkapkan perasaan untuk melepaskan beban pikiran. TN sering
bercerita dengan tetangganya yang juga istri narapidana. TN terlihat
sangat senang dan leluasa ketika bercerita mengenai kehidupannya. TN
sering tersenyum, terlebih ketika sulit menggunakan bahasa Indonesia.
Sehari-hari TN menggunakan bahasa Jawa, kefasihan berbahasa
Indonesia diperoleh pekerjaannya dulu sebagai PRT. TN adalah orang
yang ramah dan sopan. Hal ini ditunjukkan ketika peneliti datang
kerumahnya, TN berusaha menghidangkan segala yang ada. TN sering
mengaku malu jika rumahnya belum dikemaskan atau ketika lampu di
rumahnya kurang terang.
b. Deskripsi Pernikahan
TN menikah selama 10 tahun dengan D yang berusia 31 tahun.
TN bertemu D, ketika bekerja sebagai PRT di Yogyakarta dan D
bekerja sebagai kuli bangunan dekat rumah tempat TN bekerja. TN dan
D berpacaran hingga terpaksa menikah di usia TN yang masih muda
karena TN hamil. Pernikahan tidak disetujui oleh orang tua TN. Setelah
menikah, TN tinggal bersama dengan D di rumah orang tua D.
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Selama pernikahan, rumah tangga kurang harmonis. D sering
pulang malam, mabuk-mabukan, dan berselingkuh dengan wanita lain.
Perubahan ini terjadi semenjak pernikahan memasuki dua bulan.
Ketika TN mengandung anak kedua, D ditangkap di rumahnya. D
diketahui membunuh selingkuhannya di hotel. TN mengetahui kasus D
sehari setelah penangkapan D. Usia pernikahan saat itu adalah tujuh
tahun. D dikenakan pidana selama 15 tahun dan hingga saat ini telah
berpisah dengan keluarga selama hampir 4 tahun.
2. Informan 2
a. Dekripsi Informan
Informan kedua berinisial SH dan berusia 28 tahun. SH adalah
seorang muslim dan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga. SH
berasal dari Yogyakarta dan suaminya berasal dari Semarang. Saat ini,
SH berstatus mahasiswa akhir dan bekerja sebagai sales marketing.
SH adalah angkatan 2007 fakultas Ekonomi sebuah universitas
swasta di Yogyakarta. SH mengambil cuti selama 1 tahun ketika hamil
dan melahirkan, saat ini SH kembali berkuliah dan menyusun skripsi.
SH terhambat dalam penyusunan skripsi karena kesibukan dosen
pembimbing, sehingga cenderung fokus pada pekerjaannya.
SH bekerja sebagai sales marketing sebuah perusahaan di
Yogyakarta sejak bulan Januari 2014 karena berhentinya gaji suami dan
anak yang sudah cukup mandiri. Jam kerja SH antara 07.30 WIB
sampai dengan 17.00 WIB dan lebih banyak dilakukan di lapangan.
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Ketika SH bekerja, anak SH diasuh oleh ibu SH. SH cukup sibuk
dengan pekerjaannya yang menuntut pemenuhan target penjualan.
SH dan anaknya yang berusia hampir 4 tahun tinggal bersama
orang tua SH di asrama kepolisian. SH tinggal bersama orang tuanya
setelah J ditahan di LAPAS. Sebelumnya SH dan J tinggal di rumah
milik ayah SH. Ketika di rumah, anak SH sangat rewel sehingga
wawancara dilakukan di kos peneliti.
Setelah memiliki anak, SH belum pernah berkunjung ke
Semarang karena anaknya belum dapat bepergian jauh. SH berencana
mengunjungi mertuanya di hari Idul Fitri tahun ini (2014) bersama
anaknya. Keluarga mertua terkadang juga berkunjung untuk membesuk
J, bertemu SH dan anaknya di Yogyakarta. SH berkomunikasi dengan
keluarga mertua melalui percakapan telepon dengan kakak J.
SH adalah seseorang yang ramah dan supel. Ketika pertama kali
bertemu dengan peneliti, SH menceritakan segala hal tanpa ditanyakan
terlebih dahulu. SH dengan nyaman mengekspresikan dirinya. Ketika
bercerita, SH mengandaikan peneliti mengerti kondisi dirinya, sehingga
peneliti perlu memberikan pertanyaan lanjutan agar SH dapat
menjelaskan lebih rinci.
b. Deskripsi Pernikahan
Usia pernikahan SH adalah empat tahun bersama J yang berusia
32 tahun. SH dan J dikenalkan oleh teman ketika semester pertengahan
kuliah SH. Pada awalnya, SH tertarik untuk menjalin hubungan
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pertemanan dengan J, tetapi J mendekati SH untuk menjalin relasi
pacaran. Setelah berpacaran, SH dan J menikah karena SH hamil.
Pernikahan tidak disetujui oleh orang tua SH dan meminta SH
menggugurkan kandungannya, tetapi SH menolak. Orang tua SH
menolak hubungan mereka karena mengetahui bahwa J yang berprofesi
sama dengan ayah SH memiliki catatan buruk dan pernah dipenjara
sebelumnya. SH mengetahui catatan buruk J setelah diberitahukan
ayahnya. SH dan J tetap melangsungkan pernikahan dan dihadiri oleh
keluarga dekat. Setelah menikah, SH mengambil cuti dan tinggal
bersama J di rumah milik ayah SH.
Pernikahan berjalan delapan bulan sampai dengan proses kasus
suami. Masa-masa tersebut dijalani bahagia oleh SH dan J. SH merasa
hidupnya lebih nyaman ketika menikah karena selalu ditemani oleh J.
Kasus J adalah pembunuhan tidak sengaja terhadap mantan pacarnya. J
mengaku tidak membunuh korban dan SH percaya pada J setelah
diyakinkan dari berbagai sumber. Proses peradilan bersamaan dengan
masa SH melahirkan. J dan SH sempat tinggal bersama ketika masa
bayi anak mereka. J berperan sebagai ayah yang baik. Ketika J
ditetapkan hukuman kurungan 7 tahun, SH tinggal dengan orang tuanya
agar dibantu ibunya mengurus anak. J bebas pada tahun 2016 karena
pengurangan masa kurungan, seperti pembebasan bersyarat.
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3. Informan 3
a. Deskripsi Informan
Informan ketiga berinisial SA dan suaminya berinisial M. SA
berusia 30 tahun dan beragama Islam. SA dan M berasal dari desa yang
sama di Wonosari. Pendidikan terakhir SA adalah Sekolah Dasar. SA
bekerja sebagai petani. Sebelum menikah, SA bekerja sebagai pengasuh
bayi. SA berhenti bekerja karena membantu ibunya bertani. SA dan
anak-anaknya tinggal di rumah ibu SA bersama dengan adiknya lakilaki.
Rumah SA terletak di desa yang tidak diaspal. Walaupun begitu,
akses listrik dan air cukup memadai di rumahnya. Rumah SA berada di
belakang rumah tetangganya. Rumah SA berlantaikan tanah dan
disediakan tikar untuk duduk. Ibu SA memiliki banyak hewan ternak,
seperti ayam, kambing, dan sapi. Di depan rumahnya terdapat halaman
yang cukup luas yang digunakan anak-anak untuk bermain.
SA memiliki dua anak, yaitu anak perempuan berusia 11 tahun
dan anak laki-laki berusia 5 tahun. Anak laki-laki SA mengalami
kelumpuhan di bagian kanan tubuhnya sehingga tidak dapat
menggerakkan organ kanan dan sulit berbicara. Anak kedua
disekolahkan di Sekolah Luar Biasa terdekat.
Kegiatan SA sehari-hari dilakukan di rumah. SA jarang
berkumpul dengan tetangga sekitar. Jika ingin bertemu dengan temantemannya, SA mengunjungi teman di desa lain. SA juga jarang
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mengunjungi mertuanya, walaupun satu desa. Mertua SA terkadang
mengunjungi SA untuk melihat anak-anak SA. Komunikasi yang
dilakukan hanya melalui telepon ketika suami SA meminta bantuan.
SA adalah orang yang kurang terbuka. Hal ini ditunjukkan ketika
wawancara, peneliti perlu menanyakan secara rinci agar SA bercerita
banyak. SA mengaku lebih sering bercerita dengan teman-temannya
yang jauh dari rumah. SA membatasi diri untuk bercerita kepada ibunya
karena tidak mau membebani ibunya. Di sisi lain, SA adalah orang
yang ramah yang mau menerima dan bekerja sama dalam penelitian,
walaupun berat menceritakan kisahnya. Sehari-hari SA menggunakan
bahasa Jawa, tetapi SA berbahasa Indonesia ketika wawancara.
Kefasihannya berbahasa Indonesia diperoleh dari pekerjaannya dulu.
b. Deskripsi Pernikahan
SA menikah selama 13 tahun dengan M yang berusia 32 tahun.
SA dan M menikah pada usia yang sangat muda, ketika M lulus SMA
dan SA berusia 16 tahun. Pernikahan ini dikarenakan hukum adat di
desanya yang tidak memperbolehkan laki-laki dan perempuan selalu
bertemu. SA dan M melewati tahap pacaran yang singkat setelah
dikenalkan oleh teman mereka. M membawa orang tuanya ke rumah
SA dan melamar SA tanpa memberitahu SA, orang tua SA
menerimanya sehingga SA juga menerima lamaran M. Pernikahan
dilaksanakan enam bulan setelah lamaran.
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Setelah menikah, SA dan M tinggal di rumah SA karena SA tidak
ingin tinggal di rumah M. M sering pulang dan tidur di rumahnya. Pada
awal pernikahan, M dan SA bekerja sebagai petani. M sangat jarang
bertani dan sering meminta uang kepada orang tuanya dengan alasan
kebutuhan anak. SA tidak menyukai sikap M yang manja karena
bergantung pada orang tuanya. M sempat bekerja sebagai tukang
bangunan dan di tempat peminjaman tenda.
SA tidak menyukai kebiasaan M, seperti M sering berkumpul
bersama teman-temannya, pulang mabuk-mabukan, dan genit kepada
wanita lain. Setelah memiliki anak, M masih melakukan kebiasaannya.
Setelah sempat beberapa kali ketahuan memiliki wanita lain melalui
handphone, SA mendesak M untuk berubah dan tidak menggunakan
handphone.
Ketika M kembali memiliki handphone, perselingkuhan terulang.
Pada awalnya SA curiga dan ketika SA bertanya tentang wanita lain, M
marah dan memukul SA. Pada akhirnya M terbukti memiliki pacar anak
di bawah umur. Ketika M dan pacarnya bertemu, M dijebak oleh warga
sekitar. M dibawa ke polisi setempat dan dipenjarakan. M dipindahkan
ke LAPAS Wirogunan Yogyakarta dari Polres Wonosari. SA sangat
kaget dengan kasus ini. M dituntut karena memiliki hubungan dengan
anak dibawah umur, walaupun anak dibawah umur tersebut juga
menyukai M. Hukuman pidana M semakin berat karena M tidak dapat

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
	
  

35

membayar denda kasusnya. M dikenakan hukuman kurungan selama 8
tahun.
Tabel 3. Rangkuman Profil Informan
Inisial
Usia
Agama
Suku
Pendidikan
Terakhir
Pekerjaan

TN
29 tahun
Islam
Jawa

SH
28 tahun
Islam
Jawa

SA
30 tahun
Islam
Jawa

SMP

SMA

SD

Pengepak
Rongsokan

Sales
Marketing

Petani

Tahun
Pernikahan
Jumlah Anak

2005

2011

2002

2 orang

1 orang

Kasus Suami

Pembunuhan

Pembunuhan

Pidana
Lama
Berpisah

12 tahun

7 tahun

2 orang
Hubungan
dengan wanita
di bawah umur
8 tahun

4,5 tahun

3 tahun

4 tahun

C. Hasil Penelitian
1. Informan 1
a. Pengalaman Pernikahan
TN menikah selama sepuluh tahun dan memiliki dua orang anak.
Kendati TN dan suami menjalani masa pacaran yang menyenangkan
karena sering berjalan-jalan bersama, masa pernikahan dijalani dengan
penyesalan. TN yang berusia sangat muda menikah karena hamil tidak
mengetahui suaminya memiliki istri. Perilaku suami juga memburuk
setelah menikah.
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“Tapi kalo waktu pacaran senengnya karena diajak jalan-jalan
(ketawa). Tapi kalo sudah jadi suami istri, gak pernah (ketawa)
diajak jalan-jalan. Dulu waktu pacaran sering, tapi sekarang
enggak.” (237-245)
“Kan dulu, masih kecil ya umurnya, baru 19 ya istilahnya wis manut
(nada tinggi) tapi kan untuk yang sekarang ya gak mau.” (47-49)
“Pokoknya 20an lebih, kan kalo waktu muda agak lama kan enak toh
Mbak bisa jalan-jalan kemana-mana hehe. Pokoknya menghabiskan
masa muda. Ya mungkin tidak semua orang seperti itu, tapi bagi aku
gitu.” (2946-2951)
“Ya mungkin kan karena saya dulu belum tau kalo dia punya istri,
kan saya taunya dia itu masih bujangan, ya gitu, ya saya mau. Iya
kok kelanjutannya kok udah pernah nikah, itu aja bapak yang ngasi
tau kalo pernah nikah.” (341-345)
“Dulu waktu kenal, kelakuannya gak seperti itu, udah nikah malah
kelakuannya semakin menjadi, sampe sebelum dia masuk ke rutan
kelakuannya ya suka pulang malem atau gak pulang.” (51-55)
TN tidak berdaya ketika proses peradilan. Salah satu alasannya
adalah kasus suami mengenai perselingkuhan dan pembunuhan. Proses
peradilan memerlukan uang dan waktu yang panjang. Mertua
mengalami penurunan ekonomi karena bertanggung jawab terhadap
semua kebutuhan proses peradilan dan kebutuhan TN serta anakanaknya. TN dan keluarga tidak hadir dalam proses peradilan karena
kemungkinan terjadi bentrok dengan keluarga korban. Informasi
mengenai proses peradilan didapatkan TN melalui berita acara dan
penyebaran informasi dari internet.
“Jadi beberapa hari sampe sekitar mau 4 bulanan itu gak kerja loh
mbak. Jadi apa-apa punya sapi itu dijual, buat makan ini anak-anak,
ngidupin anak-anak. Hartanya habis itu loh mbak.” (770-774)
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“Aku taunya dari tetangga, tapi di internet saya gak boleh liat,
keluarga saya yang tau cuma bapak sama adeknya yang cowok,
kecuali saya sama ibu saya gak boleh liat, Koran juga gitu. Setiap
orang punya Koran dibilang gak tau, pada gak punya gitu, padahal
punya tapi di nganu apa disembunyiin.” (288-294)
“Waktu sidang itu saya gak boleh sama penyidiknya nemenin. Gak
boleh ketemu sama mas D atau keluarga korban, katanya tuh kan
waktu pergi kan kisruh terus, yang terakhir waktu vonis itu kisruh
terus.” (955-959)
Masa peradilan juga dijalani TN dengan rasa kesepian. TN
membutuhkan waktu selama sebulan untuk terbiasa tanpa suami.
Selama dua tahun TN masih sering merindukan suami. TN juga
kesulitan berkunjung ke LAPAS karena jarak dan aturan di LAPAS.
Bagi TN dan mertua, kasus suami adalah cobaan yang tak terduga
karena suami cenderung pendiam.
“Belum terbiasa hidup sendiri pertama-tama. Ya beda ya Mbak,
kadang suasananya sepi hehe kalo ada mas D sering uring-uringan,
kalo dirumah ya kangen pas waktu kalo orangnya sering marahmarah, waktu dari itu loh mbak, hidup dirumah ibu, terus saya
kerumah sini rasanya kangen. Sekarang udah enggak, sekitar 2
tahunan lah merasa kangen itu.” (1328-1336)
“Kan kalo napi yang baru itu susah dijenguk ya mbak, kadang ada
yang gak boleh, kadang ada yang bermasalah atau gimana.” (940943)
“Ya gak nyangka aja, masalahnya kan dia itu sifatnya pemalu ya
mbak ya, kok bisa dia seperti itu.” (1152-1154)
“Ya saya kan kalo di depan mereka kan biasa, tapi kalo ya kadang di
kamar nangis atau gimana.” (799-801)
Pernikahan TN saat ini seperti di persimpangan antara bertahan
atau berpisah. TN mempertahankan pernikahannya sebagai bukti
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kemampuannya kepada keluarga. Bertahan juga bentuk komitmen yang
telah dibuat bersama suami. Tanggung jawab TN dalam perannya
sebagai istri dan ibu membuatnya bertahan untuk menjaga keutuhan
keluarga. TN mengkhawatirkan kondisi anak jika bercerai.
“Menurut saya tuh, untuk pernikahan saya yang sekarang tuh nganu
mbak rasanya tuh apa ya, kok seperti heheh apa ya, ya bisa bertahan
kadang bisa enggak gitu loh mbak.” (2534-2537)
“Kalo prinsip saya itu sebenernya kalo saya gak itu tuh gimana
caranya saya bisa menghidupi anak dengan kerja keras saya dan
akan saya tunjukkan kalo saya itu bisa gitu ke ibu saya. Walaupun
itu gak ada suami. Mau ditunjukkin ke keluarga yang ada di
Magelang mbak.” (1795-1801)
“Kalo saya yang saya takutin, kadang kalo saya itu udah pernah janji
sama mas D, yah sama-sama janjilah tetap membina rumah tangga
sampe apa ya hehe sampe ya kuasa yang nganu yang memisahkan ya
mbak ya.” (1010-1014)
“Ya mungkin karena tadinya ya masih pingin berumah tangga
bersama mas D itu, sama itu keduanya kan juga ngeliat anak-anak itu
loh mbak, dia kan masih kecil-kecil, kasian.” (1122-1127)
“Kan kalo saya lihat sama orang-orang sini yang kadang apa ya, bisa
anaknya menjadi korban, aku kan kasiannya seperti itu. Kalo orang
tua pisah kan otomatis kan anak yang satu ikut bapaknya atau yang
satu ikut ibunya, seperti itu. Sebenernya gak mau seperti itu.” (33993405)
TN bertahan karena masih sayang pada suami. Suami adalah
sosok yang tidak tergantikan dan TN berharap untuk tetap bersama.
“Ya kalo menurut saya ya masih ingin bertahan mungkin karena
sebenernya masih sayang” (2543-2545)
“hatinya masih sama mas D.” (3261)
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“Romantisnya itu loh mbak kadang beda, lebih seneng mas D hehe.”
(3227-3228)
“Ya itu yang saya katakan, masalahnya kan apa ya, masih suka,
masih sayang itu loh Mbak, masih lihat anak-anak di sini kan kasian
gitu.” (3394-3397)
Salah satu usaha TN dan suami untuk mempertahankan
pernikahannya adalah berkomunikasi. Selama terpisah, TN dan suami
berkomunikasi menggunakan surat. Komunikasi menjadi terbuka,
terutama bagi suami. Surat berisikan keluh kesah, permintaan suami,
dan hasrat seksual.
“kadang paling surat gak pernah bicara,” (846)
“Kalo nek kalo di surat itu ya, kata sayang tuh ada, kalo lisan tuh gak
ada hehe. Tapi kalo di surat sering. Padahal kalo secara lisan, dari
jam 9 sampe jam 12 lama toh mbak, itu gak ada.” (868-872)
“Sampe berapa surat itu, diceritain dari apa sampe akhir hehe cara
melakukan hubungan intim.” (2227-2229)
“Makanya kan saya kadang kalo kangen sama mas D sekarang gak
pernah liat foto cuma baca surat-surat itu.” (2330-2332)
Disamping usaha TN mempertahankan pernikahannya, TN ragu
karena jenuh menuruti aturan-aturan suami yang menghalangi
kebebasan TN. Kebebasan yang diinginkan TN adalah kebebasan
berpenampilan dan bersosialisasi dengan lingkungan. Selama ini TN
dibatasi oleh suami untuk berpakaian dan bepergian keluar rumah.
“Ya kalo perilakunya ya beda. Waktu ada suami gak pernah bicara
nyerocos hehe gak pernah main, tapi kalo sekarang gak ada mas D
jadi mau ya mungkin malem dulu gak pernah seumpama belanja ya
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belanja di luar desa ini, sekarang yadi sini. Ya mungkin gak pernah
ada yang ngelarang mbak, kan keluar malem, keluar kemana gak
nganu, kalo mas D udah marah ya udah. Dalam hal berpakaian dulu
juga iya mbak, saya juga gak tau mbak,” (1281-1291)
“kadang mikir wah gak bebas, kalo pulang kan gak tau nanti
kelakuan yang dulu, gak boleh main atau gak boleh keluyuran. Lebih
banyak takutnya dibanding senengnya.” (1877-1880)
Selain itu, berpisah memberikan kelegaan pada TN atas rasa takut
dikhianati. TN lelah dengan banyaknya masalah yang bertubi-tubi.
Hidup bersama dengan suaminya yang telah beberapa kali berselingkuh
adalah pengalaman buruk bagi TN. Pengalaman hampir bercerai karena
perselingkuhan juga pernah dialami. TN juga takut suami berselingkuh
di LAPAS.
“Dulu waktu mau nujuh bulanan dah hampir mau dianter ke rumah
Magelang, gara-gara perempuan itu, tetangga ya itu.” (65-67)
“masalah kok teruuuus aja gak ada selesai-selesainya, kadang apaapa dipermasalahkan itu loh mbak.” (1376-1378)
“tapi kok saya denger-denger kalo dia hidup di sana ya wanita ya
jadi ragu mbak kadang, ngeloroke ati. Waktu dia pingin hidupnya
sama anak istri itu ya saya seneng, tapi kalo dibalikin lagi kadang
liat masa lalulah, kalo dia dirasain di sana kok punya lagi.” (623628)
“Masalahnya apa ya saya kok gak 100% bisa menjamin saya
bertahan di sini mbak. Mungkin karena sakit hati, karena sakit hati
seperti itu. Masalahnya kan perempuan yang deket sama mas D kan
banyak.” (3149-3153)
Mertua memiliki pengaruh yang besar dalam pernikahan TN.
Sejak awal menikah, TN dan suami tinggal dekat dengan mertua,
sehingga TN memiliki relasi yang dekat dengan mertua. TN lebih dekat
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dengan ibu mertua dibandingkan dengan ibunya. Ketika masa
peradilan, TN dan anak-anaknya tinggal di rumah mertua dan mertua
membantu pengasuhan anak kedua TN yang masih bayi. Kebutuhan
materiil TN dan anak-anaknya ditanggung oleh mertua. Saat ini,
masalah mertua yang berkaitan dengan TN menyebabkan mertua
menjaga jarak dari TN dan relasi dengan ibu mertua memburuk.
“Ibu. Ya mungkin karena dulu waktu saya ini pertama kali, itu kan
deket banget dari saya masuk keluarga ini, paling deket sama
simbok. Deket banget, kalo ada apa-apa ya sering curhat, ngobrol
bareng. Dukungnya ya dari cara dia karena kadang merawat anakanak, kadang kalo saya minta apa diusahain ada. Kalo ya pas ada
masalah apa-apa, saya curhatnya sama simbok, kalo simbok lagi ada
masalah apa-apa ya ngomong.” (1179-1188)
“Waktu itu kan saya mikirnya kan masih ada orang tua mbak yang
bertanggung jawab, orang tua mas D bertanggung jawab ya
nyekolahin ini waktu TK ya orang tua, tapi kan kalo SD kan ya gak
seberapa lah daftar paling cuma 10ribu. Itu ya saya usahain ya mbak
ya bisa , waktu SD ya saya anu yang bayarin, tapi kalo TK kan
banyak toh mbak.” (1435-1445)
“Maaf ya mbak, bapak sama ibu kan bertengkar, saya kan melihat
bapak atau simbok, ya mungkin kelakuan simbok yang salah. Kan
terlalu apa ya, terlalu cemburu lah gitu sama bapak, ya bilang sama
mas D lalu mas D kan marah-marah saya, “kenapa kamu tidak
membela simbok, malah membela bapak”, ya setelah itu sampe saya
itu setelah kejadian itu secara agama talak. Gini mbak secara agama
kan, secara agama itu kan talak 1, kalo orang mau cerai kan ada talak
ada 1 2 3, ya mungkin bagi suami saya itu talak 1 kan gugatan
pertama, gara-gara itu.” (648-661)
“Mbok itu kan juga sering marah-marah kalo saya pergi sama
bapak”. Makanya kalo biasanya ya memang cemburu waktu ada
masalah sampe sumpah-sumpahan gitu kalo bapak gak ada
hubungan apa-apa sama saya, selain anak sama menantu kan.
Kemaren itu bapak disangka selingkuh sama saya iya,” (2425-2431)
“Baru-baru ini (ibu mertua) yang sering diceritain kejelekan (milik
informan).” (1198-1199)
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“Tapi kan kalo orang tua yang seperti sekarang kan mungkin kenapa
saya bisa bicara seperti itu mungkin karena apa ya akhir-akhir ini,
ibu sama bapak kan curiga mbak kalo saya ada apa-apa gitu.
Makanya kan sekarang agak beda. Baru kemaren e mbak, baru hari
malem minggu itu. Sebabnya bapak sama ibu juga, biasanya ibu gak
pernah marah-marah sekarang kok setelah kejadian itu kok sering
simbok marah-marah.” (2789-2798)
Saat ini TN sanggup hidup tanpa suami. TN mandiri dalam
ekonomi karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan
dirinya. TN merasa hidupnya lebih baik dari sisi ekonomi dibandingkan
ketika bersama suami.
“Setelah dia masuk malah lebih, saya bisa bekerja terus malah lebih
ada pemasukan, anak gak pernah terlantar.” (1152-1154) “Jadi
sekarang ya lebih enak.” (1063)
“Beratnya dalam hal materi ya berat dulu, kalo sekarang ya saya
syukur-syukur sedikit demi sedikit udah bisa.” (2600-2602)
Keluarga berubah mendukung TN untuk menjalani hidup tanpa
suami. Keluarga menerima TN dan memberikan perhatian. Keluarga
TN juga menawarkan TN untuk tinggal bersama. Berbagai perlakuan
baik tersebut membuat keluarga menjadi zona nyaman bagi TN.
“Untuk saat ini untuk yang sekarang mendukung. Dulunya kan
mendukung cuma kamu di sini, kalo sekarang itu malah justru
mendukungnya itu suruh balik kesini menyuruh aku pulang.” (27452749)
“Saya sih lebih seneng didukung sama ibu sendiri.” (2787-2788)
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TN menunjukkan ketegaran dirinya di depan keluarga, mertua,
dan lingkungan sekitar dengan berusaha menutupi kelemahannya.
Ketika kesepian, TN mengalihkannya dengan beraktivitas, seperti
bekerja dan menonton tv.
“Kan waktu dia (anak pertama) pulang tau saya nangis, ikut nangis
gitu. Tanya kenapa mak kenapa, tapi saya gak pernah ngomong,
cuman gak papa gitu.” (398-401)
“Kan ya disuruh tegar kok mbak, disuruh ngadepin seperti itu kalo
sama mamak.” (801-803)
“Ya mungkin karena di depan orang ya mbak ya, sebenernya kalo di
pas waktu malam ya kadang ya hehe sering nangis. Aku harus
seperti ini.” (1094-1097)
“Kalo ngerasa sepi ya kalo dirumah ya saya ke tempat ibu nonton tv
sampe malem, mungkin kalo udah ngantuk ya pulang tidur. Jadi gak
terasa itu loh mbak, sendirian gak kerasa. Atau gak main kalo situ
lagi ngelembur, saya main kesitu. Pokoknya cari kesibukan mbak
biar gak melamun, gak merasa sendiri.” (1576-1582)
“Ya ada mas D ya cukup lama, saya harus bisa kuat dengan cara ya
cari kegiatan lain lah, misal kadang kan biasanya malam toh mbak,
saya sering nonton tv sampe malam, sampe jam 1 hehe. Kalo
ngantuk tidur gitu, jadi gak apa ya, diusahain gak kebayang seperti
itu.” (1695-1700)
“Tapi ya saya harus bekerja, saya menganggap gak ada apa-apa gitu.
Saya niatnya kerja, kalo kerja ya saya gak berpikir sampe seperti itu,
tapi kalo pulang ya nanti mikir lagi gimana caranya gitu. Jadi ya
kelihatannya gak punya masalah lah misalkan di depan juragan saya
di depan siapa-siapa seolah-olah gak punya masalah. Ya kalo
mikirkan udah sampe rumah, pokoknya itu terus berpikir lagi.”
(2677-2684)
Setelah terpisah, TN mengendalikan hasrat seksualnya sehingga
mengaku kurang memiliki hasrat seksual. Lelah bekerja menyebabkan
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TN kurang memiliki hasrat seksual. Ketika kunjungan, suami juga
mengendalikan hasrat seksualnya.
“Ya sekitar setengah tahun sudah merasa gak kenal seperti itu (hasrat
seksual).” (1679-1680)
“Itu ya mungkin kalo perempuan kan lebih menjaga ya mbak
daripada laki-laki ya saya berusaha tetep menjaga. Ya.. saya gak
pernah merasa seperti itu mbak, gak sama sekali.” (1664-1668)
“….masalahnya kan saya waktu surat-suratan sama mas D, surat
hasrat itu kan kerja di waktu kalo lembur sampe jam 10 jam 11, kan
gak ada waktu kalo jam 11 nanti saya nulis surat buat mas D kan
ngantuk….” (2215-2220)
“Kadang kan saya juga bilang sama mas D, “kok dia berani ya
ciuman di depan dan berpelukan gimana-gimana”,tapi kalo mas D
kalo bisa kita gak bisa seperti itu, sampe sekarang ya seperti itu dia.
Gak susah nahannya mungkin karena sudah terbiasa mbak. Udah 3
tahun setengah toh, sudah biasa.” (1718-1728)
b. Kepuasan Pernikahan
TN cenderung tidak merasakan kepuasan pernikahan karena
harapan dan janji suami tidak dipenuhi. Janji menafkahi dan
membahagiakan keluarga belum tercapai bagi TN. Komitmen
membebaskan TN berpenampilan dilanggar. Bagi TN, pernikahannya
tidak menyenangkan karena tidak berekreasi. Harapan pernikahan bagi
TN, yaitu harmonis, kerja sama dalam tugas rumah tangga, dan
pengasuhan yang adil belum dicapai sejak awal pernikahan.
Dulu mas D pernah menjanjikan apa mbak waktu menikah? “Ya
pingin ngidupin anak sama istri gitu, ya pokoknya ngebahagiain
anak sama istri.” (327-330)
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“masalahnya kan dia gak kerja, ya enggak gitu. Makan aja susah loh
mbak, pernah kok dulu waktu hamilnya Y itu 1 bulan makan ketela
loh mbak karena dia gak kerja.” (1047-1050)
“Dulu waktu belum nikah kan komitmennya seharusnya dari dia
udah bilang ya mbak, waktu pertama kali ketemu kan saya
menggunakan pakaian seperti ini seperti ini kan seharusnya dia juga
udah bilang dari awal. Maksudnya tuh bilang mbok ya kamu itu
berpakaian harus diubah atau diubah gimana-gimana, itu enggak,
gak bilang sama saya seperti itu. Komitmennya baru mau nikah itu
aja. Saya kan cuma bilang saya kan nganu dalam hal berpakaian kan
dari dulu memang seperti ini setelah jadi istri kamu aku juga ingin
seperti ini apa adanya gitu, iya iya, ya cuman iya gitu. Seterusnya
enggak.” (2121-2134)
“Ya pernikahan yang diinginkan ya apa ya, yang harmonis, yang
pokoknya tetap lancar lah heheh yang paling diinginkan mbak. Ya
lancar semuanya, lancar dalam berhubungan, ya rezeki tetep ada.
Tapi kalo ini ya gak tau kelanjutannya hahha.” (2931-2937)
“…Berubah banget ya pandangannya. Sebenernya pendapatnya
berbeda, kalo menurut saya pernikahan yang sekarang itu gak asik
heheh. Setelah menjalani pernikahan loh, kok gak asik ya ternyata
hehehe. Gak asiknya ya mungkin karena saya setelah menikah
mungkin karena tertekan itu mbak, gak asiknya seperti itu. Kadang
waduh kok aku kadang mikirin kalo orang jalan bersuami istri ya,
kadang ya jealous aku gak bisa seperti itu. Kadang bisa berjalan
kesana kesana kok aku gak bisa karena gak ada suami.” (2954-2967)
“Tapi kalo sudah jadi suami istri, gak pernah (ketawa) diajak jalanjalan. Dulu waktu pacaran sering, tapi sekarang enggak.” (243-245)
“Dulu kan kalo dirumah sering ditinggal malam, kebersamaan itu
kan waktu siang toh mbak, kalo dia kerja kan kadang gak bareng
kalo malam kan dia pulang malam. Kalo seumpama dia pulang pagi
kalo gak kerja cuman bisanya tidur, bangun sore, kan waktu bersama
kan gak ada.” (1775-1781)
“Berat. E.. aku kan harus ngasuh anak sendiri kan, gak ada
bapaknya. Sebagai kan saya ngasuh itu sebagai ibu sekaligus bapak
R sama Y.” (3184-3187)
Ketidakpuasan

pernikahan

juga

disebabkan

suami

tidak

menghargai TN yang berjuang sendiri dalam menjalani kehidupan. TN
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membutuhkan orang lain untuk berbagi, bersandar, dan teman bercerita
agar merasa lega, terutama teman yang memiliki pengalaman serupa.
TN adalah orang yang patuh dan membutuhkan sosok yang disegani.
Setelah terpisah, TN mendapatkan godaan dari pria lain, godaan
tersebut diterima dan ditanggapi karena kebutuhan TN untuk
bersosialisasi dan berbagi.
“tapi semakin lama semakin lama kok semakin gak enak tapi kadang
saya hidup saya itu dimanfaatkan, apalagi setelah saya kerja, kadang
dia minta ini harus ada jadi seperti dia itu sepertinya dia itu minta
imbal balesnya itu loh sebelum dia itu masuk penjara gitu.” (670676)
“ya jelas kecewa, siapa yang gak marah di rumah ngurus anak, cari
nafkah kok di sana ya entah itu benar apa enggaknya kan saya juga
gak tau. Kalo di sana malah enak-enakan, bersenang-senang gitu.”
(1025-1029)
“saya pingin cari temen ya saya ajak curhat lah, ngobrol-ngobrol
masalah hidup saya ya mungkin mbak, ya itu saya harus cari temen
juga, entah itu laki-laki atau perempuan, yang penting saya dapat
temen. Kan saya berpikir kalo lama-lama saya pendam ya akhirnya
saya sendiri yang ngerasain, kalo sendiri ya saya sendiri yang
ngerasain, ya akhirnya sama tetangga itu, sering curhat sama dia.”
(1142-1150)
“Makanya saya sama mbaknya itu kan dia juga janda, sering
diomongin tetangga sini, dia nanggepinnya biasa, santai, yang
penting kan dia gak ngapa-ngapa gitu. Makanya saya kalo ada orang
yang bilang gini-gini-gini ya denger, ya misalkan denger saya
kadang digosipin seperti gini-gini-gini, gak papa namanya juga gak
punya suami. Makanya kadang saya pergi kemana-mana sama mbak
itu.” (2497-2506)
“Ya bedanya kan tinggal sama suami nurut suami, kalo tinggal sama
orang tua kan ngurusin keluarga saya ya mbak, jadi harus nurut sama
orang tua…… Ya pokokmen harus nurut.” (1317-1323)
“Saya kan dulu orangnya pendiam mbak, ya apa-apa ngikut apa kata
suami. Orangnya saya itu dulu manut mbak sama suami, disuruh
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bilang A ya A gitu. Kalo sekarang ya saya harus cari prinsip sendiri
toh mbak. Sekarang kan saya udah gak diurusin sama suami toh
mbak, jadi ya saya sekarang saya harus nurutin apa kata orang tua,
lebih ke orang tua daripada suami.” (1786-1794)
“Saya nanggepinnya ya biasa saja, gak ada yang istimewa hehe.
Lumayan banyak cuman sekarang lebih banyak daripada yang dulu.
Dulu mbak merasa bingung karena gak punya temen, sekarang kan
dimana-mana saya udah kenal sama temen-temen yang ada diluar.
Ya kebanyakan sekarang banyak temen cowok, kadang senengnya
itu kan karena suami saya laki-laki kan kadang curhat-curhatan,
sering minta pendapat gitu.” (1636-1650)
TN dan suami memiliki perbedaan yang memicu konflik.
Perbedaan pertama, komunikasi yang dibangun antara TN dan suami
adalah komunikasi searah, yaitu tidak mendapatkan umpan balik dari
suami. Ketidakpuasan pernikahan juga didukung dengan ketidakpuasan
TN melakukan perannya sebagai ibu dan istri. Bagi TN, uang adalah
ukuran mengukur kepuasan.
“Kalo ditanyain sama perempuan atau main dari mana dari mana gak
pernah jawab tapi marah. Kalo marah, “ya ini bukan urusan kamu”,
sering gitu kalo ditanya, marah-marah.” (199-203)
“Seneng itu, ya saya kan ngertinya ya uang itu hasil lotre atau apa,
tapi gak pernah mikir sampe seperti dikasih perempuan itu. Ya gak
berpikir, yang penting saya minta ada gitu.” (597-600)
“Waktu pertama kali saya denger dia masih jalan sama itu ya saya
tanya, kadang jawab tidak, sudah gak ada hubungan apa-apa, tapi
kok sering ketemu sering ketemu.” (3321-3324)
“Belumnya kan kalo nurutin anak gimana-gimana kan saya belum
bisa terpenuhi gitu. Misalkan anak minta apa-apa tapi gak bisa.”
(3192-3194)
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“Ya kalo sebagai istri dari mas Dnya itu minta apa-minta apa belum
terpenuhi ya itu kewajiban saya sebagai istri menjadi lebih baik
mungkin belum bisa. Kalo untuk saat ini kesetiaan ya mbak.” (31993203)

Awal
pernikahan:
Hidup dalam
penyesalan

Ketidakpuasan
pernikahan
disebabkan
tidak
terpenuhinya
janji suami di
awal
pernikahan dan
harapan dalam
pernikahan

Proses peradilan suami:
Merasa kesepian dan tidak
berdaya

Dua tahun setelah suami
menjadi narapidana:
1. Persimpangan antara
bertahan atau berpisah
2. Merasa sanggup hidup
tanpa suami

Gambar 1. Skema Tema Utama Informan 1
2. Informan 2
a. Pengalaman Pernikahan
Awal pernikahan SH tergolong menyenangkan. Pihak mertua
mendukung pernikahan, walaupun orangtua SH belum merestui.
Kegiatan SH di masa awal pernikahan adalah sebagai ibu rumah tangga
dan melayani pasangan. SH senang melakukannya karena hidup
bersama suami.
“…jadi bener-bener full ngurus keluarga yo kan seneng kayak gitu.
Semuanya juga, de’e yo perhatian, yok kemana-kemana berdua, trus
yok nganu ngene-ngene, ya udah gitu.” (263-268)
Dukungan paling besar? “keluarga mas J nek untuk pernikahanku
loh ya” (502-505)
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“Perasaanku ya udah pagi bersih-bersih rumah, siang tidur, kadang
kan dia kalo siang pulang makan dirumah aku masak, kayak gitugitu ntar dia balik kantor lagi, ntar sore pulang udah kayak gitu.”
(395-399)
Setelah dua bulan selalu bersama, SH tidak berdaya karena kasus
terungkap dan suami harus mengikuti proses peradilan. Proses peradilan
membutuhkan banyak dana untuk pengacara dan keringanan hukuman.
Dukungan dana dominan dari orangtua SH dan dibantu rekan kerja
suami. Namun SH merasa dukungan tidak menolong suami. Vonis
selama tujuh tahun yang dijatuhkan hakim untuk suami adalah kejadian
paling berat untuk SH.
“…tapi kan semua berusaha intinya, yo tapi tetep aja berat.” (526527)
“Bapakku, aku gak terlalu ikut sih. Kan pengacarane temen bapakku.
Semua uang bapakku, aku juga sama temennya mas J, motor mas J
tak jual, kayak gitu-gitu.” (787-790)
“Yang paling itu ya ya waktu sidang-sidang kayak gitu. Terus aku
ngadep vonis terutama, tiap tuntutan.” (578-580)
Setelah dua tahun suami resmi menjadi narapidana dan tinggal di
LAPAS, SH legowo dan realistis melihat pernikahannya. SH menerima
masalah dan menikmati kondisi karena terbiasa. SH mengambil dampak
positif dari kondisi ini, yaitu yakin bahwa kehidupan pernikahan
fluktuatif dan percaya bisa melewatinya dengan berusaha mandiri dan
berpikir positif. Bagi SH, hubungan suami istri saat ini seperti
hubungan jarak jauh.
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“Tapi sekarang istilah e wis legowo itu tadi, nerima, memang semua
tuh wis jalannya lah. Ibaratnya gak bisa semua nurut sesuai rencana
gitu.” (2048-2051)
“Yang berubah apa ya, lebih ke fikiranlah. Fikiranku lebih ke aku
bikin enjoy, aku bikin, life must go on, jadi yo hidup tetep terus
berjalan. Aku gak mau, wis yang kemaren-kemaren ya udah.” (857861)
“… pernikahan ini ya, ya memaknainya… ya pernikahan tuh gak
selamanya berjalan mulus lah jadi semua tuh mesti ada lika likunya,
ada benturan, ada masalah itu pasti. Sekarang aku jadi gak semua tuh
kadang yang dirancang-rancang besok menikah bakal bahagia tuh
gak selamanya berjalan mulus,” (2036-2042)
“Ho oh, kayak long distance, orang-orang juga aku ngomongnya
long distance gitu.” (1292-1293)
“Ehmm.. sama pernikahan ya pengaruh e yo cukup banyak sih, salah
satu ne yo aku lebih bisa bersabar, lebih bisa nerima, lebih bisa
menghargai orang lain. (1462-1465)
Rasa legowo tersebut didukung kondisi suami yang tidak
mengkhawatirkan di LAPAS. Sosok suami di LAPAS adalah mandiri,
disegani narapidana lain, dan dipercaya petugas LAPAS. Sarana
prasarana yang dimiliki suami juga cukup memadai.
“Dia cari sendiri, kadang kalo misal butuh uang juga, uang aku udah
kerja ya tak kasi, tapi jarang dia minta.” (1035-1037)
“Lebih dulu gelonya, nek sekarang wis bisa menerimalah, mengerti.
Sekarang kan kayak kemana-manakan dia beli kamar sendiri, beli tv
sendirian, otomatis kita o yo wis mungkin dia wis enjoy. Kalo duludulu kan dia 1 kamar masih 17 orang, 14 orang, berarti aku aduh
rasane kayak apa, kamar segini 14 orang gitu loh. Sekarang kan dia
udah beli kamar sendiri, aku beli tuh 2 juta apa 2 setengah gitu ya,
ada sing sekamar tuh 2 orang lebih mahal lagi ya gitu…“ (19361946)
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“Kalo sosial sih dia bisa, yang nakal-nakal kan malah dimasukin ke
dia biar dibina sama dia gitu. Seng nakal-nakal mesti dileboke kene,
ben diurusin J, gitu-gitu. Trus kayak ada polisi baru gitu diajar gitu,
ya sama dia diparani gitu. Setidak e kalo dari brimob opo dari anu
diliatlah.” (1959-1965)
SH lebih santai menjalani hidupnya saat ini dikarenakan masih
berkomunikasi

dengan

suami.

Komunikasi

dilakukan

melakui

handphone yang dimiliki suami di LAPAS. Menurut SH, komunikasi
adalah cara penyelesaian masalah dengan kompromi. Komunikasi SH
dan suami berisi kebutuhan seksual, kegiatan SH dan anak setiap hari.
Suami sering menelepon SH dan cemburu jika SH bepergian dengan
orang lain, maka SH memberikan handphone-nya kepada orang yang
sedang bersamanya untuk berbicara langsung dengan suami sebagai
pembuktian.
“Ngobrol, paling yo mesraan paling yo kan biasa, yo cerita, yooo
curhat, yaudah paling ya cuma gitu-gitu tok. Lebih seringnya aku
(curhat), habis dari ini, cerita ini.” (1154-1157)
“Pernah kalo gak bisa ngomong ke dia, misalkan kamis, “kamis aku
gak bisa, area jauh nek melentang gak bisa areaku jauh”, (mas J) “yo
wis kapan, sabtu yok sabtu”.” (1243-1246)
“Kayak kemarin itu contohnya seperti itu, ditelfon. Nek ra percoyo,
yo nyoh, tapi wis percaya ya udah.” (1591-1593)
Saat ini, SH bertahan karena tanggung jawab terhadap anak dan
kepercayaan perubahan suami setelah bebas. SH memprioritaskan
anaknya dengan berusaha memenuhi kebutuhan anak.
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“tapi sekarang aku yang penting ke anak, hidup terus berjalan,
kebutuhan anak tercukupi, terus aku masih bisa mas J tak urus,
kayak gitu-gitu lah intine. Aku kuliah, aku kerja, dah cuman
nyenengin anak, nyenengin keluarga itu aja.” (870-874)
“Ya tapi tetep pingin sama-sama terus lah. Anak yang membuat
pingin sama-sama terus.” (2201-2202)
Selain itu, SH bertahan karena suami adalah sahabat bagi SH. SH
sering berkunjung ke LAPAS, minimal sekali dalam seminggu untuk
bercerita pada suami. Suami adalah seseorang yang dipercaya untuk
berbagi dan tempat yang nyaman untuk mengekspresikan diri. Suami
juga sering memberikan dukungan emosional untuk SH ketika dalam
kesusahan.
“Mas J tuh kayak pelampiasan, sering. Aku mesti (ketawa kecil) ke
siapa lagi kan gak mungkin aku ngomong sama, ya mungkin kadang
aku bisa memendam sendiri, tapi kadang yo nek dia pas telfon pas
lagi gak mood kan otomatis dia ikut kena, (mas J) “loh kok malah
aku sing entok disalahke, ngene-ngene”, “iki juga gara-gara..” ya
gitu-gitulah. Aku kan juga gak ada temen yang bisa cerita. Ya cerita
sama orang tua, tapi ya terus gak detail ya enggak. Misalkan aku
sendiri lagi gak enak dirumah ya aku mesti cerita ke mas J juga.”
(2021-2033)
“Ya cuma mas J aja. Dia paling cuma ngasih penyemangat aja sih,
intinya juga sabar, berdoa, kayak gitu-gitu, semua dijalani, semua
pasti indah pada waktunya, sering bilang kayak gitu, ya mungkin ini
proses hidup. Semoga dari ini yo, apa ya (suara parau), kita dari
sekarang bersakit-sakit dahulu, besok kita bisa seneng.” (588-595)
“Mas J ngerespon, “yo wis sing sabar, jangan emosi, sing sabar,
lebih ke nerimo, diam”, kayak gitu. “kan kamu tuh sekarang, udah
dewasa, udah punya anak, pemikiran kamu juga harus berubah”,
kayak gitu-gitu tuh mas J sering ngingetin.” (981-986)
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Perubahan sikap suami yang lebih baik mendukung SH untuk
bertahan. Suami mulai memiliki pandangan-pandangan ke depan untuk
masa depan yang lebih baik.
“…tapi sekarang wis agak ada perubahan, semenjak wis gak
pekerjaan toh istilahnya, istilah e cuma nerimo, kan aku gak suka, yo
wis pasrah gitu, kan aku gak suka. Dia tuh sukanya yo, dia kan di
sana, pikiran ne bebas, pikiran ne kan mesti macem-macem lagi.
Sekarang tuh pemikiran ne wis agak berubah lah, gak kayak dulu,
ibarat e mikirkan masa depan, kalo dulu kan, mikirkan masalah ini
kayak buntu gitu loh, tapi sekarang wis nerima, wis pasrah, yo wis
emang ini jalannya. Semenjak dipecat, pikiran ne luwih, (mas J)
“kalo aku gak kerja, efek kemaren dari masalahku itu sampe
berimbas ke anak istriku, jadi kan aku harus gini-gini”,” (1549-1564)
Masa-masa ini, sekalipun SH digoda pria lain, SH mengendalikan
diri untuk menolak godaan-godaan tersebut. SH membangun komitmen
bersama J dengan tuntutan kepada suami setelah bebas, yaitu suami
melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah untuk
menjaga keutuhan keluarga, serta suami memiliki semangat kerja untuk
menghidupi keluarga. SH berharap pindah ke lingkungan baru di luar
Yogyakarta untuk memulai semuanya dari awal.
“Tapi sekarang aku yo lebih selektif lagi. Orang deket sama aku trus
dia gitu, oh yo wis, menghindar, kayak gitu-gitu lah.” (1609-1611)
“Aku udah kasi perjanjian ke dia, misalkan aku nemenin kamu
sampe kamu besok bebas. Setelah kamu bebas kamu masih belum
bisa berubah untuk maju lah dari pekerjaan, terus kita hidup lebih
baik lagi, kalo masih dalam keterpurukan aku juga gak mau. Aku
gak mau susah untuk yang kedua kali.” (1766-1772)
“Ke depannya ya pingin kumpul, sama-sama lagi. Yo semua
dihadapin berdualah. Pingin bahagia ya bareng, ngurus anak bareng
kayak gitu.
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Aku pinginnya nanti pindah ke kota yang baru, mulai dari nol
semuanya. Karenadi sini kan banyak masalah.” (2202-2209)
“Mas J terutama, biar jadi imam yang baik, kepala rumah tangga
yang baik, trus bimbing anak istrinya terus ke depan ne yo yang lalu
yo wis. Tutuplah, buka lembaran baru, start yang baru.” (2218-2222)
b. Kepuasan Pernikahan
SH mengalami ketidakpuasan pernikahan karena harapan-harapan
SH sebelum menikah tidak tercapai. Ketidakpuasan pernikahan SH
didukung oleh status narapidana suami. Alasan lainnya adalah
perbedaan individu.
Harapan pernikahan dan status narapidana merupakan alasan
ketidakpuasan SH. Harapan SH adalah menjadi ibu rumah tangga dan
tidak bekerja. SH mengharapkan memiliki rumah tangga yang bahagia.
Selain itu, status narapidana suami membebani SH. Lingkungan
LAPAS menyebabkan suami berpikiran sempit dan lebih protektif pada
SH. Lingkungan LAPAS juga membatasi aktivitas seksual suami istri
yang merupakan kebutuhan suami istri.
“Terus aku juga udah gak kerja, jadi bener-bener full ngurus
keluarga yo kan seneng kayak gitu.” (263-265)
“Yo gak.. gak.. gak wajarlah. Yo banyak problem, dari awal
pernikahan sampe sekarang kan problem. Sekarang malah dipecat,
jadi cari uang sendiri, buat nyukupin kebutuhan sendiri, kan bukan
inti dari pernikahan. Kan bayanganku emang pure ngurus anak,
kayak gitu. Itu juga kesepakatan. Jadi kan mau gak mau siapa lagi
yang nyukupin kebutuhan.” (1977-1985)
“Bahagia ya salah satunya bisa nemenin aku lah, bisa ngemong,
ngurus keluarga, anak, kayak gitu.” (1392-1394)
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“Kalo menurut aku sih, opo yo yang ideal, punya suami, punya anak,
punya keluarga. Yo kalo masalah pasti semua ada masalah, tapi e…
gak ada percekcokan, teruus lebih ke harmonis ya, lebih ke
keharmonisan keluarga. Menurutku sih percaya, saling
menghormati, saling menghargai, kayak gitu.” Kalo sekarang
gimana mbak? “Gak harmonis, belum. Karena terpisahkan jarak aja
sih” (1477-1485)
“oh memang di dalem tuh kita harus merefresh pikiran, jadi dia gak
jenuh, buntu, jadi ntar gitu terus pemikirannya. Jadi orang-orang
juga mikirnya, dia (orang luar) bebas, aku di dalem sana, wah mesti
bojoku gini-gini-gini, macem-macem, entah maen-maen, apa
selingkuh apa-apa, mesti dia mikirnya kayak gitu.” (1582-1589)
“Nek dia kalo masalah diluar, masalah pekerjaan tuh dia gak mau
tau. Trus aku kalo ditelfon, harus diangkat.” (1754-1756)
“Yo ya udah kita jaga aja karena gimana sekarang gak bisa.
Ditempatnya gak ada, katanya kalo dulu ada bilik apa namanya
(bilik intim), sekarang kan gak ada. Ya gak bisa, jadi ditahan sendirisendiri. Iya karena kemaren kan ada yang kasus toh, didalem tuh
pada dikamar mandi, malah (masuk) disel kering.” (1099-1106)
SH pernah menyesal menikah karena hamil dan tidak menuruti
nasehat orang tua yang tidak setuju pernikahannya. SH terbebani
dengan banyaknya masalah yang menimpa pernikahannya.
“Iya, nyesel juga menikah karena kecelakaan.” (463)
“Mungkin kemaren-kemaren yo aku nyesel nikah, kayak gini malah
masalah malah aku nikah malah tambah masalah aku justru semakin
terpuruk, gini-gini.” (2045-2048)
Menurut SH, kebersamaan adalah inti pernikahan. Kebersamaan
tidak terpenuhi karena suami hidup terpisah dengan SH. SH sering
merindukan kebersamaan, seperti berkegiatan bersama, bercerita,
physical touch, melakukan tugas rumah tangga, dan mengasuh anak
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bersama. Menurut SH, bersama adalah solusi pemecahan masalah
dalam rumah tangga.
“Semuanya pasti samalah pingin hidup bahagia sampai akhir terus
ya jalanin hidup berdua, punya anak, kayak gitu-gitu.” (94-96)
“Perasaannya sedih banget lah. Sedih… terus apa ya, kayak ngenes
gitu loh. Kayak aduh kehilangan.” (933-935)
“Lebih ke penyelesaian juga. Misalnya memang harus butuh dia.
Sekarang kalo misalkan kita anak sakit, gak ada yang nganter kan
harus sendiri. Kalo ada suami kan dianter, resiko lebih kecil, kalo
sendiri wis anak sakit tuh kan, yo pusing toh repot sendiri ngurusin.”
(1856-1862)
“Tapi ya kangen banget, sing dikangeni yo opoyo, yo paling cerita,
mesra, de’e kan orang ne nek kadang yo anu makan tuh kadang kalo
aku beli makan kesana tak suapin gitu de’e wis seneng banget. De’e
tuh ngomongnya, “aku merindukan saat-saat seperti ini”, kayak gitu,
tapi kan de’e kadang gak ngomong tapi spontan aja gitu loh. Dek ne
kadang curi pegang-pegang.” (1830-1838)
“Kan pernikahan tuh kan menyatukan 2 orang, bukan memisahkan 2
orang gitu loh (sambil tersenyum). Yo kalo aku sih memandangnya,
yo otomatis saling menghargai, saling mencintai, ya semua
dilakukan bersamalah. Kalo menurut aku sih yo kayak gitu.” (19691974)
“Ya tapi tetep pingin sama-sama terus lah. ….. Yo semua dihadapin
berdualah. Pingin bahagia ya bareng, ngurus anak bareng kayak
gitu.” (2201-2206)
Setiap individu memiliki kepribadian dan ciri khas masingmasing, begitupun SH dan suaminya. Perbedaan terkadang memicu
ketidakpuasan pernikahan SH. Perbedaan keinginan antara suami istri
menjadi konflik. Dalam menghadapi konflik salah paham, SH
cenderung melupakan hal tersebut sehari setelahnya, sedangkan J terus
memikirkan hal tersebut.
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“Karena anak ku umur sebulan 2 bulan tuh udah pingin diajak ke
Semarang, tapi aku gak mau. Trus ya ribut-ribut gitu, jadinya diem.”
(152-154)
“Nek aku ya udah yo wis udah, besok wis ilang. Tapi nek dia mesti
diambil pusing.” (2095-2096)
Status istri narapidana membebani diri SH. SH lelah menutupi
status suaminya untuk menjaga nama baik keluarga dan melindungi diri
dari rasa sakit. SH yakin bahwa orang lain menolak istri narapidana.
“Malu. Perasaannya ya agak kecewa, malu, terus selama ini kan aku
juga menyem-bu-nyi-kan identitas suamiku juga. Jadi e… apa ya..
yang tau biarlah tau, yang gak tau biarlah gak tau, gitu pikiranku.”
(828-834)
“Ya sakitnya sekarang dibilang oh bojomu ternyata kae yo yang
dikoran kae yo, ternyata orang yang gini-gini yo, kan kita mesti ora
kok, ya tapi kenyataannya gini-gini-gini,..” (1348-1352)
“Sampe sekarang kan ibaratnya aku menutupi status dia, status
suamiku, siapa sih yang gelem eh bojomu, anak bapakmu. Kan juga
tekanan batin juga.” (1724-1727)
“…tapi gimana lagi, aku kalo gak ngomong gini, pasti gini orang
menilai buruk.” (1402-1403)
SH adalah orang yang cenderung dominan, terlebih kondisi saat
ini SH dituntut berperan sepenuhnya dalam rumah tangga. Sedangkan
suami

adalah

seseorang

yang

berpikiran

positif

dan

jarang

mempertimbangkan akibat-akibat buruk suatu hal, sehingga SH kurang
mempercayai suami dalam pengambilan keputusan. SH juga mengaku
bahwa keinginan dirinya harus selalu terpenuhi.
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“Karena dia itu mikirnya tu emang positive thinking trus, gak pernah
mikir negative, jadi kalo mikir gini, oh ntar konsekuensinya ini-iniini, aku udah tak pikirkan, kalo dia ya positive thinking lah ya, ora
bakal gini. Kadang tuh kan kejadian, kayak gitu-gitu lebih ke aku
gitu loh, jadi aku e tertentu keputusan dia yang seperti apa dulu,
nanti tetep tak saring.” (1204-1213)
“Tindakan tetep aku yang mutusin, tapi nek yo opo saran, yo
mungkin sono yo masih bisa dipertanggungjawabkan. Belum
cukuplah tapi.” (1913-1916)
“Sama yang sekarang tuh masih sama. Aku, opo yo, judes sih, terus
kalo punya keinginan pengen sih gimana caranya, kayak gitu.”
(1262-1264)
Ketidakberadaan suami dalam keseharian SH membuat SH
menggantikan peran suami. SH merasa sulit berperan ganda dalam
pengasuhan anak. SH belum puas melakukan perannya dan
membutuhkan suami dalam mengasuh anak.
“Karena aku mikir e, cuma aku yang ada gitu. Dia juga aku yakin
pasti butuh kasih sayang seorang bapak gitu,…” (1283-1285)
“Kalo sebagai ibu kan otomatis aku sebagai bapak juga, kayaknya yo
masih kurang sih.” (2111-2112)
“Tapi kalo ketemuan anak yo masih kadang, misalkan rewel trus
kesana, itu tuh diajak keluar mainan gitu, itu ya masih kadang aku
(nada tinggi) nyuruh gitu loh, gak bisa reflek langsung gitu.
Mungkin karena jarang toh, jadi gak bisa liat keseharianne dia setiap
hari,..” (1893-1898)
Selain kesulitan dalam pengasuhan anak, SH menjadi tulang
punggung keluarga untuk menghidupi anak. Menurut SH, ekonomi saat
ini menjadi berat tanpa suami.
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“Yo gak.. gak.. gak wajarlah. Yo banyak problem, dari awal
pernikahan sampe sekarang kan problem. Sekarang malah dipecat,
jadi cari uang sendiri, buat nyukupin kebutuhan sendiri, kan bukan
inti dari pernikahan. Kan bayanganku emang pure ngurus anak,
kayak gitu. Itu juga kesepakatan. Jadi kan mau gak mau siapa lagi
yang nyukupin kebutuhan.” (1877-1985)
“rus sekarang yang kedua, dia gak bekerja, otomatis aku yang jadi
bekerja.” (1997-1998)
“Biasane capek tuh lagi banyak masalah, apalagi dari sisi ekonomi,
pastilah aku tu capek sendiri,..” (2074-2076)
Usaha-usaha yang dilakukan SH dianggap sebagai pengorbanan
untuk rumah tangganya. Menurut SH, pernikahan memerlukan
pengorbanan. SH kecewa suami tidak menghargai pengorbanan SH.
“Aku kok malah mikirnya kok aku itu ya, opo hm… terlalu banyak
berkorban. Yo mungkin karena konsekuensinya sebagai istri ya,
punya keluarga, punya suami yang penuh dengan masalah. Jadi yo
aku mikir hmmm.. ya harus dijalani gitu aja, harus kuat, sabarlah.
(2059-2065) Ya udah memang aku harus berkorban, karena aku
yang memilih, ini konsekuensinya, ya memang aku harus berkorban
seperti ini, harus aku lakuin seperti ini.” (2068-2072)
“Yo ada perasaan males, apalagi kan aku ngorbanin pekerjaan,
sekarang aku kesana, aku belanja-belanja gitu, jam 9 jam 10, aku
keluar dari sana itu jam 11, jam setengah 12, aku baru kerja jam
segitu sampe jam 4 loh. Apalagi kan aku dituntut pekerjaan, kan aku
juga ngorbankan waktu, trus aku juga paling e pas hari itu aku
dapetnya berapa omsetku kurang, nah itu ya salah satu pengorbanan.
Tapi dia gak pernah liat itu. Itu kan aku wis kerjo, gitu-gitu.” (17431753)
Kasus suami membebani berbagai pihak. Keluarga SH malu
memiliki menantu seorang narapidana. SH juga belum menerima status
narapidana suami. Hal ini ditunjukkan dengan usaha pencarian bukti
yang mendukung J tidak bersalah. SH menyalahkan hukum Indonesia
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atas ditahannya J. SH mengalami perubahan pandangan terhadap
narapidana yang awalnya semua narapidana adalah orang jahat menjadi
tidak semua narapidana adalah orang yang benar-benar bersalah.
“Sama juga kayak orang tuaku, kakak-kakakku juga pasti malulah
punya adek sekarang di penjara, kayak ngene-ngene, punya menantu
yang….” (862-865)
“Aku tuh sakit hati banget sama hukum Indonesia ini. Memang kalo
misalkan sampe yang tak tanyain kayak ustad gitu, “Pak, kalo
misalkan mereka percaya dengan seperti itu tuh bisa toh bantu?”,
memang dia tuh matinya bunuh diri, loncat sendiri, gak ada
hubungan,….” (1781-1787)
“Orang yang salah, jahatlah ibaratnya kayak gitu lah. Jelek lah,
imagenya wis negatif lah. Tapi sekarang setelah mengetahui gini dan
banyak cerita, banyak kasus, kan jadi saudara di sana tuh temen,
(807-811) Tidak sepenuhnya mereka bersalah sih, ada juga mereka
yang bener-bener bersalah. Cuma ada juga orang baik yang gak
salah jadi salah.” (821-824)
Awal
pernikahan:
Pernikahan
yang
menyenangkan

Proses
peradilan
suami:
Merasa tidak
berdaya

Ketidakpuasan
pernikahan
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tidak
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Gambar 2. Skema Tema Utama Informan 2
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3. Informan 3
a. Pengalaman Pernikahan
SA menikah selama 10 tahun dengan M ketika SA berusia sangat
dini sehingga tidak menyadari statusnya yang telah bersuami. SA masih
sering bermain dengan teman sebaya. SA terpaksa menikah karena
patuh pada aturan lingkungan dan kasihan pada orang tua jika terkena
denda akibat menolak aturan lingkungan. Di sisi lain, SA bahagia
karena lamaran suami adalah bukti keseriusan sayang suami pada SA.
“Takut, ya kan udah diterima mbak,di sini kan kalo orang tuaku
udah menerima, orang tuanya kesini terus langsung diterima kan itu
kan bisa didenda itu 15 sampe 20 juta.” (237-240)
“Ya deg-degan mbak hehe kan ya masih umur segitu udah nikah
pingin masih sama temen-temen, belum punya suami dulu.” (292294)
“katanya dia serius terus kalo serius itu orang tuanya harus dibawa
kesini harus datang ke rumah sini, terus ya dibuktikan orang tuanya
datang.” (252-255)
Awal pernikahan, SA kesal dan ingin bercerai karena suami
berselingkuh. Dukungan dari kakaknya untuk mempertahankan
pernikahan karena anak membuat SA bertahan. Mertua juga
mendukung SA mempertahankan pernikahannya. Kendati suami
berjanji untuk berubah, SA menyesal memberikan kesempatan karena
suami hanya berubah sementara ketika tidak mempunyai handphone
dan motor. Handphone dan motor adalah sarana suami berselingkuh.
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“waktu itu sekitar 5 tahunan rumah tangga udah kayak gitu
(selingkuh), dia juga udah kayak gitu,” (27-29)
“Dia udah bantu gitu, sepertinya udah berubah. Ya sering ke sawah,
waktu punya anak kan sering ke sawah tapi ya juga namanya baru
latian ya orang tua biasanyakan ada sasatan gitu, kayak gini kayak
gini gitu, terus tak bilangin dari gitu, iya-iya gitu aja dia. Ya karena
berubah itu sempet lama sekitar setahun ada apa enggak itu karena
ada itu hp. Pertama hp, kedua sepeda motor, minta sepeda montor
gak ada seminggu dibeliin sama orang tuanya.” (731-742)
“Sakit banget, aku sebenernya mau pisah udah mau pisah gitu.”
(1017-1018)
Ketika masa peradilan, SA merasa sakit hati dan kasihan pada
suami. Sakit hati karena kasus selingkuh kembali terjadi yang membuat
SA enggan mengetahui proses peradilan. Di sisi lain, SA kasihan pada
kondisi suami yang menyedihkan akibat aturan-aturan di Polres.
Sekalipun SA merasa sangat berat terhadap hukuman suami karena
waktu kurungan penjara terlalu panjang bagi kasus suami, SA
menganggap hukuman sebagai pembelajaran pendewasaan suami.
Hukuman juga sebagai balasan atas perilaku buruk suami pada SA.
“Ya sakitlah mbak terus sakit hati tapi mau gimana lagi, cuma
adanya emosi.” (1410-1411)
“Iya hehe kan tidurnya juga kayak gitu di LP. Kan di Polres itu kan
tidurnya cuma di lantai toh mbak gak pake tiker gak pake apa. Gak
boleh pake sarung apa gitu gak boleh. Tapi kalo di LP katanya boleh,
celana panjang aja kalo di Polres gak boleh. Ya kalo melihat dia itu
kasian gitu sama dirinya itu, kok nasibnya kayak gitu. Sebenernya
gak tega ngeliat dia kayak gitu hehe.
Tapi kalo itu inget kelakuan dia gitu, marah.” (1595-1604)
“Ya gak papa mbak, biasa aja. Gak ada merasa kasihan atau gimana,
enggak. Biarin aja biar ngerasain jauh hidup dari anak itu gimana.
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Sekarang aja aku itu, ya udah dari dulu kalo aku seneng kalo dia
masuk situ, karena dia itu biar tau rasa.” (2515-2520)
Beberapa tahun setelah SA dan suami terpisah, SA nyaman hidup
sendiri. SA bersyukur mandiri secara ekonomi dari mertua. Sebelumnya
rumah tangga SA bergantung pada mertua untuk memenuhi kebutuhan
karena suami tidak bekerja dan meminta uang pada orang tuanya.
“Hikmahnya tuh lebih banyak sekarang mbak, sekarang itu
walaupun aku gak ada suami, tapi tetep bisa ngurusin anak. Dulunya
kan harus minta sama suami, ya gak semuanya sama suami, tapi
sekarang tanpa suami bisa gitu. Gimana caranya, apapun caranya.”
(2193-2198)
“Udah terbiasa (sendiri) walaupun punya suami kan dia kelakuannya
juga gitu, ditinggal gak bertanggung jawab. Mendingan sendiri
daripada punya suami hehe.” (1613-1617)
Menurut SA, saat ini komunikasi antar suami istri tidaklah
penting. SA enggan mengunjungi suami di LP dan merasa tidak
masalah

tidak

berkomunikasi

dengan

suami.

Keengganan

ini

dikarenakan SA sakit hati pada perilaku suami. SA berkunjung hanya
untuk mempertemukan anak-anak dengan suami.
“Sebenernya itu gak mau dateng kesana, kalo gak terpaksa karena
anak-anak gak bakalan dateng kesana.” (1520-1522)
“dia itu masih sakit itu mau bilang gini-gini gak mau, masih sakit
hati, jadi kalo ditanya jawab, kalo gak ya gak gitu.” (2476-2478)
SA berprinsip bahwa sesuatu yang baik terjadi setelah keadaan
yang buruk. Oleh karena itu, SA berharap setelah kejadian buruk suami,
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maka suami mungkin berubah dan mereka dapat membangun hidup
rumah tangga yang lebih baik.
“Ya hidup itu biasanya ada enaknya ada susahnya gitu. Yo mungkin
itu sekarang susahnya, siapa tau besok ada hehe enaknya gitu.”
(2203-2206)
“Sekarang gini mbak, kalo dia bener-bener mau berubah ya berubah
apa enggaknya aku gak tau besoknya mauku kalo aku dibawa ke
rumah orang tuanya hidup di sana, aku gak mau,di sini juga gak
mau, pinginnya aku hidup sendiri sama suami sama anak-anak, biar
dia itu lebih tanggung jawab lagi ke istri dan anaknya.” (2367-2374)
SA ragu untuk menentukan kelanjutan pernikahannya seiring
dengan masa kurungan suami yang akan usai. Keraguan dikarenakan
SA sangat ingin bercerai, tetapi takut anak-anak hidup tanpa ayah.
Agama tidak mengizinkan istri menceraikan suami. Peraturan di
LAPAS juga tidak mengizinkan perceraian pada narapidana.
“itu kan aku cuma kasian sama anak-anakku itu ntar kalo aku sama
orang lain, ya itu apa ada yang mau menerima anakku kayak gitu, ya
bener menerima aku tapi anak dengan kondisi anakku kayak gitu
gimana. Kondisi anak yang satu itu si anak kedua.” (2379-2385)
“Kan gak boleh kalo suaminya di LP, kan tandatangannya harus
tanda tangan suami. Kalo ketauan ada di LP gak boleh. Dari sananya
sama itu kantornya shhh.. kan sebenernya saya mau cerai terus kan
kantor agama atau kantor apa itu gak boleh. Temen-temenku juga
bilang kalo suaminya di LP gak boleh.” (1553-1560)
“Kan kalo perempuan, katanya itu gak boleh dari agama. Ya
kebanyakan perempuan disuruh laki nyerai-in gitu. Gak mau biarin
aja dia yang nyerai-in aku. Aku gak mau nyerai-in dia.” (1949-1953)
Keraguan untuk bertahan dan berpisah dikarenakan dukungan
keluarga yang terbagi dua. Orang tua dan kakak SA mendukung untuk
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bercerai karena status narapidana suami dan perilakunya yang membuat
malu keluarga. Namun adik SA menyarankan untuk tetap bersama
karena pembagian anak tidak dapat dilakukan jika SA bercerai.
“Sebenernya itu mbak cerai itu yang aku perluin. Kakakku juga, tapi
gak tau besok anakku gimana gitu.” (2294-2296)
“tapi ya itu tadi mbak kasihan sama anak-anak. Adek-adekku mbak
mendukung gak boleh itu cerai, yang 1 gak boleh, ntar anak-anak
gimana. Jadi ntar kalo bagi anak juga, itu kan bagi anak, kasihan
sama anak kedua, kalo dia yang diambil bapaknya gimana, ini (anak
pertama) kan bener-bener gak mau sama bapaknya. Kalo dia diambil
terus yang ngurus siapa, kalo dia itu cuman pergi-pergi terus,
kasihan sama dia gak bisa ngapa-ngapain.” (2415-2426)
Kedekatan SA dengan mertua mempengaruhi pernikahan. SA
bertahan karena mertua menganggap SA seperti anak sendiri. Bahkan
setelah suami ditahan, mertua semakin perhatian pada keluarga SA.
“Terus itu sebenernya pingin cerai tapi kasian sama orang tuanya
sana juga, saya itu dianggap seperti anak sendiri.” (1560-1562)
“Semakin sayang sekarang daripada yang kemaren. Kan tiap apa
itu kan tiap hari kan ditelfon sekitar 1 minggu atau 2 minggu kan
ditelfon terus perhatiannya itu lebih banyak sekarang daripada
kemaren” (1759-1763)
b. Kepuasan Pernikahan
SA tergolong tidak mengalami kepuasan pernikahan. Menurut
SA, pernikahannya adalah pernikahan terburuk karena harapan
pernikahan harmonis tidak tercapai. Dalam pernikahan, SA sering sakit
hati daripada bahagia.
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“ini pernikahan yang paling buruk hehe. Ya kan aku keinginan sih
kan yang baik-baik terus, eh ternyata kayak gini. Karena itu mbak
sering disakiti terus sama laki-laki, jadinya seperti udah gak mau
kenal lagi laki-laki.” (SA, 2338-2343)
Suami adalah masalah bagi SA. Perilaku buruk suami membuat
SA marah dan kesal, bahkan merasa tidak berdaya karena tidak dapat
mengubah kebiasaan tersebut. Suami juga egois, tidak bertanggung
jawab atas peran dalam keluarga, dan beberapa kali melakukan
kekerasan terhadap SA.
“Tapi kalo itu inget kelakuan dia gitu, marah.” (1604)
“Kalo saya kan umur 8 bulan udah tau terus kan udah dibawa
kemana-mana udah ke Jogja gitu, tapi ya sama aja. Ya mas M biasabiasa aja, gak mikir gimana-gimana gitu enggak. Dia itu mikirnya itu
cuman seneng dia seneng dirinya sendiri.” (1074-1079)
“Terus kan emosi. Dulunya kan hp aku yang megang, dia gak boleh
pegang hp. Dia nyariin hp kan gak tak kasi, tak sembunyiin gitu. Dia
sampe itu, mukulin aku.” (2137-2140)
Perilaku selingkuh suami yang berulang membuat SA sakit hati.
SA kecewa, kesal, marah, dan lelah suami sering berselingkuh.
Handphone dan motor merupakan sarana suami berselingkuh. Suami
kerap kali berbohong kepada SA juga mertua untuk berselingkuh.
“temennya telfon aku, terus bilang suamiku selingkuh sama orang
sini orang sini gitu, bukan perempuan yang kasus itu, ada yang lain.
Terus saya buktikan, itu juga bener. Dia kan udah masuk LP itu.”
(1270-1274)
“udah gak percaya lagi mbak. Karena udah tiap hari dibohongin
terus dari dulu sampe sekarang emang kayak gitu terus.” (23052308)
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“kan kalo gak ada hp sebenernya kalo gak ada hp kan dia enggak
bakalan hubungin orang itu lagi atau ternyata masih bisa juga karena
dia udah hafal nomernya.” (2154-2157)
SA merasa malu dan kesal terhadap ketergantungan suami pada
mertua. Suami dinilai manja pada mertua yang selalu menuruti
permintaan suami. Suami sering pulang ke rumahnya dan menginap
beberapa malam. SA tidak mengikuti suami tinggal di rumah mertua
karena jengah dengan sikap mertua dan suami yang saling
ketergantungan.
“Orang tuanya itu selalu manjain dia, apa yang dia minta selalu
dikasih” (376-377)
“Kan sebenernya malu sama orang tuanya kok itu buat dirumah gitu
alesannya kan nek sananya kan dikasih terus, ya sebenernya malu.”
(486-489)
“yo sebenernya kan suruh rumah di sana, tinggal di sana, tapi kan
saya gak mau kan udah tau kelakuan anaknya kayak gitu, dia itu kan
gak kerja kan. Cuman itu mau minta ini minta ini kan diturut sama
orang tuanya.” (366-371)
Menurut SA, perempuan adalah makhluk tidak berdaya. SA
menganggap semua yang terjadi sebagai nasib sehingga menerimanya
dan merespon dengan menangis serta diam. Diam adalah respon yang
paling sering dilakukan SA sebagai bentuk kesabaran dan untuk
meredakan masalah.
“Ya mbak kayak ginilah mbak heheh sebenernya orang lemah mbak
hehe. Lemah mau kalo denger orang kayak gimana gitu sebenernya
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nangisnya sakit hati, nangisnya cuma di dalam tapi gak dikeluarin,
apalagi cerita ma orang lain.” (2062-2067)
“Ya perempuan harus gimana, cuma diem. Kan kalo dia itu kalo
marah mukul.” (576-577)
“Iya. Ya sakit mbak, masak istrinya diperlakukan kayak gitu.. tapi ah
gak papa diterima adanya. Kok bisa diterima apa adanya? Ya kan
ntar kan kalo di apa itu bikin masalah terus dipanjang-panjangin
terus nanti sampe ke orang tuanya sampe kemana, biarin aja.” (21062113)
SA memiliki kebutuhan untuk berbagi dengan nyaman. SA
nyaman berbagi dengan teman yang memperhatikan dan memberikan
solusi. SA tertutup pada keluarga karena malu dan takut membebani.
Ketika SA terbuka akan masalahnya, keluarga merespon dengan
menyalahkan SA. Kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam pernikahan
karena komunikasi terjadi satu arah, tanpa umpan balik suami.
“cuman lebih tenang di rumah temen yang jauh daripada yang deket
sini. Mereka lebih pengertian” (1681-1683)
“Gak mau bebanin orang tua. Kan temen bisa memberi solusi
gimana gitu. Kalo orang tua nantikan dia kepikiran kalo aku kayak
gini, gitu. Kasian aja mbak orang tua.” (1790-1793)
“Tapi kalo sama keluarga atau sama saudara gak pernah cerita, udah
tau sendiri, ntar kan dia juga nyalahin aku gitu” (688-690)
“Ya ditanya gitu ya cuma diem aja,” (813)
Ketidakpuasan pernikahan didukung oleh gunjingan mengenai
suami dan SA dari lingkungan sekitar. Gunjungan mengenai suami,
seperti suami yang sering pulang dan tinggal di rumah mertua, gosipgosip perselingkuhan, dan status narapidana suami membuat SA malu
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dan sakit hati. Gunjingan saat ini mengenai perilaku SA jika bepergian.
Kecurigaan

lingkungan

membuat

SA

diam

untuk

meredakan

pemberitaan yang tidak benar.
“Ya gimana ya mbak, sebenernya itu kalo gak ada dia itu di rumah
itu orang tua gak gimana, gak selalu dibilangin orang, tapi kalo
pulang itu dibilangin heheh ya biasalah orang desa.” (832-836)
“Sebenernya sakit mbak, malu punya suami kayak gitu. Malu sama
orang-orang gitu, itu suaminya jadi kayak gitu hehe. Ya diomongin
sama orang” (1642-1645)
“Gak, gosipin tentang aku mbak, bisa begini gak ada suaminya kok
bisa bertahan gitu, tapi aku juga diem aja. Sering keluar, padahal ke
rumah temen, perginya juga sama Rlah, atau kemana itu aku kan
sering bawa anak, kalo gak bawa anak sering digosipin walaupun
bawa anak tetep digosipin. Gak ada suaminya kok berani keluar
katanya gitu. Masak kebutuhan apa gitu gak ada suami mau
nungguin suami. Gimana mbak menanggapinya? Ya gak papa
biarin aja yang penting enggak. Perasaannya gimana mbak?
Sebenernya sakit hehe wong kan kenyataannya gak kayak gitu, tapi
ya biarin aja, ntar kalo dia apa, udah bosen juga diem sendiri gitu,
tak diemin.” (1815-1838)
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Sebelum suami
menjadi
narapidana:
1. Pernikahan
usia dini tanpa
kesadaran
2. Kasus
perselingkuhan
pertama,
menyesal
memberi
kesempatan
pada suami

Ketidakpuasan
pernikahan karena
pernikahan
informan adalah
pernikahan
terburuk

Proses peradilan suami:
1. Sakit hati vs kasihan
2. Kasus adalah balasan
rasa sakit dan cobaan
yang mendewasakan
suami

Dua tahun setelah suami
menjadi narapidana:
1. nyaman hidup
terpisah
2. ragu menentukan
kelanjutan
pernikahan setelah
suami bebas

Gambar 3. Skema Tema Utama Informan 3

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
	
  

71

4. Tema Utama Tiga Informan
Tabel 4. Tema Utama: Pengalaman Pernikahan
Tema

TN
SH
Awal Pernikahan
Pernikahan tidak semanis masa
40-43
--pacaran
47-49
224-225
233-244
2590-2592
Keinginan bercerai karena
65-67
--perselingkuhan suami
3310-3318
Proses Peradilan Suami
Perasaan tidak berdaya dan sakit
322
526-527
hati
765-774
787-790
967-974
1659-1661
1274-1278
3151-3153
Kepedulian dan perasaan
955-959
532-535
kesepian
1328-1336
578-580
2253-2261
937-939
Pandangan positif terhadap
2698-2700
1325-1327
kasus
2815
1446-1448
Dua Tahun Setelah Suami Menjadi Narapidana
Perasaan ragu menentukan
2534-2546
--kelanjutan pernikahan
3070-3078
Keinginan untuk
1122-1127
2192-2199
mempertahankan pernikahan
1179-1188
2201-2209
3154-3157
3269-3271
Usaha untuk menjalin hubungan
dengan suami

Perasaan nyaman hidup sendiri

868-872
1010-1014
1165-1166
1428-1432
2227-2229
2337-2341
2543-2545
3261
89-93
892-898
1052-1054
2061-2064

588-595
981-986
1155-1157
1609-1611
1759-1760
1766-1772
---

SA
25-29
179
231
265-267
772-773
40-42
1432-1435
1410-1411
2229-2232
--2191-2192
2411-2412
2415-2426
49-55
1009-1011
1989-1990
2367-2374
2415-2426
---

1520
1728-1731
1751-1753
2193-2198

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
	
  

72

Tabel 5. Tema Utama: Kepuasan Pernikahan
Tema

TN
SH
Ketidakpuasan Pernikahan
Harapan tidak terpenuhi
243-245
94-96
2959-2967
2201-2206
Perasaan berat dengan
327-330
1742-1752
pernikahan yang tidak seimbang
562-564
2110-2111
1025-1032
1775-1783
2319-2322
2931-2937
3184-3187
3192-3194
Perasaan khawatir pada suami
327-330
1767-1771
yang tidak menafkahi
478-495
1979-1985
Perbedaan individu memicu
1463-1467
2094-2095
konflik
Perasaan sakit hati pada sifat dan
199-203
--perilaku buruk suami
1005-1009
1038-1043
1142-1150
1292-1293
2114-2116
3151-3153
Perempuan adalah makhluk
118-122
--tidak berdaya
1274-1278
1786-1789
Beban memiliki status istri
--1724-1727
narapidana

SA
2311-2316
2338-2343
206-211
452-455
1074-1079
1082-1087

852-858
864-867
852-858
813
1017-1018
1078-1079
1591
1680-1683
1879-1892
576-577
668
1642-1644

	
  
	
  
a. Pengalaman Pernikahan
1) Awal Pernikahan
a) Pernikahan tidak semanis masa pacaran
Masa awal pernikahan dialami berbeda oleh setiap
pasangan. Pernikahan tidak semanis masa pacaran bagi TN dan
SA. TN dan SA menganggap masa pacaran sangat menyenangkan
karena sering bersama dan berjalan-jalan bersama suami. Setelah
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menikah, kegiatan tersebut tidak dilakukan, bahkan suami
berperilaku buruk, seperti minum alkohol, pulang malam, dan
berselingkuh. TN dan SA memiliki pengalaman yang sama, yaitu
terpaksa menikah pada usia yang masih sangat muda. TN karena
hamil dan SA karena menuruti aturan lingkungan desanya.
“Kalo di dalam ini, sudah nikah, kayaknya gak ada, biasabiasa saja Tapi kalo waktu pacaran senengnya karena diajak
jalan-jalan (ketawa). Tapi kalo sudah jadi suami istri, gak
pernah (ketawa) diajak jalan-jalan. Dulu waktu pacaran
sering, tapi sekarang enggak.” (TN, 233-245)
“Tapi masih pulang malem, tiap pulang kerja itu mabuk.”
(SA, 772-773)
“Masih kecil udah dinikahin.” (SA, 231)
“Dulu waktu mau nujuh bulanan dah hampir mau dianter ke
rumah Magelang, gara-gara perempuan itu, tetangga ya itu.”
(TN, 65-67)
“dulu udah mau cerai terus gak boleh sama kakak, mas, ya
disabar-sabarin ae sekarang malah kayak gini.” (SA, 40-42)
b) Keinginan bercerai karena perselingkuhan suami
Suami TN dan SA berselingkuh dengan wanita lain di awal
pernikahan. Sekalipun TN dan SA ingin bercerai, mereka
bertahan karena memprioritaskan pengasuhan anak untuk
keutuhan rumah tangga. Kondisi sebelum kasus yang dialami TN
dan SA tidak dialami oleh SH. SH merasa pernikahannya
menyenangkan.
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“Dulu waktu mau nujuh bulanan dah hampir mau dianter ke
rumah Magelang, gara-gara perempuan itu, tetangga ya itu.”
(TN, 65-67)
“dulu udah mau cerai terus gak boleh sama kakak, mas, ya
disabar-sabarin ae sekarang malah kayak gini.” (SA, 40-42)
“Yo biasa kalo biasa apa-apa sendiri, sekarang berdua, terus
nyiapin makan kayak gitu-gitu terus nyuci baju yo kayak
pekerjaan rumahlah, terutama itu. Terus inti ne semua gak
sendiri, kalo dulu sendiri. Terus aku juga udah gak kerja, jadi
bener-bener full ngurus keluarga yo kan seneng kayak gitu.
Semuanya juga, de’e yo perhatian, yok kemana-kemana
berdua, trus yok nganu ngene-ngene, ya udah gitu. Iya he em
(dengan semangat) yo seneng.” (SH, 258-271)
2) Proses Peradilan Suami
a) Perasaan tidak berdaya dan sakit hati
Ketika masa peradilan, ketiga informan tidak berdaya. TN
dan SA tidak berdaya karena tidak menemani suami menjalani
proses kasus. Kendati SH selalu mengikuti proses kasus, SH
merasa bantuan dan usaha-usahanya sia-sia untuk menolong
suami bebas.
“Ya artinya kan kasian kan waktu reka ulang gak ditemenin,
waktu dari awal sampe akhir kan gak ditemenin keluarga, itu
ya sebenernya kasian. Tapi gini kan juga menjaga karena dari
pihak korban kan datang semua, katanya karena sering
kisruh. Waktu-waktu sidangnya juga gak dikasih tau sama
pengacaranya.” (TN, 967-974)
“Setelah sidang kan bisa setelah sidang kan bisanya 15 atau
20 juta kan mbak setelah itu dibilangin 60 juta ya udah mbak
biarin aja gak usah dijemput.” (SA, 1432-1435)
“tapi kan semua berusaha intinya, yo tapi tetep aja berat.”
(SH, 526-527)
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Ketiga informan sakit hati karena kasus suami.

Kasus

suami TN dan SA mengenai perselingkuhan. Sedangkan kasus
suami SH mengenai hubungannya dengan mantan pacar.
“Mungkin karena sakit hati, karena sakit hati seperti itu.
Masalahnya kan perempuan yang deket sama mas D kan
banyak.” (TN, 3151-3153)
“Dan masalahnya itu masalah perempuan lagi, aku gak tau
lagi. Berarti apa ya, istilah e kayak diapusi.” (SH, 1659-1661)
“Ya sakitlah mbak terus sakit hati tapi mau gimana lagi,
cuma adanya emosi.” (SA, 1410-1411)
Ketiga informan tidak menanggung biaya proses peradilan.
TN dibantu biaya dari pemerintahan, SH dibantu oleh ayahnya
dan teman suami, sedangkan SA dibantu oleh mertua.
“Yang dateng itu penyidik, yang ngurus pengacara.
Pengacaranya dari kabupaten, cuman pendaftaran aja tapi
walaupun gitu kan orang tuanya masih shock toh mbak.”
(TN, 765-768)
“Bapakku, aku gak terlalu ikut sih. Kan pengacarane temen
bapakku. Semua uang bapakku, aku juga sama temennya mas
J, motor mas J tak jual, kayak gitu-gitu.” (SH, 787-790)
“Tapi kalo di Wirogunan sering minta uang terus (nada
tinggi). Sebenernya kasian sama orang tuanya kalo sini kan
gak dimintain mbak..” (SA, 2229-2232)
b) Kepedulian dan perasaan kesepian
TN dan SH mengalami kesepian pada masa peradilan.
Kebiasaan bersama hilang karena hidup terpisah dengan suami
yang tinggal di LAPAS. TN dan SH peduli pada keadaan suami,
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seperti mengikuti proses persidangan. Sementara itu, SA tidak
peduli pada kelangsungan proses peradilan.
“Belum terbiasa hidup sendiri pertama-tama. Ya beda ya
mbak, kadang suasananya sepi hehe kalo ada mas D sering
uring-uringan, kalo dirumah ya kangen pas waktu kalo
orangnya sering marah-marah, waktu dari itu loh mbak,
hidup dirumah ibu, terus saya kerumah sini rasanya kangen.
Sekarang udah enggak, sekitar 2 tahunan lah merasa kangen
itu.” (TN, 1328-1336)
“Aku ngikuti jalannya sidang terus, habis itu istilahnya kayak
malu terus yo aduh kok kayak gini-gini, itu ya ada. Tapi
muka temboklah pada saat itu.” (SH, 532-535)
“Sebenernya itu gak mau dateng kesana, kalo gak
terpaksa…” (SA, 1520-1521)
c) Pandangan positif terhadap kasus
Bagi ketiga informan, kasus dipandang secara positif. TN
menganggap kasus sebagai cara mendekatkan diri kepada Tuhan,
SH menganggap kasus sebagai proses pendewasaan, dan SA
menganggap kasus untuk pembelajaran diri.
“Ya sama sama orang tuanya (cobaan), mungkin untuk aku
lebih dekat sama yang membuat hidup, kadang gitu.” (TN,
2698-2700)
“Proses hidup, proses.. pendewasaan, proses.. apa ya… ya
mungkin salah satune cobaanlah..” (SH, 1446-1448)
“ya mungkin ini sekarang cobaan buat aku gitu, semoga
besok lebih baik lagi.” (SA, 2191-2192)
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3) Dua Tahun Setelah Suami Menjadi Narapidana
a) Perasaan ragu menentukan kelanjutan pernikahan
Kondisi setelah suami dan istri berpisah sekurangnya dua
tahun membuat TN dan SA ragu menentukan kelanjutan
pernikahan. TN ragu suami tidak memberikan kebebasan dan
merubah perilaku buruknya. SA ragu karena dirinya sangat ingin
bercerai,

tetapi

pembagian

anak

sulit

dilakukan

dan

mengkhawatirkan kondisi anak tanpa ayah.
“Menurut saya tuh, untuk pernikahan saya yang sekarang tuh
nganu mbak rasanya tuh apa ya, kok seperti heheh apa ya, ya
bisa bertahan kadang bisa enggak gitu loh mbak. Ya ya
mungkin karena saya kadang waktu ada mas D berkelakuan
seperti itu kan kadang apa iya nantinya bisa baik, bisa
menjadi orang yang seperti saya inginkan. Ya kalo menurut
saya ya masih ingin bertahan mungkin karena sebenernya
masih sayang, tapi tidaknya heheh karena melihat
kelakuannya itu.” (TN, 2534-2546)
“Takutnya seperti ini Mbak, misalkan kan saya masih suka
sama mas D seperti itu, tapi apa ya, aku kan juga pingin
bebas, kan mas D gak suka kebebasan kan takutnya kan nanti
kalo mas D tau kalo aku diluar banyak temen laki-laki, itu
yang saya takutin itu sebenernya kalo mas D, nanti harus
dibanding kamu pilih kekeluargaan atau pilih temen-temen
kamu. Takut ditanya gitu.” (TN, 3070-3078)
“Dari saya sendiri juga pingin cerai gitu mbak, tapi ya itu tadi
mbak kasihan sama anak-anak. Adek-adekku mbak
mendukung gak boleh itu cerai, yang 1 gak boleh, ntar anakanak gimana. Jadi ntar kalo bagi anak juga, itu kan bagi anak,
kasihan sama anak kedua, kalo dia yang diambil bapaknya
gimana, ini (anak pertama) kan bener-bener gak mau sama
bapaknya. Kalo dia diambil terus yang ngurus siapa, kalo dia
itu cuman pergi-pergi terus, kasihan sama dia gak bisa ngapangapain.” (SA, 2414-2425)
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b) Keinginan untuk mempertahankan pernikahan
Para informan masih ingin bersama. Anak adalah alasan
ketiga informan ingin bersama sebagai tanggung jawab
mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dukungan keluarga
untuk mempertahankan pernikahan seperti yang didapatkan SA
dan hubungan baik yang dimiliki ketiga informan dengan mertua
membuat para informan bertahan. Ketiga informan berharap
suami berubah menjadi lebih baik.
“Ya mungkin karena tadinya ya masih pingin berumah
tangga bersama mas D itu, sama itu keduanya kan juga
ngeliat anak-anak itu loh mbak, dia kan masih kecil-kecil,
kasian.” (TN, 1122-1127)
“Ya tapi tetep pingin sama-sama terus lah. Anak yang
membuat pingin sama-sama terus. Ke depannya ya pingin
kumpul, sama-sama lagi. Yo semua dihadapin berdualah.
Pingin bahagia ya bareng, ngurus anak bareng kayak gitu.”
(SH, 2201-2206)
“Adek-adekku mbak mendukung gak boleh itu cerai, yang 1
gak boleh, ntar anak-anak gimana.” (SA, 2417-2419)
“Terus sekarang itu dari kemaren pikiran sekeluarga kan gak
boleh aku balikan dengan bapaknya anak-anak, tapi kan itu
gimana orang tuanya itu sama aku sama anak-anak itu seperti
anaknya sendiri gitu, gak merasa itu anak menantu atau gak.”
(SA, 49-55)
c) Usaha untuk menjalin hubungan dengan suami
Keinginan untuk bersama didukung dengan usaha menjalin
hubungan pernikahan pada TN dan SH. TN dengan surat-suratnya
bersama suami sebagai alat komunikasi, sedangkan SH yang
seringnya berkunjung dan menggunakan handphone untuk
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berkomunikasi setiap hari. TN dan SH berkomitmen menunggu
suami bebas. Rasa sayang pada suami juga mendukung TN dan
SH menjalin hubungan dengan suami. Suami kerap mendukung
istri untuk bertahan. Sebaliknya SA tidak membutuhkan
komunikasi karena sakit hati.
“makanya suratnya sampe 1 tas loh mbak, banyak sekali.
Padahal kalo dari saya paling cuman berapa kertas aja gak
sampe 50 heheh, itu paling dari mas D 100 ada. Kalo gak
capek sama pas kangen aja baca.” (TN, 2337-2341)
“Ngobrol, paling yo mesraan paling yo kan biasa, yo cerita,
yooo curhat, yaudah paling ya cuma gitu-gitu tok. Lebih
seringnya aku (curhat), habis dari ini, cerita ini.” (SH, 11541157)
“Kalo saya yang saya takutin, kadang kalo saya itu udah
pernah janji sama mas D, yah sama-sama janjilah tetap
membina rumah tangga sampe apa ya hehe sampe ya kuasa
yang nganu yang memisahkan…” (TN, 1010-1014)
“Ya kalo menurut saya ya masih ingin bertahan mungkin
karena sebenernya masih sayang” (TN, 2543-2545) “hatinya
masih sama mas D.” (TN, 3261)
“Gak ada, biasanya ya dukungan ya pokoknya ditunggu. Kalo
kamu memang bisa bertahan,” (TN, 1165-1166)
“Mas J ngerespon, “yo wis sing sabar, jangan emosi, sing
sabar, lebih ke nerimo, diam”, kayak gitu. “kan kamu tuh
sekarang, udah dewasa, udah punya anak, pemikiran kamu
juga harus berubah”, kayak gitu-gitu tuh mas J sering
ngingetin.” (SH, 981-986)
“Udah gak papa mbak kalo sekarang gak disms. Aku lebih
tenang kalo dia sms orang lain daripada ke aku.” (SA, 25022504)
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d) Perasaan nyaman hidup sendiri
Ketiga informan nyaman dalam kondisi terpisah. SH mulai
menerima status narapidana suami dan menjalani kehidupan
sendiri, walaupun SH berkorban sendiri dan ingin selalu bersama.
TN bebas berpenampilan dan bersosialisasi tanpa larangan suami.
SA juga merasa bebas dari gosip-gosip perselingkuhan suami
oleh lingkungan sekitar. Ketiga informan mandiri dalam ekonomi
untuk mencukupi kebutuhan anak.
“Aku kok malah mikirnya kok aku itu ya, opo hm… terlalu
banyak berkorban. Yo mungkin karena konsekuensinya
sebagai istri ya, punya keluarga, punya suami yang penuh
dengan masalah.” (SH, 2059-2063)
“Sebenernya enakan yang sekarang bebas ya mau berteman
sama siapa aja gak ada yang marah, mau berpakaian gimanagimana gak ada yang marah.” (TN, 2061-2064)
“Setelah dia masuk malah lebih, saya bisa bekerja terus
malah lebih ada pemasukan, anak gak pernah terlantar.” (TN,
1052-1054)
“Udah terbiasa (sendiri) walaupun punya suami kan dia
kelakuannya juga gitu, ditinggal gak bertanggung jawab.
Mendingan sendiri daripada punya suami hehe.” (SA, 16131617)
“Ya lebih enak dia di sana daripada dirumah, kan dia itu gak
gosip tentang dia, terus gak ada, kalo ada dia kan ada
masalah terus, kalo gak ada dia aman.” (SA, 1728-1731)
“Aku wis gak ada, cari uang buat anak, udah gitu aja.” (SH,
1620-1621)
“walaupun aku bisa gak kerja, tapi kan gak mungkin aku gak
maulah nyusahin orang tua lagi.” (SH, 920-922)
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b. Kepuasan Pernikahan
1) Harapan tidak terpenuhi
Ketiga informan tidak mengalami kepuasan pernikahan karena
harapan masing-masing informan tidak terwujud. TN berharap
rekreasi bersama, SH berharap selaku bersama, dan SA berharap
terjalin komunikasi terbuka dan harmonis.
“Setelah menjalani pernikahan loh, kok gak asik ya ternyata
hehehe. Gak asiknya ya mungkin karena saya setelah
menikah mungkin karena tertekan itu mbak, gak asiknya
seperti itu. Kadang waduh kok aku kadang mikirin kalo orang
jalan bersuami istri ya, kadang ya jealous aku gak bisa seperti
itu. Kadang bisa berjalan kesana kesana kok aku gak bisa
karena gak ada suami.” (TN, 2959-2967)
“Kan pernikahan tuh kan menyatukan 2 orang, bukan
memisahkan 2 orang gitu loh (sambil tersenyum). Yo kalo
aku sih memandangnya, yo otomatis saling menghargai,
saling mencintai, ya semua dilakukan bersamalah. Kalo
menurut aku sih yo kayak gitu.” (SH, 1969-1974)
“Ya yang baik ke depan ya kalo gimana-gimana gitu
langsung bilang sama istri, mau kemana-mana bilang gitu
mbak. Walaupun ada masalah terus diomongin, gak usah
berantem, gak usah pake gimana gitu, yang baik-baik aja
gitu.” (SA, 2311-2316)
“ini pernikahan yang paling buruk hehe. Ya kan aku
keinginan sih kan yang baik-baik terus, eh ternyata kayak
gini. Karena itu mbak sering disakiti terus sama laki-laki,
jadinya seperti udah gak mau kenal lagi laki-laki.” (SA,
2338-2343)
2) Perasaan berat dengan pernikahan yang tidak seimbang
Pernikahan tidak seimbang adalah pernikahan yang diusahakan
oleh salah satu pasangan. Perasaan ini dialami oleh TN dan SA.
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Walaupun ketiga informan merasa pernikahannya belum harmonis,
TN dan SA mengakui tidak bekerjasama dalam tugas rumah tangga.
Tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dominan dilakukan istri
dibandingkan suami.
“Ya pernikahan yang diinginkan ya apa ya, yang harmonis,
yang pokoknya tetap lancar lah heheh yang paling diinginkan
mbak.” (TN, 2931-2933)
“Dulu kan kalo dirumah sering ditinggal malam,
kebersamaan itu kan waktu siang toh mbak, kalo dia kerja
kan kadang gak bareng kalo malam kan dia pulang malam.
Kalo seumpama dia pulang pagi kalo gak kerja cuman
bisanya tidur, bangun sore, kan waktu bersama kan gak ada.
Kalo gak pas bersih-bersih itu, kalo pas bersih-bersih ya ada,
kalo gak ya gak ada.” (TN, 1775-1783)
“Iya saya sendiri, waktu hamil R kan masih kecil juga 2
tahun udah punya adek, terus itu hamil besar suaminya pergi
itu tiap jajan bawa anak kecil udah perut besar bawa anak, itu
sebenernya ya juga sakit mbak, tapi ya mau gimana lagi,
udah nasib kayak gitu” (SA, 1082-1087)
“Harus diskusi gimana-gimana kelanjutannya itu loh mbak.
Kan juga kasian anak-anak toh mbak, makanya harus ada
diskusi gimana kelanjutannya.” (TN, 2319-2322)
Terpisahnya suami yang tinggal di LAPAS membuat istri
mengemban peran suami. TN dan SH terbebani untuk berperan
ganda dalam pernikahan. TN dan SH tidak puas melakukan perannya
sebagai ibu. Sedangkan SA nyaman dan bersyukur hidup terpisah
dengan suami.
“Berat e.. aku kan harus ngasuh anak sendiri kan, gak ada
bapaknya. Sebagai kan saya ngasuh itu sebagai ibu sekaligus
bapak R sama Y.” (TN, 3184-3187)
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“Kalo sebagai ibu kan otomatis aku sebagai bapak juga,
kayaknya yo masih kurang sih.” (SH, 2110-2111)
3) Perasaan khawatir pada suami yang tidak menafkahi
Ketidakpuasan pernikahan didukung oleh kekhawatiran pada
suami yang tidak menafkahi. Ketiga informan berharap suami
menafkahi keluarga.
“Saya tuh hamil Y sampe 8 bulan saya bekerja. Setelah
hampir 9 bulan, saya gak kerja suami saya gak kerja, jadi
waktu ngelahirin tuh gak punya apa-apa, ngelahirin aja
duitnya pinjam sana pinjam sini. Dulu kan lahiran dirumah
sama dukun, kalo Y kan di bidan. Biayanya kan lebih mahal
ya itu, ya pokoknya stress gitu.” (TN, 478-495)
“Setelah kamu bebas kamu masih belum bisa berubah untuk
maju lah dari pekerjaan, terus kita hidup lebih baik lagi, kalo
masih dalam keterpurukan aku juga gak mau. Aku gak mau
susah untuk yang kedua kali.” (SH, 1767-1771)
“Sebenernya malu sama orang tua mbak, masak punya suami
kayak gitu. Sebenernya kan dia itu yang harus cari nafkah
tapi masih saja minta sama orang tua.” (SA, 864-867)
4) Perbedaan individu memicu konflik
Perbedaan individu dalam pernikahan yang memicu konflik
dan mendukung ketidakpuasan. Perbedaan memicu konflik karena
kurang saling pengertian antar pasangan. Perbedaan individu juga
mencakup perbedaan cara menjalin komunikasi. Suami tidak
memberikan umpan balik kepada istri dalam berkomunikasi.
“Kalo dia ngasih surat waktu ketemu lagi, saya gak bales
wuu marah-marah, tapi kan ada saya kerja capek toh mbak,
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gak ada waktu. Kadang kalo ini nata ini aja sering lembur,
pokoknya waktu gitu marah-marah gitu.” (TN, 1463-1468)
“Nek aku ya udah yo wis udah, besok wis ilang. Tapi nek dia
mesti diambil pusing.” (SH, 2094-2095)
“Ya ditanya gitu ya cuma diem aja” (SA, 813)
5) Perasaan sakit hati dengan sifat dan perilaku buruk suami
TN dan SA merasa sakit hati pada sifat dan perilaku buruk
suami memperlakukan istri. Sakit hati dengan perilaku selingkuh dan
sifat egois suami. Suami kerap merendahkan istri sehingga istri
rendah diri. Rasa sakit hati tersebut membuat TN dan SA menerima
kasus suami sebagai balasan dari perilaku buruk suami.
“Dia itu mikirnya itu cuman seneng dia seneng dirinya
sendiri.” (SA, 1078-1079)
“kadang saya kadang juga merasa bosan. Ya kadang dengan
tingkah lakunya mas D kok semakin lama tuh semakin
nyakitin, ada yang membuat saya itu kadang gak betah.” (TN,
1005-1009)
“Ya itu kan dia selalu ngerendahin aku terus, sepertinya dia
itu gitu mbak selalu main cewek terus. Itu bikin aku marah.
Pokoknya itu dia itu apa.. banyak masih banyak cewek
daripada kamu gitu, kan dianya bilangnya kayak gitu. Ya
sebelum masuk LP ngomong gitu. Gimana perasaannya
dibilang kayak gitu mbak? Sebenernya sakit mbak ya tapi
terima aja, kenyataan (tersedu). Sering dia ngomong gitu. Ya
cuma diem aja, biarin aja gitu, ngalah,” (SA, 1879-1892)
“Ya terima aja, biar buat pelajaran buat dia.” (SA,1591)
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6) Perempuan tidak berdaya
Menurut TN dan SA, perempuan adalah makhluk yang tidak
berdaya. SA sering diam dan TN patuh pada perkataan suami.
“Ya perempuan harus gimana, cuma diem. Kan kalo dia itu
kalo marah mukul.” (SA, 576-577)
“Saya kan dulu orangnya pendiam mbak, ya apa-apa ngikut
apa kata suami. Orangnya saya itu dulu manut mbak sama
suami, disuruh bilang A ya A gitu.” (TN, 1786-1789)
7) Beban memiliki status istri narapidana
Para informan terbebani dengan status istri narapidana. SH dan
SA malu pada lingkungan sosial. Sekalipun TN sakit hati dengan
pandangan buruk dari orang lain, TN tidak peduli. TN melihat secara
positif, status istri narapidana menyebabkan perhatian dari
lingkungan sosial.
“Sampe sekarang kan ibaratnya aku menutupi status dia,
status suamiku, siapa sih yang gelem eh bojomu, anak
bapakmu. Kan juga tekanan batin juga.” (SH, 1723-1726)
“Sebenernya sakit mbak, malu punya suami kayak gitu. Malu
sama orang-orang gitu, itu suaminya jadi kayak gitu hehe.”
(SA, 1642-1644)
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D. Pembahasan
1. Pengalaman Pernikahan
a. Awal Pernikahan
1) Pernikahan tidak semanis masa pacaran
Masa-masa sebelum kasus dialami berbeda oleh setiap
pasangan. TN dan SA memiliki pengalaman yang sama, yaitu
menikah pada usia yang masih sangat muda, TN ketika 19 tahun
karena hamil di luar nikah dan SA di usia 17 tahun karena mentaati
aturan lingkungan desanya. TN yang terlalu muda selalu patuh tanpa
perlawanan pada suaminya. Sementara itu, SA belum siap menikah
dan masih ingin bermain bersama teman sebayanya. Pernikahan
muda ini sesuai dengan yang diungkapkan Papalia (2007) bahwa
pasangan yang menikah di usia kurang dari dua puluhan
memungkinkan untuk memiliki kepuasan pernikahan yang rendah.
Waite (dalam Santrock 2012) menyebutkan bahwa pernikahan yang
terjadi di masa remaja memiliki kemungkinan besar bercerai
dibandingkan pernikahan ketika dewasa. Usia 17 dan 19 tahun
termasuk dalam tahap perkembangan remaja akhir dengan tugas
perkembangan adalah penemuan jati diri, bukan menjalin relasi
intim (Erikson dalam Santrock, 2002).
TN dan SA menganggap masa pacaran sangat menyenangkan
karena sering bersama dan berjalan-jalan. Berjalan-jalan sebagai
aktivitas bersama adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
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kepuasan pernikahan (Ayub, 2010; Spanier & Lewis dalam Wardani,
2013). Ketika menikah, kegiatan tersebut tidak dilakukan sehingga
TN dan SA kecewa dan menyesal menikah. Penyesalan juga
dikarenakan perilaku buruk suami, seperti mabuk, sering pulang
malam, dan berselingkuh. Penilaian buruk terhadap perilaku
pasangan mempengaruhi ketidakpuasan pernikahan (APA dalam
Wismanto, 2004; Ayub, 2010; Spanier & Lewis dalam Wardani,
2013). Perilaku minum alkohol suami disebutkan dalam Dethier dkk
(2011)

mengakibatkan

kepuasan

pernikahan

yang

rendah

dibandingkan dengan pasangan yang sehat.
2) Keinginan bercerai karena perselingkuhan suami
Suami TN dan SA pernah berselingkuh ketika awal
pernikahan. Papalia (2014) menyebutkan bahwa kebahagiaan
pernikahan berkaitan secara negatif dengan perilaku berselingkuh.
Gottman (dalam Santrock, 2012) menuturkan bahwa lebih dari 90%
pernikahan yang memiliki sejarah pernikahan yang positif,
cenderung memiliki masa depan pernikahan yang positif. Biarpun
TN dan SA ingin bercerai karena perselingkuhan tersebut, TN dan
SA mengurungkan niatnya karena memprioritaskan kondisi anak
untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Walaupun alasan
anak sebagai penghalang perceraian berkaitan dengan kurangnya
kebahagiaan dalam pernikahan dibandingkan pasangan yang
bertahan karena penghargaan, seperti cinta dan lain-lain (Prevetiti &
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Amato dalam Papalia, 2014). Perselingkuhan suami tidak terjadi
pada SH. Menurut SH, pernikahan lebih menyenangkan daripada
pacaran.
b. Proses Peradilan Suami
1) Perasaan tidak berdaya dan sakit hati
Ketika masa peradilan, ketiga informan tidak berdaya. TN
tidak berdaya karena ingin menemani suami pada proses peradilan,
namun tidak diizinkan oleh pengacara demi keselamatan TN. SH
yang selalu hadir pada proses peradilan merasa tidak berdaya karena
segala usahanya sia-sia untuk melepaskan suami dari hukuman
penjara. Perasaan tidak berdaya ini sejalan dengan penelitian
Braman (2002) tentang perasaan tidak berdaya pasangan narapidana.
Berbeda dengan SA yang tidak berdaya dan tidak ingin menemani
suami karena merasa hukuman kurungan pantas diberikan pada
suami.
Ketiga informan merasa sakit hati. TN dan SA sakit hati
karena kasus suami adalah kasus perselingkuhan. SH sakit hati
karena kasus suami menunjukkan ketidakjujuran suami mengenai
mantan pacar. Hilin (2013) mengemukakan bahwa keterbukaan
suami pada istri mengenai kesulitannya meningkatkan kepuasan
pernikahan istri.
Proses peradilan memerlukan banyak biaya, seperti biaya
pengacara dan keperluan administrasi. Ketiga informan tidak
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menanggung biaya secara keseluruhan. Biaya peradilan suami TN
ditanggung oleh pemerintahan daerah tempat tinggal TN. Suami SH
dipenuhi biayanya oleh ayah SH, teman-teman sekerja suami, dan
penjualan barang-barang milik SH dan suami. Biaya peradilan suami
SA juga ditanggung oleh mertua. Penanggungan biaya di LAPAS ini
berbalik dengan kesulitan pembiayaan suami di LAPAS yang
mungkin dialami pasangan narapidana (Girshick, 2005). SH tidak
terbebani dengan pembiayaan suami ketika berkunjung, berbeda
dengan TN yang terbebani pengeluaran untuk berkunjung. TN
mengungkapkan bahwa suaminya tidak mengerti usaha TN yang
bekerja mencari uang. Suami TN sering menuntut untuk
mendapatkan yang diinginkannya. Tuntutan ini sejalan dengan yang
dipaparkan Girshick (2005) bahwa suami mungkin tidak simpati
pada istri yang tertekan untuk memenuhi kebutuhan.
2) Kepedulian dan perasaan kesepian
TN dan SH merasa kesepian ketika masa proses peradilan.
Kebiasaan bersama hilang karena hidup terpisah dengan suami yang
tinggal di LAPAS. Kesepian adalah perasaan yang dirasakan oleh
istri narapidana (Lowenstein, 1984). SA tidak mengalami kesepian
karena terbiasa tidak hidup bersama sejak awal menikah.
Kesepian membuat TN dan SH peduli pada suami. Walaupun
TN tidak menemani suami dalam proses persidangan, TN memantau
perkembangan sidang melalui berita acara. Kepeduliaan SH
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ditunjukkan dengan kehadirannya dalam setiap proses peradilan
untuk mendampingi suami, sekalipun sedih dan malu.
3) Pandangan positif terhadap kasus
Ketiga informan melihat kasus suami dari sisi positif. TN
menganggap kasus adalah cara agar dirinya dekat pada Tuhan, SH
menganggap kasus adalah cobaan untuk mendewasakan diri, dan SA
berharap sesuatu yang baik terjadi setelah hal yang kasus. Pandangan
positif dalam melihat suatu hal adalah salah satu faktor kepuasan
pernikahan (APA dalam Wismanto, 2004; Ayub, 2010; Spanier &
Lewis dalam Wardani, 2013).
c. Dua Tahun Setelah Suami Menjadi Narapidana
1) Perasaan ragu menentukan kelanjutan pernikahan
TN dan SA ragu menentukan kelanjutan pernikahannya
bersama suami. Keraguan TN disebabkan karena ketakutan suami
yang mungkin tetap berperilaku buruknya dan tidak membebaskan
TN dalam berpenampilan dan bersosialisasi dengan lingkungan. SA
ragu karena mengkhawatirkan keadaan psikologis anak dengan
status tanpa ayah dan tidak rela membagi anak jika bercerai. Anak
pertama SA tidak ingin bersama ayahnya, sedangkan anak kedua
yang tidak dapat menggerakkan bagian kanan tubuhnya mungkin
ditelantarkan oleh suami.
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2) Keinginan untuk mempertahankan pernikahan
Keraguan informan didukung keinginan untuk tetap bersama.
Ketiga informan mengakui bahwa kondisi anak adalah alasan untuk
tetap bertahan sebagai bentuk tanggung jawab mempertahankan
keutuhan

rumah

tangga.

Keluarga

mendukung

untuk

mempertahankan pernikahan, seperti SA yang didukung adikadiknya bertahan demi anak-anak. Mertua juga berperan dalam
mempertahankan pernikahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi
kepuasan pernikahan adalah hubungan dengan mertua (Ayub, 2010).
Hubungan baik yang dijalin dengan mertua membuat informan segan
menceraikan suami. Keinginan bersama juga didukung harapan
suami yang menjadi lebih baik. TN berharap suami setia, SH
berharap suami membiayai kehidupan selanjutnya dan tinggal di luar
Yogyakarta, dan SA berharap suami mandiri dari orang tuanya.
3) Usaha untuk menjalin hubungan dengan suami
Keinginan untuk bersama tersebut didukung dengan usaha
menjalin hubungan dengan suami. Usaha ini dilakukan oleh TN dan
SH yang masih menjalin komunikasi dengan suaminya. TN sering
mendapatkan surat dari suami untuk berkomunikasi. Surat oleh
narapidana adalah salah satu cara untuk pasangan kembali jatuh
cinta karena surat mengesankan penulis lebih romantis (Comfort
dkk, 2005). Menurut penuturan TN, suami terkesan lebih romantis di
surat dengan memanggil sayang untuk TN. Sedangkan SH
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berkomunikasi via telepon atau SMS (short message service) karena
suami bersembunyi membawa handphone di LAPAS. SH juga
sering mengunjungi suami di LAPAS, minimal sekali tiap
minggunya.

Komunikasi

adalah

salah

satu

faktor

yang

mempengaruhi kepuasan pernikahan (Ayub, 2010; Bagwell, 2013;
Sembiring, 2003; Spanier & Lewis dalam Wardani, 2013).
TN dan SH berkomitmen untuk bertahan menunggu masa
hukuman

suami

mengungkapkan

berakhir.
bahwa

APA

komitmen

(dalam

Wismanto,

meningkatkan

2004)

kepuasan

pernikahan. Komitmen wanita adalah prediktor terkuat yang
menentukan stabilitas hubungan (Sprecher, 2001). Komitmen juga
adalah salah satu komponen dasar dalam cinta yang diperlukan
dalam pernikahan (Sternberg, 1986). Komitmen didukung oleh
perasaan sayang pada suami yang diakui TN dan SH. Rasa sayang
adalah faktor penting kepuasan pernikahan (Ghomrani dalam Asl &
Bayat, 2012).
Para suami mendukung agar TN dan SH bertahan menunggu
masa kebebasan suami. Dukungan dari suami adalah salah satu
faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan (Ayub, 2010).
Hubungan seksual juga disiasati oleh TN dan SH. Surat antara
TN dan suami berisikan cara bermesraan melakukan hubungan intim
untuk menyalurkan hasrat seksual. SH menyalurkan hasrat seksual
dengan phone-sex. Kebutuhan seksual yang terpenuhi adalah salah
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satu pemenuhan kebutuhan dasar dalam pernikahan dan faktor yang
mempengaruhi kepuasan pernikahan (Ayub, 2010; Saxton dalam
Larasati, 2012; Spanier & Lewis dalam Wardani, 2013)
4) Perasaan nyaman hidup sendiri
Setelah sekurang-kurangnya dua tahun terpisah dari suami,
TN dan SA nyaman hidup sendiri. Meskipun TN membutuhkan
waktu sebulan untuk terbiasa sendiri, TN merasa bebas dari aturan
suami yang membatasi TN berpakaian tertentu dan batasan menjalin
relasi dengan lingkungannya. Definisi kepuasan pernikahan oleh
Laswell dan Laswell (dalam Fatimah, 2006) adalah kepuasan
tercapai jika pasangan memberikan kebebasan untuk memenuhi
kebutuhan pasangannya. Kebebasan juga dialami SA, yaitu kelegaan
hilangnya gosip atau gunjingan perselingkuhan suami. SA
menceritakan bahwa dirinya tidak mengalami masa kritis tanpa
suami karena telah terbiasa tidak hidup bersama sejak awal
pernikahan. Kendati SH lebih nyaman hidup bersama suami, SH dan
dua informan lainnya mandiri dalam ekonomi ketika terpisah dari
suami. TN, SH, dan SA bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga.
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2. Kepuasan Pernikahan
Ketiga informan tidak mengalami kepuasan pernikahan. Salah satu
faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah pendidikan.
Pendidikan yang semakin tinggi mempengaruhi pola pikir dan pandangan
positif seseorang sehingga mampu mengatasi dan mencari solusi
permasalahan (Pujiastuti & Retnowati, 2004; Spanier & Lewis dalam
Wardani, 2013). TN dan SA tergolong memiliki pendidikan yang rendah,
yaitu TN yang tamat SMP dan SA tamat SD. Sedangkan SH masih
menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Anak-anak TN dan SA tergolong anak usia sekolah. Kepuasan
pernikahan cenderung menurun ketika anak usia sekolah (Santrock, 2002;
Stone & Shackelford, 2007). Penelitian Lowenstein (1984) juga
menyebutkan bahwa membesarkan anak ketika ayah berada di LAPAS
adalah sebuah masalah.
a. Harapan tidak terpenuhi
Kepuasan pernikahan tercapai ketika harapan seseorang dalam
pernikahannya terpenuhi (Bahr dalam Pramesti, 2006). Harapan
rekreasi TN dalam pernikahan tidak terwujud, maka ia mengalami
ketidakpuasan pernikahan. Kegiatan menghabiskan waktu bersama
adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan
(Ayub, 2010; Marini & Julinda, 2010; Spanier & Lewis dalam Wardani,
2013).
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SH mengharapkan untuk selalu bersama dengan suami.
Kebersamaan tidak terwujud karena suami tinggal di LAPAS.
Kebersamaan ini sesuai dengan penelitian Rhyne (1981) bahwa wanita
cenderung mengutamakan aspek kebersamaan daripada pria.
Harapan SA pada pernikahannya adalah menjadi keluarga yang
harmonis. Ketiga informan mengharapkan pernikahan yang harmonis,
walaupun keharmonisan belum tercapai. Sifat harmonis pernikahan
adalah salah satu hal yang mendukung kepuasan pernikahan (Burgess &
Locke, 1945).
b. Perasaan berat dengan pernikahan yang tidak seimbang
TN dan SA terbebani dengan pernikahan yang tidak seimbang.
Pernikahan tidak seimbang terjadi ketika peran yang diemban oleh istri
atau suami lebih berat daripada pasangannya. TN dan SA mengalami
pernikahan yang tidak seimbang sejak awal pernikahan. Kepuasan
pernikahan dapat dipengaruhi oleh keterlibatan suami dalam peran
rumah tangga (Amato, Johnson, & Rogers dalam Papalia, 2009; Forste
& Fox, 2008). Kerjasama dalam pembagian tugas yang tidak adil terjadi
pada pernikahan TN dan SA. Para suami sering tidak di rumah dan
menyebabkan seluruh tugas rumah dilakukan oleh istri. Peran
pengasuhan juga dilakukan oleh TN dan SA. Hidup terpisah dari suami
dengan anak-anak yang masih dalam usia sekolah, membuat TN dan
SH berat berperan menjadi ayah dan ibu. TN dan SH tidak puas
menjalankan perannya sebagai ibu. Ketidakadilan pembagian tanggung
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jawab dalam pengasuhan mungkin menurunkan kepuasan pernikahan
(Ayub, 2010; Twenge dkk, 2003).
TN dan SH berat berkorban dalam pernikahan saat ini. Perasaan
berat berkorban oleh kedua informan disebabkan suami tidak
menghargai pengorbanan yang dilakukan untuk pernikahan.
Komunikasi yang dijalin TN dan SA dengan pasangannya bersifat
satu arah. Suami tidak memberikan umpan-balik, bahkan memberikan
respon yang tidak menyenangkan, seperti suami TN yang diam atau
marah dan suami SA yang sering diam dan sesekali memukul ketika
sangat marah. Puspitawati (2013) menuturkan bahwa komunikasi satu
arah tidak sesuai pada pasangan yang menikah karena menurunkan
kepuasan pernikahan. Komunikasi yang efektif berkorelasi positif
dengan kepuasan pernikahan (Sembiring, 2003). Pada wanita,
kurangnya komunikasi adalah alasan utama bercerai (Tannen dalam
Santrock, 2012). Komunikasi satu arah menunjukkan ketiadaan diskusi
dalam pernikahan yang diakui TN dan SA. Diskusi adalah salah datu
faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan dan diperlukan agar
terciptanya saling pengertian antar pasangan (APA dalam Wismanto,
2004; Ayub, 2010; Spanier & Lewis dalam Wardani, 2013).
c. Perasaan khawatir pada suami yang tidak menafkahi
Perasaan khawatir ketiga informan muncul ketika suami tidak
bekerja. Kekhawatiran ini dikarenakan ketakutan tidak terpenuhinya
kebutuhan rumah tangga. Menurut SH peran menafkahi keluarga adalah
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tugas suami. Suami TN dan SH tidak memenuhi janjinya untuk
menafkahi. Sedangkan suami SA jarang bekerja dan tidak memberikan
kebutuhan materiil untuk SA. Kebutuhan materiil merupakan
kebutuhan dasar dalam penikahan yang meningkatkan kepuasan
pernikahan (Saxton dalam Larasati, 2012).
d. Perbedaan individu memicu konflik
Ketiga informan mengungkapkan bahwa perbedaan individu
antara dirinya dan suami memicu konflik. Perbedaan menunjukkan
kurangnya pengertian dan toleransi. Pengertian dan toleransi adalah
salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan (APA
dalam Wismanto, 2004; Ayub, 2010; Setyoningsih dalam Larasati,
2012). TN bercerita mengenai suami yang menuntut untuk selaku
dituruti permintaannya tanpa mengerti keadaan TN. SH dan suami
memiliki perbedaan cara dalam menyelesaikan masalah: SH cepat
melupakan masalah, sedangkan suaminya terus memikirkan suatu
masalah. Penelitian mengungkapkan bahwa pasangan yang mau
berusaha

menyelesaikan

konflik

bersama

memiliki

kepuasan

pernikahan daripada pasangan yang menghindari perbedaan (Gottman
& Krokoff dalam Erber & Gilmour, 2013). SA dan suami juga berbeda
dalam keseharian: SA cenderung rajin dan peduli pada anak, namun
suaminya cenderung malas dan tidak peduli pada keluarga. Faktor
kesamaan meningkatkan kepuasan pernikahan (Baron & Byrne, 2005;
Spanier & Lewis dalam Wardani, 2013). Kesamaan antar pasangan
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dalam berbagi nilai kehidupan, tujuan hidup, perilaku, sosial ekonomi,
dan latar belakang budaya adalah prediktor penting dalam kesuksesan
pernikahan (Kail & Cavenaugh, 2010; Spanier & Lewis dalam
Wardani, 2013).
e. Perasaan sakit hati dengan sifat dan perilaku buruk
TN dan SA sakit hati pada sifat egois suami dan perilaku buruk
suami selama pernikahan. Kedua informan sakit hati dengan perilaku
selingkuh suami di masa lalu. Sekalipun ketiga informan membutuhkan
sosok yang perhatian dan pengertian terhadap dirinya, suami
menganggap TN dan SA buruk secara fisik dibandingkan dengan
wanita lain, sehingga TN dan SA rendah diri. Rendahnya kepuasan
pernikahan terjadi ketika suami melihat istri secara negatif (APA dalam
Wismanto, 2004; Sacco & Phares, 2001; Spanier & Lewis dalam
Wardani, 2013). Rasa sakit hati adalah emosi negatif yang menjadi
prediktor kuat tidak bahagianya suatu pernikahan (Laveen & Ben-Ari
dalam Papalia, 2014). Rasa sakit hati TN dan SA membuat mereka
menerima kasus suami sebagai balasan dari perilaku buruk suami.
f. Perempuan tidak berdaya
Bagi TN dan SA, wanita adalah makhluk yang tidak berdaya.
Wanita hanya diam dan pasrah pada keadaan. SA sering diam agar
tidak terjadi keributan, sedangkan TN patuh pada perkataan suami.
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g. Beban memiliki status istri narapidana
Status istri narapidana membebani ketiga informan karena mereka
merasa malu pada lingkungan sosial. SH takut ditolak oleh lingkungan
sosial,

sehingga

menutupi

status

suaminya.

Braman

(2002)

mengungkapkan bahwa istri cenderung menutupi dan diam untuk
menyembunyikan status narapidana suami. Sementara itu, SA
cenderung menghindar dari lingkungan sekitar dan bercerita dengan
orang lain yang mengerti kondisinya. Secara umum, studi mengatakan
bahwa stigma sosial yang menganggap istri narapidana juga bersalah
membebani istri (Action for Prisoners’ Families, 2013; Braman, 2002;
Girshick, 2005; Lowenstein, 1984). Kendati TN merasa malu dengan
status istri narapinada, TN melihat sisi positifnya, yaitu mendapatkan
perhatian dan bantuan dari lingkungan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Ketiga informan, yaitu TN, SH, dan SA mengalami ketidakpuasan
pernikahan karena harapan pernikahan tidak terpenuhi. Harapan setiap
informan berbeda-beda: TN berharap rekreasi bersama suami, SH berharap
selalu bersama dengan suami, dan SA berharap rumah tangga yang harmonis.
Harapan TN dan SA bahkan tidak terpenuhi sejak awal pernikahan,
sedangkan harapan SH tidak terpenuhi setelah suami menjadi narapidana.
Gambaran kepuasan pernikahan setiap informan berbeda. TN dan SA
merasa tidak puas sebelum suami berstatus narapidana karena perilaku suami
dan harapan tidak tercapai dalam pernikahan. Sedangkan SH di awal
pernikahannya mencapai kepuasan pernikahan karena bersama dengan suami
dan anak. Ketidapuasan pernikahan SH terjadi ketika suami menjadi
narapidana.
Awal pernikahan, TN dan SA tidak puas dalam pernikahan karena
menyesal menikah ketika masih remaja. TN menikah karena hamil dan SA
menikah karena menuruti aturan lingkungannya. Mereka juga tidak
mengalami kepuasan pernikahan karena tidak berekreasi; tidak harmonis;
perilaku buruk suami, seperti merendahkan istri, sering pulang malam,
meminum alkohol, dan berselingkuh; komunikasi tertutup dan satu arah;
ketiadaan rasa simpati, pengertian, dan toleransi dari suami; pembagian tugas
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rumah tangga dan pengasuhan yang tidak adil; tidak bebas berpenampilan dan
bersosialisasi; tidak terpenuhinya kebutuhan materiil; dan perbedaan individu.
Pada SH, awal pernikahan adalah masa yang menyenangkan bersama suami.
Pada masa proses peradilan, TN dan SH tetap peduli pada suami
dengan tetap mengikuti dan hadir dalam proses persidangan, sedangkan SA
tidak peduli dengan tidak mengikuti dan tidak hadir pada proses peradilan
suami. Walaupun ketiga informan tidak berdaya, sakit hati, dan sepi, mereka
mempersepsikan kasus secara positif. Pandangan positif tersebut, yaitu
sebagai cara mendekatkan diri pada Tuhan, mendewasakan diri, dan
mendatangkan masa depan yang lebih baik.
Setelah sekurang-kurangnya dua tahun suami menjadi narapidana,
ketiga informan tidak mengalami kepuasan pernikahan. Beberapa hal yang
menyebabkan ketidakpuasan pernikahan istri adalah kasus suami yang
melibatkan wanita, yaitu kasus perselingkuhan suami TN dan SA, serta kasus
hubungan dengan mantan pacar suami SH; komunikasi tertutup dan satu arah;
suami tidak simpati pada istri yang hidup tanpa suami; ketiadaan dukungan
suami; tidak terpenuhinya kebutuhan materiil; dan perasaan sakit hati pada
suami.
Ketiga informan belum memutuskan untuk berpisah. Beberapa hal yang
membuat para informan bertahan dalam pernikahannya adalah tanggung
jawab pengasuhan anak; komitmen menunggu suami bebas; perasaan sayang
pada suami; dukungan dan kedekatan dengan mertua; kepuasan seksual;
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dukungan suami dan keluarga; komunikasi terbuka dengan suami; dan
harapan masa depan yang baik bersama suami.

B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian ini adalah pemilihan informan. Kasus suamisuami informan berkaitan dengan wanita, yaitu perselingkuhan dan hubungan
dengan mantan pacar. Kasus yang mirip ini menyebabkan data penelitian bias
dengan kecemburuan istri.

C. Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya
a. Berdasarkan keterbatasan penelitian, peneliti selanjutnya disarankan
untuk memilih informan dengan kasus suami yang tidak berkaitan
dengan wanita lain untuk memperkaya gambaran kepuasan pernikahan
istri narapidana.
2. Bagi Suami dan Kerabat dari Istri Narapidana
a. Hasil penelitian mengungkapkan suami yang memberikan perhatian dan
berperan dalam pernikahan merupakan faktor yang mempengaruhi
kepuasan pernikahan, maka suami disarankan memberi perhatian dan
berusaha menunjukkan perannya walau berada di LAPAS.
b. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang terbuka meningkatkan
kepuasan pernikahan, maka suami disarankan memanfaatkan fasilitas
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LAPAS untuk menjalin komunikasi dengan istri, seperti kunjungan,
bertelepon di LAPAS, dan berkirim surat.
c. Penelitian menemukan suami yang pengertian terhadap kesulitan istri
dalam mengambil keputusan mempengaruhi kepuasan pernikahan.
Suami disarankan memahami dan menyesuaikan berbagai hal bersama
istri melalui diskusi dan kompromi untuk mencapai kesepakatan yang
menguntungkan kedua pihak dalam menjalani kehidupan pernikahan.
d. Hasil penelitian mengungkapkan istri membutuhkan penghargaan
suami dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, suami disarankan
memperlakukan informan lebih baik dengan menghargai usaha-usaha
informan.
e. Penelitian menemukan dukungan emosional dari berbagai pihak
menguatkan informan untuk bertahan dan memandang pernikahan lebih
positif. Informan sebagai masyarakat yang berhubungan langsung
dengan lingkungan yang memberikan stigma buruk mengenai status
istri narapidana membutuhkan dukungan emosional. Penerimaan dari
lingkungan, baik keluarga maupun lingkungan masyarakat membantu
informan memperoleh kenyamanan. Oleh sebab itu, sebaiknya
keluarga, kerabat, terutama suami mendukung informan dalam
menjalani kehidupan.
3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan
a. Penelitian menunjukkan bahwa informan membutuhkan orang yang
mengerti kondisinya dan memiliki pengalaman serupa untuk berbagi,
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maka

disarankan

bagi

LAPAS

untuk

melakukan

program

pendampingan keluarga narapidana dengan metode focus group
discussion.
b. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi terbuka dengan suami
meningkatkan kepuasan pernikahan. Pihak LAPAS dianjurkan untuk
memberikan tambahan waktu dan penertiban pengaturan sirkulasi
pengunjung ketika kunjungan agar komunikasi antara pengunjung dan
narapidana

lebih

efektif.

Pihak

LAPAS

juga

disarankan

memberlakukan kembali hak Cuti Mengunjungi Keluarga.
c. Penelitian mengungkapkan kepuasan seksual meningkatkan kepuasan
pernikahan. Oleh karena itu, pihak LAPAS dianjurkan untuk
mempertimbangkan pengadaan kamar intim bagi narapidana dan
pasangannya melakukan conjugal visit.
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Lampiran 1: Tema Utama Informan 1: TN
Tema Utama
1. Sebelum suami menjadi narapidana
a. masa awal menikah hidup dalam penyesalan
2. Proses peradilan suami
a. Masa peradilan: merasa kesepian dan tidak berdaya
3. Dua tahun setelah suami menjadi narapidana
a. Persimpangan antara bertahan atau berpisah
i. Bertahan adalah bukti kekuatan, komitmen,
dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan
keluarga
ii. Harapan dan rasa sayang masih ada pada sosok
suami yang tidak tergantikan
iii. Surat adalah penyelamat komunikasi dan
hasrat seksual
iv. Berpisah adalah cara mencapai kebebasan
perilaku dan kelegaan akan rasa sakit hati
dikhianati
v. Mertua memiliki pengaruh besar dalam
keluarga informan, baik dalam pengasuhan
anak, ekonomi, keberlangsungan antara
kebersamaan atau bercerai
b. Informan merasa sanggup hidup tanpa suami
i. Ekonomi membaik walaupun belum cukup
ii. Keluarga kembali menjadi zona nyaman
iii. Tegar adalah topeng yang biasa digunakan di
depan orang lain
iv. Beraktivitas adalah pengalihan pikiran dari
kesepian
v. Kehidupan seksual tidak begitu berarti
4. Ketidakpuasan pernikahan disebabkan tidak
terpenuhinya janji suami di awal pernikahan dan
harapan dalam pernikahan
a. Janji suami untuk menafkahi dan harapan ideal
dalam RT tidak terpenuhi, seperti harmonis,
kerjasama dalam tugas RT, pengasuhan anak, dan
rekreasi
b. Suami tidak menghargai istri yang berjuang sendiri
dalam menjalani pernikahan dengan berbagai
perbedaan inidividu
c. Informan membutuhkan orang lain untuk berbagi
dan bersandar
d. Komunikasi satu arah antar suami istri
e. Belum puas berperan sebagai ibu dan istri (karena
keuangan adalah ukuran kepuasan)

Nomor Verbatim
47-49, 237-245, 314318, 2943-2951
288-294, 770-774, 940943, 1328-1336
1010-1014, 1122-1127,
1432, 1795-1801, 33963397
2543-2545, 3261, 32253228, 3394-3395
846, 2227-2229, 23302332
118-122, 623-628,
1281-1296, 1877-1880,
2534-2537, 3149-3153
648-661, 1179-1188,
1198-1199, 1435-1444,
2425-2431, 2789-2798
1052-1067, 2600-2602
2745-2749, 2787-2798,
3242-3244
398-401, 801-803,
1094-1096, 2681-2684
1576-1582, 1695-1700,
2677-2681
1664-1668, 1679-1680,
2207-2212

243-245, 329-330,
1047-1050, 1756-1768,
2121-2134, 2931-2937,
2954-2967, 3184-3190
670-676, 1025-1029,
1463-1468
1142-1150, 1317-1323,
1636-1650, 1786-1794,
2497-2506
199-203, 597-600,
3321-3323
3192-3194, 3199-3203
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Lampiran 2: Verbatim Informan 1: TN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
	
  

Verbatim
Menikah umur berapa mbak?
Nikah aja 19 tahun.
Emang dulu piye toh mbak, ketemunya
dimana?
Concat, kerja momong, mas D nukang deket
rumah majikan. Udah 3 tahun di Jogja,
sekitar 5 bulan pacarannya, tiap hari ketemu.
Gimana mbak mengingat masa itu?
Ya biasa.
Kok bisa nikah mbak?
Itu kan saya gak tau kalo mas D kan udah
punya istri. Ya itu dulu belum, ya apa status
bercerainya itu belum selesai tapi udah kenal
sama saya. Ya maaf ya, ya karena saya itu
udah hamil duluan langsung nikah, tapi saya
gak tau kalo udah pernah punya istri
(ketawa).

Lalu nikah dibawa ke sini (rumah Mertua),
nikahnya kan di Magelang, tapi udah
dirumah ini (Bantul). Saya kesini udah ada
rumah. Sebelum nikah proses perceraian
duluan, istrinya sudah dikembalikan ke orang
tuanya.
Awalnya gimana mbak bisa suka sama mas
D?
Ya dulunya kan orangnya baik (ketawa) ya
mbak, ndak seperti ini, ya itu dulu yang saya
suka. Tapi ya kelanjutannya kok (ketawa)
seperti ini.
Emang dulu seperti apa mbak?
Ya masa-masa muda biasa toh mbak
(ketawa), dulu tu nganu, deket perumahan
gitu. Dia kan nukang di perumahan, tetangga,
trus ketemu.
Setelah menikah?
Ya fikirin diri sendiri aja, seperti kadang ya
maaf ya, sering kadang keluar malam, ya
entah itu sama temen perumpuan atau sama
laki-laki, saya gak tau, yang penting tiap hari
keluar pulang malam.
Trus gimana mbak perasaannya?
Kan dulu, masih kecil ya umurnya, baru 19

Parafrase

Tema

Tidak tahu suami
masih punya istri

Tidak
mempermasalahka
n status suami
sebelum menikah
Pernikahan karena
hamil (tanpa
rencana)
Kurang
keterbukaan pada
masa pacaran

Informan hamil
sebelum menikah

Dulu suami orang
yang baik namun
berubah saat ini

Kecewa suami
berubah menjadi
lebih buruk

Suami
dan keluar malam
tanpa
memberitahukan
alasan

Suami egois
Tidak suka
kebiasaan suami
pulang malam
Komunikasi antar
suami istri tidak
terbuka tentang
aktivitas
Menyesali

Menikah muda

	
  
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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ya istilahnya wis manut (nada tinggi) tapi kan
untuk yang sekarang ya gak mau.
Dulu gimana itu mbak?
Dulu waktu kenal, kelakuannya gak seperti
itu, udah nikah malah kelakuannya semakin
menjadi, sampe sebelum dia masuk ke rutan
kelakuannya ya suka pulang malem atau gak
pulang.
Mbak gimana menanggapinya?
Kalo ditanyain marah, ya kadang gak kerja,
sering gak kerja.
Kerja apa mbak?
Ya pas kalo ada orang yang nyari, ya nukang,
kalo gak ada ya dirumah. Nukangnya gak
jauh paling di Banyakan, atau daerah sinisini.
Langsung berubah gitu ya mbak?
Dulu waktu mau nujuh bulanan dah hampir
mau dianter ke rumah Magelang, gara-gara
perempuan itu, tetangga ya itu.
Tapi kan saya mikirnya saya mau rumah
tangga ada bapaknya, ya udah saya terusin
hidup saya disini, kok masih semakin gitu ya,
malah gak ada perubahan sama sekali (nada
rendah). Ya gimana caranya hidup, ya
kedepannya itu pinginnya hidup bahagia ya
mbak ya, tapi suami saya ya kadang apa ya,
gak berpikir sampe kesitu. Ndak sempet
berpikir kalo iya saya mau hidup bahagia
sama anak itu, gak sempet mikirin sampe situ
mbak.
Pokoknya yang ada itu pikirannya main,
keluar, mungkin kalo keluar itu dia bahagia.

Mungkin kalo dirumah kan mungkin gak
nganu, gak seneng ngelihat anak istri.
Gimana selama hamil itu mbak sebelum 7
bulan mau dibalikin?
Ya dirumah terus, saya bisa hidup bebas
setelah Mas D masuk rutan. Ini aja belum
lama, setelah Y agak besar ya saya pingin
jalan-jalan itu bisa langsung, dulu gak
pernah,
Kenapa mbak?
Gak dibolehin.
Alasannya?
Gak tau. Gak pernah diajak jalan-jalan
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dan selalu
mengikuti mau
suami
Setelah menikah,
suami makin
sering pulang
malam

kepolosan di masa
lalu

Suami marah jika
ditanya alasan
pergi

Suami merespon
marah jika ditanya
alasan pergi

Berkelahi hingga
mau dipulangkan
ke rumah orang
tua
Informan masih
mau bersama
dengan anak dan
suami
Suami tidak ada
perubahan
Ingin hidup
bahagia bersama
Berbeda
pandangan dengan
suami
Suami bahagia
ketika bermain
dan keluar malam

Pernah mau
berpisah karena
perselingkuhan
suami
Harapan: keluarga
utuh sehingga
terus bertahan
Hidup bahagia
bersama
Ada keinginan
berumah tangga
Tidak 1 visi
dengan suami

Suami dianggap
tidak senang
bersama istri dan
anak
Lebih dapat hidup
bebas dan jalanjalan setelah
suami di LP

Keluarga itu

Kecewa dan
menyesal
Tidak suka
kebiasaan suami
pulang malam

Tidak suka
kebiasaan suami
keluar rumah dan
main
Suami egois
Merasa tidak
membahagiakan
suami
Setelah suami di
LP, istri dapat
memenuhi
keinginan untuk
hidup bebas dan
jalan-jalan
Keluarga=seneng

	
  
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
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kemana ya, seperti suami istri anaknya diajak
jalan-jalan. Ini dirumah sendiri, mau lebaran
mau apa hari apa, gak pernah ngajak anak
jalan-jalan, ya anak sama saya ya dirumah
terus. Sebelum lahir saya hamil ya biasa saya
dirumah.
Kalo sakit gitu mbak?
Gak bisa ngerasain. Ya ngurus diri sendiri,
untung saja pas mau lahiran itu pas dirumah.

Sering kok ya mbak, kalo pulang malem itu
mungkin ini sudah nganu, nganunya orang
sini sering keluar malem, pulang pagi pulang
pagi.
Berarti senengan sekarang gitu mbak,
hidup bebas?
Oh iya. Dulu gak pernah bisa cari uang, gak
pernah bisa buat jalan-jalan, buat makan,
buat jajain anak. Sekarang ya bisa, walaupun
bayarannya gak banyak ya lumayan buat
jajanan anak.
Kelahiran anak ada merubah kebiasaan
gak mbak?
Ya gak gimana-gimana, tetep pulang malam.
Gak berubah sama sekali. Ya sama hamil
sering gitu kok, pulang pagi-pulang pagi.

Mohon maaf mbak sebelumnya, gimana
dengan hasrat seksual dengan kondisi yang
seperti itu?
Kan KB, tapi gagal. Saya kan dulu suntik,
tapi mau pindah ke pil itu saya lupa minum
ya itu (ketawa). Melakukan hubungan suami
istri itu ya biasa, kadang saya pernah
berpikir, iya saya melakukan, tapi apakah iya
suami saya ketika keluar melakukan dengan
perempuan lain apa enggak, pikirannya
seperti itu terus. Tapi kan saya punya pikiran
seperti itu kan karena ya kemungkinan dia itu
dari masa mudanya kan sama perempuan
(tertawa) banyakan teman perempuan kan.
Kelakuannya gak berubah, ya mungkin
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menghabiskan
waktu dnegan
jalan-jalan

jalan-jalan
Kecewa dan sedih
tidak jalan-jalan

Terlalu sakit dan
sendiri hingga
tidak bisa
merasakan
Kebetulan suami
dirumah saat
lahiran anak
Pulang larut
adalah budaya
tempat tinggal
suami

Istri merasa sangat
sakit dan sendirian
Suami tidak
empati pada istri

Sekarang senang
dapat mencari
uang untuk jalanjalan dan pangan,
juga untuk anak

Puas dapat bekerja
Hidup
bebas=bekerja
untuk pangan,
anak, dan jalanjalan

Suami tetap
pulang malam di
segala kondisi

Kelakuan pulang
pergi suami tidak
pernah berubah
Tidak ada
pengertian dan
perhatian dari
suami pada
keadaan khusus
Kelahiran anak
tidak berpengaruh
pada prilaku
suami

Tetap melakukan
hubungan intim
namun ragu
apakah suami juga
melakukannya
dengan orang lain
Suami memilki
banyak teman
perempuan
Curiga suami di

Tetap melakukan
hubungan intim
Kecurigaan
terhadap prilaku
selingkuh suami

Tidak suka
kebiasaan suami
pulang malam,
namun coba
memaklumi

Suami memiliki
banyak teman
perempuan
Curiga dan cemas
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sampai saat ini pun, di dalem rutan ya seperti
itu, ya ada yang ngasi tau. Tapi kan gak mau
jujur gitu mbak. Ya mungkin dia gak mau
jujur itu gak mau ditinggalin,
karena hidup disana kemungkinan dibilang
susah (agak lambat). (dengan cepat)

LP juga selingkuh
Suami tidak
terbuka keadaan
di LP karena takut
ditinggalkan istri
Hidup di LP susah

tapi lebih susah diluar mbak, diluar saya kan
harus mencari nafkah untuk anak buat
makan, kalo didalem kan kalo gak punya sms
rumah disuruh bawa ini bawa ini, kan cuma
gitu mbak, sehari-harinya ya gitu.

Namun hidup di
luar LP lebih sulit
karena menafkahi
anak
Di LP hanya bisa
meminta uang

Tapi kadang dia juga gak mau kalah, hidup
disini lebih susah daripada di luar, kayak
gitu.

Suami selalu
menekankan
susahnya hidup di
LP daripada di
luar
Sudah lama tidak
menjenguk suami

Mbak sering jenguk?
Ya beberapa bulan ini enggak, terakhir itu 3
minggu-an. Itu sebelum 3 mingguan yang
kemaren hampir 50 hari saya gak kesana.
Kenapa mbak?
Kalo ingat kelakuannya itu membuat saya
gak nyaman ya mbak e. Kadang harus mikir
untuk kesana,

daripada kesana mending buat jajak-in anakanak, buat nyenengin lah.
Gimana anak dengan bapak?
Dulu iya sering nanyain, tapi setahun ini
enggak kalo diajak kesana, masuk aja belum
ketemu bapaknya, “kenapa sih bapak udah
cuek, ndang muleh”. Berarti dia itu udah
merasa bosan disana.
Gimana ketika bapaknya belum masuk
rutan?
Ya kalo bapaknya pulang pagi kan, R belum
bangun, gak nanyain.
Mas Dnya gimana mbak?
Ya marah, tapi kalo mukul ya enggak.

Mengingat
kelakukan suami
membuat tidak
nyaman dan jadi
malas untuk besuk
Uang kungjungan
dianggap lebih
penting untuk
anak
Anak menangkap
ketidakpedulian
ayah sehingga
malas menjenguk

Dulu anak jarang
bertemu dengan
ayah
Suami mendidik
anak dengan
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prilaku selingkuh
suami di LP
Merasa dibohongi
Simpati kesusahan
suami di LP
Merasakan
ketakutan suami
ditinggalkan istri
Merasa lebih berat
hidup di rumah
daripada hidup
suami di LP dalam
hal ekonomi
Merasa
bertanggung
jawab lebih di luar
LP dalam hal
ekonomi
Suami tidak
pengertian akan
hidup istri di luar
LP
Sudah lama tidak
menjenguk suami
Tidak berkunjung
karena tidak suka /
nyaman ketika
mengingat
pengalaman buruk
dengan suami
Kunjungan
memerlukan uang
Memprioritaskan
anak daripada
suami
Hubungan anak
dan ayah mulai
renggang

Kurang kehadiran
sosok ayah
Ayah mendidik
dengan keras
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Kalo ditanyain sama perempuan atau main
dari mana dari mana gak pernah jawab tapi
marah. Kalo marah, “ya ini bukan urusan
kamu”, sering gitu kalo ditanya, marahmarah.
Kalo mbak sendiri gimana mengingat masamasa pacaran?
Woh nyesel mbak ya (ketawa), kalo nginget
masa lalu tuh bagi saya tuh kadang masa lalu
tuh pahit mbak, gak pernah saya ingat-ingat
masa lalu.
Sekarang sudah ck, ya mungkin karena saya
merasa sekarang hidup saya kadang merasa
susah, hidup saya menjadi menderita, saya
berpikir sampe kesitu mbak.
Mungkin kalo dulu saya denger omongan
orang tua ya gak seperti ini.
Ya terpaksa, saya kan melihat kelanjutannya
jauh lebih baik, tapi kok apa ya, kedepannya
tidak lebih baik (tertawa miris).
Setelah menikah, satu bulanan itu dirumah
keluar minum, pulang ya minum disini.
Pertama itu kan karena saya masih kecil itu
jadi ya gak ngerti yang, maksudnya kalo
suami saya kan pernah punya istri pernah
merasakan berumah tangga, saya kan belum.

marah
Istri bertanya
tentang kegiatan
suami, direspon
dengan marah

Menyesal
menikah
mengingat masa
lalu yang pahit
Hidup sekarang
susah dan
menderita
Menyesal tidak
mengikuti kata
orang tua
Dulu merasa bisa
lebih baik, namun
ternyata salah
Dari awal
menikah, suami
sering pergi
minum, namun
informan masih
kecil dan tidak
berlaku apa-apa

Kalo boleh tau mbak, ada gak pengalaman
yang paling menyenangkan?
Kalo di dalam ini, sudah nikah, kayaknya gak Tidak punya
ada, biasa-biasa saja.
pengalaman
menyenangkan
setelah menikaha
Tapi kalo waktu pacaran senengnya karena
Saat pacaran
diajak jalan-jalan (ketawa).
senang diajak
suami jalan-jalan

Tapi kalo sudah jadi suami istri, gak pernah
(ketawa) diajak jalan-jalan. Dulu waktu
pacaran sering, tapi sekarang enggak.

Setelah menikah,
suami tidak
pernah mengajak
untuk berjalanjalan
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Komunikasi
kurang baik: tidak
terbuka, marah
sebagai respon
suami jika ditanya
Penyesalan
terhadap
pemilihan suami
Belum menerima
masa lalu
(kenangan buruk)
Hidup pernikahan
sulit dan
menderita
Penyesalan tidak
menuruti orang
tua
Dulu berharap
untuk hidup lebih
baik setelah
menikah, namun
tidak terpenuhi
Kebiasaan suami
minum alkohol
dimaklumi
Merasa kurang
berpengalaman
merupakan
kelemahan
Merasa datar
setelah menikah

Punya
pengalaman
menghabiskan
waktu bersama
suami yang
menyenangkan
Inkonsistensi
prilaku suami
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Seperti apa mbak ceritanya dengan kasus
mas D?
Dulu kan pas waktu sama si korban, sering
sms-an, tapi kan saya gak pernah pegang
hpnya, karena hpnya sering dipegang, saya
ya cuman tanya, “kok kamu sekarang sering
keluar malam, ya dandan gak seperti biasa”.
“mau jalan,” katanya gitu. “jalan kemana?”
(mas D) “jalan-jalan sama temen”. Bedanya
tu ya biasanya kan gak apa ya gak pernah
parfuman atau ya seperti itu, tapi kok itu
perubahannya drastis banget ya pake kadang
handbody-an, pake apa gitu. Ya pokokmen
beda sekitar 3 bulanan perubahan. Sering
pulang malem ya kalo ditelfon atau disms
langsung pergi. Waktu sore seperti ini kan
suami saya pulang kerja, pulang kerja kan
maghrib mabuk, tapi sore ini sebelum pulang
minum sudah memukul temannya, ya yang
temannya tadi, tempat kerja saya itu. Mukul
temennya itu, pulang mabok, marah-marah
sama saya gak tau kalo dia punya masalah,
tetangga bilang suami kamu mukulin
temennya, gini-gini. Lah terus nanti malem
itu, jam 12 penggrebekan itu. Polsek
umbulharjo kesini. Dia masih tidur. Saya kan
gak tau, pas jam 12 malem kok ada tamu.
Ternyata kan RTnya sama 2 orang, kesini
kok cari mas D, saya bilang gak ada. Dia kan
bilang kalo nyari dia bilang gak ada. Iya, tapi
saya kan gak tau alesannya kenapa, biasanya
kan dicari langsung keluar gitu. Akhirnya
polisinya pulang kerumah RT, trus kan kesini
lagi, (polisi) “ya udah mbak, saya tunggu aja
disini”. Polisinya kan masuk ke kamar pas
mau balik, dia ada di balik pintu. Tapi kan
gak tau kasusnya itu apa itu apa, cuman
polisinya gak papa cuma masalah hutang
piutang kan gitu. Kok paginya itu di Koran di
internet udah ada kabar. Aku taunya dari
tetangga, tapi diinternet saya gak boleh liat,
keluarga saya yang tau cuma bapak sama
adeknya yang cowok, kecuali saya sama ibu
saya gak boleh liat, Koran juga gitu.
Setiap orang punya Koran dibilang gak tau,
pada gak punya gitu, padahal punya tapi di
nganu apa disembunyiin. Kan dulu kakinya
(Mas D) pernah ditembak waktu
penggrebekan, emang ditembak.
Kemungkinan kalo nanti lihat di Koran atau
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tidak pernah
menggunakan hp
suami
menangkap
perubahan suami
dalam penampilan
ketika keluar

Curiga dan cemas
Suami tidak
terbuka tentang hp
Peka terhadap
perubahan suami

Suami datang
marah tanpa
menjelaskan
alasannya

Suami tidak
terbuka tentang
masalah

Istri patuh disuruh
berbohong oleh
suami

Istri patuh pada
suami

Tetangga
memberitahukan
kasus suami

Lingkungan
sekitar membantu
dalam penyebaran
informasi kasus
suami
Lingkungan
menjaga perasaan
informan

Tetangga tidak
memberitahukan
semua hal tentang
suami pada sitri
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di internet saya tuh kemungkinan shock.
Bukan disini nembaknya, di daerah dekat
Pleret. Itu kan nganu waktu udah masuk di
Umbulharjo, berapa ya, sekitar 1,5 bulan atau
2 bulan itu saya lihat ke sana, ya pincang
kakinya.
Itu waktu dia dateng pulang mabok, mbak
gimana?
Ya biasa saja, cuman dia pulang mabok ya
biasa gitu. Gak gimana-gimana, saya pikir
biasa kan cuma mabuk gitu. Dia pernah
bilang, “jangan pernah kamu berani sama
saya, kalo kamu gak mau saya hajar gitu”, ya
itu, saya kan cuma bisa diem.
Menurut mbak, dulu sebelumnya,
pernikahan itu apa?
Ndak, ya dulu itu saya mbak kalo mikir wah
saya gak mau nikah muda gitu. Apa ya, 23an
ke atas, kok ya nasibnya itu. Pingin senengseneng dulu. Kalo masih kecil ya
kemungkinan kan masih mbok-mbok-an ya.

Tapi ya gimana lagi mbak.
Setelah nikah, harapannya seperti apa?
Ya hidup bahagia sama anak sama suami, ya
itu.
Dulu mas D pernah menjanjikan apa mbak
waktu menikah?
Ya pingin ngidupin anak sama istri gitu, ya
pokoknya ngebahagiain anak sama istri.
Bagaimana setelah dia tau mbak hamil?
Ya kaget, dia bilang belom siap,
tapi kan gugurin saya gak mau, ya kalaupun
kamu gak mau tanggung jawab, gak papa
saya akan besarin anak ini, kan saya bilang
gitu. Trus mau dia nikahin saya.
Mohon maaf sebelumnya, kok bisa
melakukan hal tersebut?
Ya mungkin kan karena saya dulu belum tau
kalo dia punya istri, kan saya taunya dia itu
masih bujangan, ya gitu, ya saya mau. Iya
kok kelanjutannya kok udah pernah nikah, itu
aja bapak yang ngasi tau kalo pernah nikah.
Lalu kenapa melakukan hubungan itu

Istri biasa suami
pulang dalam
keadaan mabuk
Suami
mengancam
menghajar istri
jika melawan
suami
Dulu tidak mau
menikah muda
karena ingin
bermain dulu

Terima nasib
Berharap hidup
bahagia dalam
keluarga
Suami berjanji
menafkahi dan
membahagiakan
Suami belum siap
akan kehamilan
pertama istri
Istri
mempertahankan
dan mau
membesarkan
anak
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Istri biasa dengan
kebiasaan mabuk
suami
Ancaman
kekerasan
membuat
informan diam
Harapan awal:
tidak menikah
muda
Menyesal
Masa muda=masa
bermain=masa
senang yang
direnggut
Pasrah
keadaan/tidak
berdaya
Harapan hidup
bahagia dalam
pernikahan
Janji suami:
menafkahi &
membahagiakan
Ada penolakan
awal dari suami
ketika hamil
Istri bertanggung
jawab terhadap
anak

Dulu hamil karena Merasa tertipu
mengira suami
terhadap status
bujangan
suami
Bapak mertua
Suami tidak
yang memberitahu terbuka
suami pernah
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mbak?
Ya mungkin karena suka sama suka ya mbak
ya.
Harapannya seperti tidak terwujud gitu ya
mbak?
Iya berubah karena kelakuannya dia, ya itu
kan ya kalo dibilang itu, apa ya, dah resiko ya
mbak ya.
Tapi kan kalo dia mau berbuat seperti itu kan
gak mikir sama anak istri.
Pernah diobrolin lagi mbak tentang
harapan di awal nikah?
Belom, gak pernah.
Kok bisa menerima mbak?
Ya mau gimana lagi mbak, kalo gak nerima
kasian tuh anak-anak mbak, kalo dipikir mau
diterusin ya kasian anak-anak. Ya mungkin
karena sudah sifatnya itu.
Ada teman untuk bercerita gitu mbak?
Enggak. Saya bisa cerita-cerita ya ini, barubaru ini. Bisa kadang cari temen, temen
curhat gitu, kalau ya waktu itu gak punya hp,
ya kadang temen saya kesini ya gitu, kadang
curhat. Saya gak pernah curhat sama orang
tua, ya mungkin karena pendirian dari sana
sih. Mas D kan deket sama ibu tapi, nek
bapak sama adeknya.
Lah kadang kalo saya jalan kemana sering
bilang (sama mas D),

menikah
Hubungan intim
dilakukan atas
dasar suka
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Tidak ada paksaan
hubungan intim di
luar nikah

Suami berubah
dan istri pasrah
karena
menganggap itu
sudah resiko
Suami tidak
memikirkan anakistri

Perbedaan prilaku
suami yang
memburuk
Pasrah dan siap
akan resiko
Suami tidak
peduli keluarga

Tidak pernah
berbicara tentang
harapan
pernikahan
Menerima
keadaan karena
kasihan pada
anak-anak
Pasrah sifat suami
yang buruk
Saat ini memiliki
teman curhat

Tidak ada
komunikasi
tentang harapan
dalam pernikahan
Peran ibu:
memprioritaskan
anak
Suami tidak bisa
diubah sifat
buruknya
Saat ini, informan
memiliki teman
untuk bercerita

Tidak pernah
curhat dengan
orang tua

Tidak selalu
terbuka dengan
orang tua

Memberitahukan
suami jika
bepergian
bilang sekarang kok kayaknya berubah.
Suami merasa istri
berubah
Tapi kan saya itu sering keluar cari suasana
Istri berpergian
lah mbak daripada di rumah pusing lah malah untuk
mikirin.
menenangkan
pikiran
Disini tuh dibilang, “kamu memang wanita
Lingkungan
hebat, ya mau selama 9 tahun ya hidup
memuji kehebatan
seperti itu, udah gitulah. Sabar gitu”, orang
istri bertahan dan
ya bilang gitu tapi saya nanggapinya tetep
sabar dengan
biasa.
suami, tapi
ditanggapi biasa
Ya kadang ya kalo waktu dia (anak R) main
Jika anak pergi,
ke rumah mbahnya, saya nangis di rumah.
informan

Terbuka dengan
suami ketika
berpergian
Suami peka
perubahan istri
Pergi untuk
pengalihan
perhatian dari
masalah
Lingkungan
sekitar memuji
informan, namun
tidak berarti bagi
informan
Lebih dapat
mengekspresikan
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Kan waktu dia pulang tau saya nangis, ikut
nangis gitu. Tanya kenapa mak kenapa, tapi
saya gak pernah ngomong, cuman gak papa
gitu.

Gimana hubungan dia (R) dengan
bapaknya?
Ya deket, tapi gak begitu deket. Deketnya
sama saya.
Dulu waktu awal menikah kan sebulan
pertama menikah, apa perbedaannya
dengan hidup sebelum menikah?
Gak ada perubahannya, udah biasa.
Mengingat 1 bulan pertama, senengnya apa
mbak?
Ya mungkin karena setelah menikah, sering
bersama.

menangis
sendirian
Jika anak datang,
informan berusaha
kuat

Anak kedua dekat
dengan ibu

Awal menikah
senang sering
bersama
Suami lalu
berubah dan tidak
menanggapi
keinginan istri

Sebelum akhirnya dia selalu nganu
pikirannya selalu berubah. Kadang saya
bilang, “ayo pulang ke Magelang dulu!”
(jawab suami) “hmm”, gitu mbak, tapi
setelah sebulan ya enggak. Biasa-biasa saja.
Maksud dari pikirannya berubah itu
gimana mbak?
Ya kadang, kadang sering marah, kadang kok Istri tidak tau
baik gitu. Kok ini sering marah-marah karena alasan suami
apa gak tau, ditanya gitu gak mau jawab.
kadang marah dan
juga baik
Dulu.. ya mungkin sering pulang malam
Kebiasaan pulang
pulangnya sekitar jam 11 jam 12, tapi lamamalam semakin
lama kok makin malam.
larut
Setelah kehadiran anak pertama gimana
mbak?
Gak berubah, sama aja.
Setelah punya
(Ibu mas D datang untuk mengantarkan
anak, suami tetap
makan kepada anak mas D lalu pulang)
pulang malam
lah Ibu itu kadang sama tetangga juga
ngomong, apalagi sama menantu weeeh
(ketawa).
Gimana hubungan mbak dengan orang
tuanya mbak?
Cuma ada ibu, bapak saya gak ada waktu
saya kelas 4 SD. Ya cerita tapi sering ibu,

Ibu mertua sering
membicarakan
menantu
Ibu tidak mau tau
tentang kesulitan
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diri jika tidak ada
anak
Tidak
menunjukkan
kesedihan di
depan anak
Anak dapat
simpati pada ibu
Peran ibu: tegar,
tidak tega pada
anak
Anak kedua lebih
dekat dengan ibu

Awal menikah
senang sering
bersama
Inkonsistensi
prilaku suami

Emosi suami tidak
stabil
Suami semakin
parah prilaku
pulang malamnya
Kehadiran anak
tidak
mempengaruhi
kebiasaan pulang
malam suami
Relasi yang buruk
dengan ibu mertua

Ibu tidak peduli
dengan rumah
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“itu bukan urusan aku. Saya ingetin tapi
kamu gak mau”, sampe sekarang e mbak,
sama mas D masuk penjara, berarti udah 3
tahun setengah, dari Y (anak kedua) lahir
sampe sekarang belum pernah kesini. Y lahir
aja gak kesini loh (dengan nada tinggi). Apaapa sendiri.
Kalo saya curhat sama orang tua saya pas
lebaran ternyata biasa-biasa aja gak mau
ngurusin urusan, “dah jalanin aja hidup
kamu, itu sudah jadi resiko kamu, kamu..”,
istilah udah gak mau mendengar omongan
orang tua, seperti itu perkataan orang tua
saya,
sama adek juga seperti itu.
Itu bagaimana mbak ketika tahu hamil
yang kedua?
Kaget, ya waktu itu kan kerja di pabrik sini,
ya masuk baru beberapa hari, tapi kan saya
suami gak kerja kok saya mau ngelahirin
lagi.
Ya tapi kan saya sudah nikah, kalo saya
gugurin kan gak baik toh pikiran orang, ya
saya terusin. Kadang saya kalo teringat
agama itu loh mbak, itu yang membuat saya
kadang gak tega ngelakuin. Lagian kan saya
mikirnya, ohiya waktu R aja belum nikah
saya pertahanin, apalagi ini ya udah punya
suami kok mau digugurkan. Sempet berpikir
seperti itu mbak.
Saya tuh hamil Y sampe 8 bulan saya
bekerja. Setelah hampir 9 bulan, saya gak
kerja suami saya gak kerja,

informan

tangga informan

Cerita dengan ibu
namun ibu tidak
peduli

Merasa percuma
jika bercerita
dengan ibu

Adek informan
juga tidak peduli

Saudara informan
tidak peduli pada
informan
Kehamilan anak
kedua tidak
direncanakan

jadi waktu ngelahirin tuh gak punya apa-apa,
ngelahirin aja duitnya pinjam sana pinjam
sini. Dulu kan lahiran dirumah sama dukun,
kalo Y kan di bidan. Biayanya kan lebih
mahal ya itu, ya pokoknya stress gitu.

Ketika melahirkan
tidak mampu
dalam hal
ekonomi dan
banyak meminjam
uang

Kaget hamil anak
kedua
Tidak mau
menggugurkan
kandungan karena
pandangan
lingkungan,
diperkuat agama,
dan juga telah
berstatus menikah

Kehamilan
dipertahankan
karena pandangan
lingkungan sosial,
agama,
pengalaman anak
pertama, ikatan
pernikahan

Tetap bekerja
walau hamil tua
Setelah hampir
melahirkan, suami
istri sama-sama
tidak bekerja

Ketakutan
ekonomi keluarga
dengan
bertambahnya
anak
Pengorbanan tetap
kerja untuk
memenuhi
kebutuhan walau
hamil tua
Ingin
menunjukkan
bahwa diri kuat
Tertekan tidak ada
biaya untuk
melahirkan
Lingkungan
berperan dalam
membantu
ekonomi informan
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Gimana tanggapan mas D, mbak?
Ya mau gimana lagi gitu, “saya hamil”, (mas
D) “ya mau gimana lagi”, gitu.
Saya bingungnya masak mau punya anak kok
gak kerja gitu. Tapi ya mungkin seterusnya
kan, ya kemungkinan besok dia ada kalo saya
udah ngelahirin, tapi enggak kerja, malah
setelah ini lahir ya itu dia itu, terus selama 42
hari loh (Ibu mas D datang mengantar
minuman untuk peneliti).
Yang dulu korban itu staff saya, mereka
dekat itu 2 bulan, saya hamil tua, saya masih
di pabrik ini. Ya itu sekitar umur 7 bulanan
itu, suami saya dah kenal itu saya gak tau.
Suami saya udah kenal sama perempuan itu.
Gimana perasaannya mbak?
Ya sakit mbak.
Apa yang dipikirkan saat itu mbak?
Kadang saya mikir e nganu ya suami saya
berubah, kenapa kadang saya minta dijemput
di pabrik itu gak mau. Tapi kalo saya pulang,
dia pergi gitu.
Kadang mikirnya dipulangkan saja, kadang
mikirnya seperti itu.
Saya gak tega lihat R. sampai saat ini kan
yang saya ini cuma anaknya aja,
bapaknya masa bodoh. Saya kan memang
mikir kasian sama anak-anak mbak, masih
kecil.
Apa yang mbak lakukan saat itu?
Saya kan kalau sama suami saya kan gak
berani, biasa diem terus. Kalo disuruh bilang
a ya a, b ya b gitu. Ya mungkin ya itu ya
karena prinsip saya itu semuanya
kan kasian sama R, gak tega ya manut aja,
yah manut.
Gimana keseharian saat itu mbak?
Ya tidur, seharian cuma gitu mbak. Kalo
pergi kemana-mana gitu malah marah mbak.
Alasan marahnya kenapa mbak?
Gak tau.
Menurut mbak kenapa?
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Suami pasrah istri
hamil lagi

Suami tidak
peduli kehamilan
kedua
Istri bingung
Istri kecewa suami
suami tidak
tidak membantu
berusaha bekerja
dalam hal
ekonomi
Tidak memahami
pikiran suami
Suami selingkuh
Diselingkuhi
dengan orang
suami saat hamil
yang 1 kantor
tua
dengan istri saat
Istri tidak tahu
hamil tua
lingkungan
pertemanan suami
Sakit hati
Sakit hati
diselingkuhi
diselingkuhi
Suami tidak mau
Suami tidak mau
menjemput istri
bertemu di tempat
dan menghindar di kerja
tempat kerja
Istri mulai curiga
dengan gelagat
suami
Muncul pikiran
Hopeless sehingga
ingin pulang
ingin pulang ke
kerumah ibu
rumah Ibu
Tidak tega dengan Anak menguatkan
anak jika berpisah dan jadi alasan
dengan suami
bersama dengan
suami
Tidak memikirkan Tidak peduli
suami
dengan suami saat
ini
Menuruti suami

Tidak berani
dengan suami
sehingga penurut

Kasian pada anak
sehingga menuruti
apa mau suami

Anak menguatkan
dan menjadi
alasan bertahan
dalam pernikahan
Suami melarang
istri untuk
bepergian

Suami melarang
istri bepergian
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Ya mungkin kadang dia itu kadang apa ya,
malu atau gimana, malu itu karena..
kemungkinan ya mbak antara saya sama
cewek-ceweknya dia yang dulu atau yang
sekarang saya gak tau kemungkinan lebih
cantik mereka kayak gitu. Jadi kalo jalan
lebih milih sama mereka daripada sama saya.
Berarti lingkungan hanya yang disekitar
sini?
Iya curhatnya gitu. Saya kan bebas kan
setelah saya kerja ini. Cuman baru berapa
bulan.
Lalu waktu kerja di pabrik itu tidak bebas
juga mbak?
Iya bebas kalo nganu ngurus R dirumah, dia
yang momong, saya yang kerja, gitu. Selama
berapa bulan, sekitar 8 bulan itu.
Berarti dia sama Y gimana mbak?
Gak ngerawat sama sekali, gendong aja
terakhir sebelum dia masuk itu jarang, jarang
banget.
Kalo sama R?
Sama R sama kecilnya sering gendong, tapi
setelah besar besar besar gak sepertinya itu
kasih sayangnya kurang.

Merasa jelek
sehingga suami
malu
menunjukkan istri
di depan orang
lain

Rendah diri:
menganggap diri
jelek sehingga
suami malu

Bebas setelah
suami di LP

Bebas setelah
suami di LP

Istri bekerja maka
suami yang
mengurus anak

Pembagian tugas
RT: bergantian
mengurus anak

Suami kurang
merawat anak
kedua

Pengasuhan anak
dominan oleh istri
pada anak kedua,

Suami merawat
anak pertama,
namun berkurang
setelah anak
semakin besar
Tapi semakin lama semakin kurang, makanya Anak pertama
kan kalo R sekarang ketemu bapaknya itu
menolak menemui
sepertinya gak mau gitu.
ayah
Menurut mbak, ada perbedaan perlakuan
dia waktu mbak hamil R sama Y?
Perlakuannya beda, biasanya waktu hamil R
itu perhatiannya kurang, tapi justru malah ya
itu kenal sama korban itu ya,
waktu saya hamil Y malah minta apa-apa
malah dituruti mbak. Mungkin karena sing
perempuan itu ya kaya ya, gitu, minta uang
sama dia apa gimana, yang penting saya
minta, ada gitu. Dulunya kan ya saya gitu,
disini kan ada lotre, dari mana gitu sering
dijual, jadi saya pikir dari situ. Kadang kalo
dia ada kerjaan ya paling sekitar satu
bulanan, itu aja seminggu dia kerja yang 3
hari atau 4 hari gak kerja gitu.
Berarti saat dia perhatian itu gimana
perasaan mbak?
Seneng itu, ya saya kan ngertinya ya uang itu
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Kehamilan
pertama suami
kurang perhatian
Hamil kedua,
suami menuruti
kemauan istri
mungkin karena
ada uang dari
undian, tapi
sekarang yakin
karena
selingkuhan

Senang dituruti

Perhatian pada
anak setelah besar
(SD) berkurang
Anak kurang
sosok ayah
sehingga anak
tidak terlalu dekat
dengan ayah
Suami kurang
perhatian saat
hamil anak
pertama
Suami perhatian
saat kehamilan
anak kedua namun
istri kurang
curiga, saat ini
yakin kebutuhan
dipenuhi
selingkuhan suami

Senang
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hasil lotre atau apa, tapi gak pernah mikir
sampe seperti dikasih perempuan itu. Ya gak
berpikir, yang penting saya minta ada gitu.

kemauannya dan
tidak curiga

Ya saya kadang sering bilang, ya kelakuan
kamu itu udah punya 2 anak ya kok ya kamu
terus-terusan hidup seperti ini, ya saya jelasin
itu, suami saya gak pernah nganu, berubah
sama sekali.
Dulunya senengnya saya minta apa minta apa
dikasi. Wah kok dia mulai baik,
memperhatikan saya kan gitu. Wong sampe
sekarang aja kalo ngasih surat bilang
sayanglah, bilang pingin hidup bersama

Kelakuan suami
sudah punya 2
anak seharusnya
lebih baik

tapi kok saya denger-denger kalo dia hidup
disana ya wanita ya jadi ragu mbak kadang,
ngeloroke ati. Waktu dia pingin hidupnya
sama anak istri itu ya saya seneng, tapi kalo
dibalikin lagi kadang liat masa lalulah, kalo
dia dirasain disana kok punya lagi.
Tau darimana mbak dia disana punya lagi?
Waktu kemaren kan ngomong-ngomong
sama mbak tadi, ya dulu kan saya kan
rambutnya keriting trus saya rebonding, ibu
itu, “rebonding tuh buat siapa, suami aja
dipenjara kok diluar kayak gitu. Kalo mau aja
disana ada 2 orang, saya gak boleh”,

Ragu karena
mendengar di LP
suami punya
selingkuhan
Sedih mengingat
masa lalu suami
selingkuh

tapi suami saya ngelakuinnya kan gak tau
mbak.
(anak kedua dan anak pertama berselisih lalu
disuruh ibunya untuk beli es, namun anak
kedua tidak mau dan menjawab semua
pernyatan dari ibunya) ya seperti itu mbak
kelakuannya setelah ditinggal bapaknya jadi
seperti itu, semakin nakal. Kadang saya
sampe capek sekali ngomong sama R.
Itu mbak tau tentang disana ada cewek
gimana?

Istri merasa suami
mungkin
selingkuh di LP
Ayah di LP
membuat anak
semakin nakal
Lelah mendidik
anak pertama

Senang
permintaan istri
dituruti
Senang dan
bertanya dalam
surat dipanggil
sayang dan ada
keinginan untuk
hidup bersama

Ibu mertua marah
informan merubah
penampilan
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diperhatikan dan
dituruti
keinginannya,
juga belum curiga
Komunikasi
tentang ekonomi
tidak terbuka antar
sutri
Harapan: suami
perhatian setelah
anak bertambah
Istri merasa
senang
diperhatikan
suami
Di surat saat ini,
istri senang suami
romantis dan
membangun
harapan untuk
hidup bersama
Ada kecurigaan
suami perhatian
Ragu karena gosip
suami selingkuh
di LP dan
pengalaman masa
lalu sehingga
membuat sakit
hati
Tidak cocok
dengan ibu mertua
Ibu mertua
membuat
informan merasa
insecure
Tidak percaya
pada suami
Anak pertama
semakin nakal
akibat tidak ada
ayah
Lelah sendirian
mendidik anak
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Maaf ya mbak, bapak sama ibu kan
bertengkar, saya kan melihat bapak atau
simbok, ya mungkin kelakuan simbok yang
salah. Kan terlalu apa ya, terlalu cemburu lah
gitu sama bapak,
ya bilang sama mas D lalu mas D kan marahmarah saya, “kenapa kamu tidak membela
simbok, malah membela bapak”, ya setelah
itu sampe saya itu setelah kejadian itu secara
agama talak. Gini mbak secara agama kan,
secara agama itu kan talak 1, kalo orang mau
cerai kan ada talak ada 1 2 3, ya mungkin
bagi suami saya itu talak 1 kan gugatan
pertama, gara-gara itu.
Ya dulunya waktu itu kan karena dia sudah
apa ya sudah menalak saya kan ya udah gak
papa
tapi kok setelah kejadian itu, setelah sebulan
itu kok nganu kelakuan dia itu baik, pingin
kembali,

Mertua bertengkar
dan informan
memihak ayah
mertua

tapi semakin lama semakin lama kok
semakin gak enak tapi kadang saya hidup
saya itu dimanfaatkan, apalagi setelah saya
kerja, kadang dia minta ini harus ada jadi
seperti dia itu sepertinya dia itu minta imbal
balesnya itu loh sebelum dia itu masuk
penjara gitu.

Suami menuntut
keinginannya
harus dipenuhi
istri sebagai balas
dendam

Sering kirim surat, kadang suratnya marah.

Surat berisi
kemarahan suami
kepada istri

Kadang kan biasanya saya kan kadang juga,
pertama seminggu sekali, kadang 3 minggu
ya sampe kadang sebulan 2 kali, tapi kan
kadang saya 1 bulan pergi, gak pernah,
perhatiannya kurang gitu.
Tapi kan saya kan, mau bolos kan gak enak
toh sama majikan kalo libur terus.
Kalo boleh tau berapa lama proses
penggerebekan menjadi napi?
Prosesnya sekitar 2 tahun, ya gak deh, sekitar
2011-2012 pertengahan, jadi ya kemungkinan
1 tahun. Di umbulharjo itu sekitar 6 bulan.

Intensitas
kunjungan
berkurang

Suami marah dan
menceraikan istri
secara agama
karena istri tidak
memihak ibu
mertua

Menerima ditalak
cerai suami
Suami menjadi
baik dan ingin
bersama

Tidak berkunjung
karena bekerja
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Pertengkaran
mertua
mempengaruhi
pernikahan
informan
Istri merasa suami
mementingkan ibu
mertua
Suami
menceraikan istri
secara agama

Pasrah menerima
ditalak cerai
suami
Suami mulai
memperlakukan
istri dengan baik
Inkonsistensi
prilaku suami
Merasa
dimanfaatkan
uangnya oleh
suami
Tidak adil dalam
keuangan,
pengorbanan
ekonomi dinilai
negatif
Merasa suami
menuntut balasan
ekonomi
Surat=bentuk
komunikasi
terbuka tentang
emosi
Kurangnya
komunikasi

Kerja sebagai
alasan tidak
berkunjung
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Jadi malam penggrebekan paginya itu loh
udah tau kalo kasusnya itu.
Gimana mbak perasaannya?
Ya kaget mbak, kok bisa suami saya nganu,
berkelakuan seperti itu. Sebenernya ya sudah
biasa, saya sempet setelah 2 bulanan itu saya
tanya, “kok kamu tega ngelakuinnya?”
(jawab mas D) “saya khilaf”, gitu.
Ya gitu, kalo dibesuk ya sering minta maaf,
sering mohon maaf gitu.
Ya waktu dia masuk, saya ya yang sabar,
maafin, saya maafin dia ya gimana-gimana
aku tetep gini, tetep sama anak-anak sampe
kamu pulang.
Kenapa bisa seperti itu mbak?
Ya demi anak, curut-curut ini hehe
(menunjuk anak).
Lalu apa yang mbak lakuin waktu kejadian
itu terjadi?
Ya.. anu ya tetep saya berpikir nganu, biasa
saja. Kadang berpikir ya udah sampe kapan
saya tetep akan gak akan pergi gitu.
Dulu kan waktu suami saya masuk ke
penggebrekan, saya kan tidurnya di depan
sini, selama 8 bulan saya dibawah (dirumah
mertua). Ya waktu itu kan masalahnya kan
kalo kasus seperti itu, ya mungkin takutnya
kan saya kan perempuan, nanti kalo gimanagimana kan gak tau toh mbak, ya itu saya
tidur di bawah. Itu maunya ibu sama bapak,
tapi kan karena waktu Y masih kecil itu kan
ya jadinya lebih enak kalo ada yang nemenin
gitu.
Butuh waktu berapa lama mbak untuk
hidup terbiasa dengan ini?
Gak butuh waktu lama, cuman ya biasa aja.
Dari dulu kan pernah ya kalo dibilang punya
suami ya punya suami, gak ya gak gitu
heheh. Jadi ya biasa. Ya sekitar sebulanan.

Apa yang dialami selama sebulan?
Kadang saya sekarang merasa apa ya, bebas
gitu, mau ngapa-ngapain gak ada yang
marah. Ya seperti itu mbak.
Sebulan pertama?
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Kaget dan tidak
percaya suami
membunuh

Kaget dan tidak
percaya suami
membunuh

Suami sering
meminta maaf

Suami juga sering
merasa bersalah
dan meminta maaf
Memaafkan suami
dan berjanji untuk
menunggu

Memaafkan suami
dan mau
menunggu sampai
suami bebas
bersama anak
Bertahan untuk
anak-anak
Berpikir untuk
tetap bertahan
Selama proses
peradilan,
informan tinggal
bersama mertua
untuk keamanan
Tinggal bersama
karena anak
informan masih
kecil

Sebulan waktu
terbiasa tanpa
suami karena dulu
kehadiran suami
tidak terasa dalam
keluarga

Anak menjadi
alasan bertahan
Usaha
meneguhkan diri
untuk bertahan
Mertua menjaga
dan memberikan
rasa aman dengan
tinggal bersama,
perhatian untuk
anak dan cucu
Istri merasa
terbantu dengan
peran mertua

Tidak berat hidup
sendiri karena
sudah terbiasa
hidup tanpa suami
Kehadiran suami
tidak begitu
berarti
Waktu untuk
terbiasa selama
sebulan
Sekarang merasa
Tanpa
bebas tanpa suami suami=hidup
yang marah-marah bebas
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Pingin ketemu gak bisa, pingin ketemu gak
bisa. Setelah ketemu waktu ketemu itu
pinginnya marah tapi waktu di saat marah
kok ngeliat dia tuh bikinnya gak baik,
saya simpan kemarahan gitu.
Ya waktu itu saya juga gak punya temen toh
mbak, gak pernah pergi kemana-mana, gak
bisa curhat ke siapa-siapa ya yang saya bisa
nganu ya saya pendem. Kalo telfon sama
mamak yang di Magelang gak nganu sama
sekali.
Kegiatannya?
Ya kadang bantu ibu dirumah.
Gimana itu mbak selama pengurusan
kasus?
Yang dateng itu penyidik, yang ngurus
pengacara. Pengacaranya dari kabupaten,
cuman pendaftaran aja tapi walaupun gitu
kan orang tuanya masih shock toh mbak.
Jadi beberapa hari sampe sekitar mau 4
bulanan itu gak kerja loh mbak. Jadi apa-apa
punya sapi itu dijual, buat makan ini anakanak, ngidupin anak-anak. Hartanya habis itu
loh mbak.

Gimana mertua memperlakukan mbak?
Ya sekarang itu ya mungkin karena saya
udah kerja, anak-anak udah agak mulai besar.
Saya yang dari bapak ya, kasih ini sama adek
saya, beda jauh, lebih diperhatikan, anak saya
kadang ditelantarin, kadang dimarahmarahin, tapi kalo ibu beda, gak pernah
mandang ini sapa ini siapa. Kalo sama saya
biasa saja, sebelum kasus sampai sekarang
sama saja,
tetep deket seperti yang kemaren dibilang itu
loh mbak, saya itu sama orang tua atau
mertua saya lebih sama mertua.

Orang tua (mertua) itu lebih shock dibanding
saya.
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Tidak tega melihat Tidak tega
suami walaupun
memarahi suami
ada rasa marah
Tidak memiliki
teman untuk
berbagi dan orang
tua juga tidak
memberi
dukungan
sehingga
memendam
perasaan
Kegiatan
membantu mertua

Tidak ada
dukungan dari
orang lain
Memendam
perasaan

Urusan diurus
pemerintah
Mertua sangat
shock dengan
kasus
Mertua tidak
bekerja dan
menjual hartahartanya untuk
kehidupan
keluarga

Mertua sangat
shock dengan
kasus suami

Bapak mertua
lebih
memperhatikan
adek, ibu mertua
lebih adil dalam
memperlakukan
anak
Informan lebih
dekat dengan
mertua

Mertua sangat
shock kasus
daripada informan

Membantu mertua
dalam tugas RT

Merasa prihatin
dengan kondisi
ekonomi mertua
untuk menghidupi
keluarga
Mertua
bertanggung
jawab pada
keluarga informan
Bapak mertua
kurang perhatian
pada keluarga
informan
dibandingkan ibu
mertua

Informan lebih
dekat dengan
mertua dibanding
orang tua
Merasa lebih
diterima dan
didukung mertua
Mertua sangat
shock akan kasus
dibandingkan
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Ya saya kan kalo di depan mereka kan biasa,
tapi kalo ya kadang di kamar nangis atau
gimana. Kan ya disuruh tegar kok mbak,
disuruh ngadepin seperti itu kalo sama
mamak.
Berapa lama polisi dan pengacara sering
dateng?
Kalo polisi kan model intel ya mbak, waktu
penggrebekan aja sama waktu kan ngelariin
motor ya baru ke rumah itu kadang ada apaapa, kepolisian cuman penggrebekan, yang
lain penyidik semua. Pas baru-baru ya sekitar
2 harian kesini, 3 harian kesini. Takut kan
mbak, saya kan gak pernah berurusan sama
orang..
(anak pertama memecahkan kaca) saya tu
kesel sama R, kalo dibilangin tuh ngeyel
banget, kalo diberi uang gitu, ehh capek
ngurusin R itu.

Informan
berprilaku biasa
didepan mertua,
namun jika sendiri
menangis
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informan
Berusaha tegar
didepan mertua
Menangis adalah
ekspresi emosi

Takut dengan
urusan-urusan
kepolisian
Kesal anak
pertama berulah
dan susah dididik

Takut dengan
proses kasus

Merasa napi
wanita tidak ada
yang jelek

Insecure dengan
wanita cantik
yang dekat dengan
suami

Merasa kurang
daripada wanita
lain sehingga
takut suami
selingkuh

Rasa rendah diri

Masih sayang
suami, namun
ragu mengingat
sifat dan masa lalu
suami

Sayang suami
namun ragu
karena
pengalaman
selingkuh suami

Masalah berlalu
begitu saja tanpa
dibahas bersama

Masalah tidak
dibicarakan
Problem solving:
tidak membuka
masalah
Surat merupakan
cara

Lelah mendidik
anak

PERTEMUAN KEDUA
Mbak ternyata LPnya memang gabung
sama LP perempuan
Iya suami saya bilang gitu, gak ada yang
jelek toh mbak hehe (ketawa).
Maksud yang mbak pernah bilang
ngeloroke ati dengan cewek-cewek disana
tuh gimana mbak?
Ya kadang kan saya begitu karena mereka
lebih cantik mungkin, pokoknya lebih
segalanya gitu mbak daripada saya (ketawa).
Takut mas D kepincut.
Kok gitu sama mas D, perasaannya seperti
apa?
Ya suka-suka gimana (ketawa), sebenernya
ya mbak masih sayang, tapi kadang ya kalo
melihat kelakuannya itu mbak saya tuh
kadang harus berpikir untuk kesekian
kalinya.
Yang mbak bilang talak secara agama itu
kapan?
Ketemu, masih ketemu, kadang seminggu
sekali jadi sebulan sekali. Setelah talak itu
masih kadang marah, tapi setelah beberapa
pertemuan biasa lagi. Enggak membahas lagi,
kadang paling surat gak pernah bicara, paling
ya gak usah dipikirin lagi masalah itu, kan

Komunikasi lewat
surat dan
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kadang suka ngasi surat.
Oh jadi biasanya lisan ngomongnya apa,
suratnya ngomongnya beda gitu?
Iya, nah kadang karena mungkin ada anak ya,
masalahnya mungkin kalo ngomongnya ya
tetep ya bahas masalah anak, tapi kalo surat
ya bahas masalah yang kemaren.

Kalo disurat bahasanya beda gitu mbak,
gimana?
Kalo nek kalo disurat itu ya, kata sayang tuh
ada, kalo lisan tuh gak ada hehe. Tapi kalo di
surat sering. Padahal kalo secara lisan, dari
jam 9 sampe jam 12 lama toh mbak, itu gak
ada.
Lama ya mbak ketemunya?
Ya itu ngasih rokok itu loh mbak 1 bungkus.
Kalo gak ngasih rokok itu cuma nganu,
seperempat jam. Kalo dateng dipanggilin,
langsung orangnya keluar itu diitung sampe
15 menit, tapi kadang kalo nunggu ya sampe
setengah jam. Kalo waktunya abis ditanya
mau perpanjang apa enggak, kalo bilang
perpanjang seperti biasa, beli rokok di itu loh,
depan itu loh, kita masuk LP ada tempat
minuman ada jual rokok, rokoknya aja harus
misalkan nganu biasanya 76 ya ganti surya.
Kenapa menambah waktu mbak?
Ya mungkin kan kangen hehe biasanya
bukan saya yang nambah waktu tapi mas
Dnya yang sering minta.
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melupakan
masalah

berkomunikasi

Bersama anak
membahas anak,
di surat membahas
masalah

Anak membatasi
komunikasi
terbuka
Membutuhkan
quality-time
bersama suami
Surat=mensiasati
komunikasi
terbuka
Ingin terlihat
harmonis di depan
anak
Komunikasi
melalui surat lebih
terbuka untuk
ekspresi emosi

Di surat
memanggil istri
dengan sayang

Surat lebih
romantis daripada
bertemu

Rokok untuk
petugas agar dapat
memperpanjang
waktu

Cara kerja di LP:
suap dengan
rokok untuk
perpanjangan
waktu

Suami lebih sering Ada perasaan
menambah waktu rindu
kunjungan
Suami sering
meminta waktu
tambahan ketika
kunjungan
Ya tergantung uangnya kalo saya ngasihnya
Kebutuhan akan
Kunjungan
50 itu tambah waktu, kalo enggak ya enggak, uang dan kalkulasi memerlukan uang
kalo cuma 30ribu itu gak nambah waktu. Kan ketika kunjungan
rugi toh mbak kalo 30ribu buat beli apa itu,
di LP
buat beli rokok 15 ribu kan dia cuma dapet
15 ribu, 15 ribu kan buat hidup sebulan apa
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setengah bulan kan gak cukup.
Kesana sama siapa mbak?
Biasa sendiri sama Y. Tapi kadang kalo dia
(mas D) kerja ya biasa gak nambah waktu.
Apa yang dilakukan mbak kalo
berkunjung?
Ya cerita kadang masalah rumah, cerita
keadaan di rumah, yang paling utama itu.
Gak kerasa, tau-tau udah jam 12. Paling
cuma mainan sama Y, kadang gak cerita apaapa, cuman gendong-gendong Y, main.

Saya sering bicara wah kesini cuma nganter
Y bermain sama bapaknya heheh bapaknya
ketawa.

Gimana perasaannya jenguk mbak?
Ya kadang seneng, kadang malah kalo
dirumah ada pekerjaan kok mau pulang
malah disuruh nambah waktu tuh (ketawa)
malas itu loh mbak, pekerjaan dirumah malah
gak selese-selese.
Gimana suasana waktu jenguk mbak?
Ya rame, sudah terbiasa ya ngobrol ngobrolngobrol biasa itu. Kalo gak keras ya gak
denger, tapi capek loh mbak, kalo mas D itu
kan ngomongnya kan pelan toh mbak, kalo
gak kedengeran gak nyambung malah marahmarah hehe.
Gimana waktu pertama kali ngunjungin
mbak?
Waktu rutan yang sini? Ya aneh, masalahnya
kan setelah dia masuk rutan yang ini itu kan
tadinya saya ke rutan yang sebelah, harus
surat kunjungan dari pengadilan, sampe
beberapa hari pindahnya mas D saat rutan
satu apa ya pindah ke rutan yang sekarang itu
setengah bulan. Kan kalo napi yang baru itu
susah dijenguk ya mbak, kadang ada yang
gak boleh, kadang ada yang bermasalah atau
gimana. Di sebelah itu kan tahanan, sekarang
udah napi.
Waktu pertama waktu urusan polisi,
gimana perasaannya?
Ya nganu mbak, mikir tadinya kan banyak
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Berkunjung ke LP
bersama anak

Kunjungan selalu
bersama anak

Kunjungan terasa
cepat: bercerita
tentang keadaan
rumah, ayah
bermain dengan
anak

Kunjungan:
penting
komunikasi
tentang anak dan
kondisi rumah
Waktu kunjungan
terbatas
Menikmati
kunjungan
Kunjungan: cara
menjalin relasi
ayah dan anak
Sedikit cemburu
suami lebih
perhatian pada
anak ketika besuk
Kunjungan:
senang dan repot
karena pekerjaan
rumah
terbengkalai

Menyindir
kunjungan hanya
pertemuan ayah
dan anak

Senang dan
berbeban karena
setelah kunjungan
masih ada
pekerjaan rumah
Suasana besuk:
terganggu ramai
dan berisik, suara
suami juga kecil
hingga sering
miss-komunikasi

Kondisi
kunjungan tidak
kondusif sehingga
sering misskomunikasi

Napi yang baru
susah dijenguk
karena proses
kunjungan yang
sulit

Kesulitan
kunjungan awal
setelah menjadi
napi

Ketakutan pidana

Kecemasan
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yang kalo kasus seperti itu kemungkinan bisa
seumur hidup atau lama gitu, trus kan saya
pengalamannya dari saudara saya yang ada di
Magelang toh mbak, lama mbak 20 tahun.
Saya kan juga mikir kok ya lama sekali, apa
ya saya kuat nungguin dia pulang gitu.
Vonisnya mas D 12 tahun.
Waktu sidang itu saya gak boleh sama
penyidiknya nemenin. Gak boleh ketemu
sama mas D atau keluarga korban, katanya
tuh kan waktu pergi kan kisruh terus, yang
terakhir waktu vonis itu kisruh terus. Kan
sana mintanya itu seumur hidup, kan rata-rata
cuma 15 tahun, tapi dapatnya yang 12 tahun.
Makanya keluarga dari ini kan gak boleh ada
yang dateng, satu pun gak ada yang dateng.
Waktu apa reka ulang juga gak datang,
padahal ya diundang, tapi gak boleh sama
penyidik, sama pengacaranya juga gak boleh.
Ya artinya kan kasian kan waktu reka ulang
gak ditemenin, waktu dari awal sampe akhir
kan gak ditemenin keluarga, itu ya
sebenernya kasian. Tapi gini kan juga
menjaga karena dari pihak korban kan datang
semua, katanya karena sering kisruh. Waktuwaktu sidangnya juga gak dikasih tau sama
pengacaranya. Tau-tau ya cuman kadang ya
pengacaranya dateng cuman ya surat apasurat apa dari rumah, pokoknya surat-surat
mas D itu loh, waktu sidang kekurangannya
apa, entah itu fotokopi KTP atau apa minta
dari sini. Proses persidangan itu gak pernah
dikasi tau. Tau-tau selesai, vonis itu.
Gimana mbak waktu tau pertama kali 12
tahun?
Ya seneng-seneng gimana ya mbak,
senengnya karena cuman dapat vonis 12 gak
jadi seumur hidup atau 15 tahun itu loh
mbak,
tapi sisanya ya kok cukup lama itu loh mbak,
kok gak bisa ke bawah.
Lalu apa yang mbak pikirkan waktu itu?
Ya cuman nerima. Ya gimana, bapak sama
ibu kan sering bilang kamu sudah saya
anggap anak sendiri ya kamu ya tetep disini.
Tadi mbak juga bilang gimana saya biasa
tahan apa enggak kalo vonis lama?
Ya sempat mikir, masalahnya kan 20 tahun
itu kan lama ya mbak jadi cukup mikirnya itu
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suami seumur
hidup sehingga
tidak dapat
menunggu

hukuman pidana
yang lama dan
khawatir tidak
dapat bertahan

Dilarang untuk
hadir di
persidangan demi
keamanan

Tidak hadir dalam
sidang untuk
keamanan

Kasihan suami
tidak ditemani

Merasa kasihan
pada suami karena
tidak menemani
Merasa
bertanggung
jawab menemani
suami

Senang karena
Senang karena
vonis tidak selama vonis kurang dari
yang diperkirakan perkiraan
Tetap ada rasa
sedih pidana 12
tahun
Menerima vonis
dan mertua
menganggap
informan sebagai
anaknya

Kecewa dan sedih
masih cukup lama
vonis suami
Merasa aman
setelah vonis
karena dilindungi
oleh mertua

Berpikir vonis
lama dengan

Semakin berat
memikirkan anak
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anak-anaknya itu.
Ya tadinya waktu pertama kali dapet vonis,
tapi kok saya hidup itu ya gak tau ya mbak,
kadang baik tapi kok ke depannya semakin
jelek itu loh mbak. Soalnya rumah tangga ini
tuh, semakin hari tuh semakin renggang.
Perasaan apa yang muncul mbak?
(Tertawa pelan) kadang saya kadang juga
merasa bosan. Ya kadang dengan tingkah
lakunya mas D kok semakin lama tuh
semakin nyakitin, ada yang membuat saya itu
kadang gak betah.
Kalo saya yang saya takutin, kadang kalo
saya itu udah pernah janji sama mas D, yah
sama-sama janjilah tetap membina rumah
tangga sampe apa ya hehe sampe ya kuasa
yang nganu yang memisahkan ya mbak ya.
Tapi saya semakin ke depan itu saya berpikir
apa iya kita tetap bisa bersama, sedangkan
sekarang aja sudah seperti ini, ngeliat ke
depannya gimana.
Kapan janji seperti itu?
Dari pertama kali masuk. Sama-sama janji.
Makanya kan kalo dibilang dia itu main
perempuan trus kecewa itu loh mbak,
ya jelas kecewa, siapa yang gak marah di
rumah ngurus anak, cari nafkah kok disana
ya entah itu benar apa enggaknya kan saya
juga gak tau. Kalo disana malah enakenakan, bersenang-senang gitu.
Ya misalkan ya kalo dipikir susah karena dia
ya mungkin gak bisa lihat keadaan di luar
kayak gitu,

tapi kalo ngingat lagi tu dia itu ya kalo minta
sesuatu harus diharuskan. Lah kan kalo saya
anggap itu enak banget yo hehe. Ya mungkin
karena saya harus nafkahi anak-anak ya
mbak, ya nafkahi anak-anak ya cukup berat
ya mbak.
Dulu waktu ada mas D lebih ringan gitu
mbak?
Ya enggak, lebih nganu ya mbak ya,
masalahnya kan dia gak kerja, ya enggak
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anak-anak
Merasa
pernikahan
semakin
membutuk dan
renggang

tanpa ayah
Hidup dan
pernikahan
semakin
buruk/renggang

Merasa bosan dan
tidak betah
disakiti prilaku
suami

Lelah dengan
prilaku suami
yang selalu
menyakiti

Berjanji untuk
bersama sampai
mati namun
semakin ragu
dapat menepati
janji karena kasus
selingkuh jadi
napi di LP

Ragu menepati
janji sehidup
semati karena
suami di LP

Janji terus
bersama sebelum
masuk LP, namun
mendengar suami
selingkuh di LP
Kecewa karena
dirumah mengurus
dan menafkahi
anak, tetapi suami
malah selingkuh
Suami tidak dapat
melihat keadaan
istri di luar LP

Ketakutan dan
khawatir suami
selingkuh di LP
membuat
komitmen goyah
Emosi: kecewa
dan marah karena
pengorbanan
hidup sendiri tidak
dihargai
Merasa tidak adil
berkorban dalam
ekonomi
dibandingkan
suami
Suami tidak
simpati keadaan
istri
Suami egois
Informan merasa
tidak adil dan
berat berkorban
ekonomi

Istri tidak suka
suami sering
menuntut
pemenuhan
permintaan dan
berat menafkahi
anak
Suami dulu tidak
bekerja jadi untuk

Ekonomi berat
sejak lama karena
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gitu. Makan aja susah loh mbak, pernah kok
dulu waktu hamilnya Y itu 1 bulan makan
ketela loh mbak karena dia gak kerja.

makan juga susah

Setelah dia masuk malah lebih, saya bisa
bekerja terus malah lebih ada pemasukan,
anak gak pernah terlantar. Waktu saya kerja
di pabrik ya tetep sama, kalo punya bayar
buat bayar hutang gitu, kan ngambil dulu
biasanya di warung, setelah habis nganu
ngutang lagi gitu mbak. Ya mungkin karena
saya gak ada suaminya, orang itu mungkin
lebih apa itu, lebih kasian ya mbak gitu.
Kadang ya ada yang ngasi uang buat jajan
anak, kadang ya ngasi apa sembako atau apa.
Jadi sekarang ya lebih enak. Dulu ya mbak
saya aja mau buat ini satu apa dua gitu susah
mbak, susah karena harus ngurusin yang ini
(menunjuk anak) ini jajannya juga banter,
gak ada pemasukan sama sekali.
Oh seperti itu, waktu menjenguk, kontak
fisik apa mbak yang dilakukan?
Yah masih ada pegangan, cium.
Gimana mbak perasaannya?
Hehe ya biasa saja dari mulai dia waktu
masuk rutan ya seperti itu sering pegangan
tangan, ya salaman sih ya, ciuman ya tetep
biasa (senyum). Kadang kalo ada yang lebih
parah ya kadang suka pegang apa pegang
apa, peluk, tapi kalo aku enggak, cuman ya
salaman biasa gitu. Masalahnya kan kalo
seperti itu ketahuan sama petugasnya kan
bisa bukannya nurunin hukuman toh mbak,
masuk ke kelakuannya jadi kalo mas D tuh
gak berani neko-neko. Masalahnya di luar
kan CCTVnya banyak toh mbak.
Waktu tahu vonis mas D 12 tahun, apa
yang pertama kali mbak lakukan?
Saya? Ya yaa cuma bisa nerima ya udahlah
syukur kalo mendapat 12, ya bersyukur aja.
Kegiatan sehari-hari gimana mbak?
Biasa aja, kadang nganu dirumah simbok ya
pilah-pilah itu. Tetep biasa, dari awal
sebelum mas D masuk ya tetep di rumah ya
dirumah sampe mas D masuk.
Kenapa begitu mbak?
Ya mungkin karena di depan orang ya mbak
ya, sebenernya kalo di pas waktu malam ya
kadang ya hehe sering nangis. Aku harus
seperti ini.

Setelah suami di
LP, istri bisa
bekerja dan
memenuhi
kebutuhan anak

suami tidak
bekerja
Kebutuhan pangan
tidak terpenuhi
Saat ini
perekonomian
keluarga lebih
baik karena istri
bekerja

Besuk: pegangan
dan ciuman

Besuk: kontak
fisik

Tidak melakukan
kontak fisik yang
intim karena takut
ketahuan petugas
sehingga dapat
dihukum

Membatasi diri
(physical touch)
demi
kesejahteraan
suami di LP

Bersyukur dan
menerima pidana
suami 12 tahun
Kegiatan setelah
jadi napi,
membantu ibu
mertua dan di
rumah
Menutupi ekspresi
menangis di depan
orang lain

Bersyukur pidana
dianggap ringan
Kegiatan seharihari tidak berbeda
setelah suami
masuk LP
Ingin
menunjukkan
tegar di depan
orang lain
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Kenapa di depan orang biasa mbak?
Mungkin gak mau ngeliatin, kadang kalo
hidup hidupnya harus susah atau gimana gak
enak, ya biasa-biasa aja. Ya kan kalo hidup di
kota sama di desa kan beda mbak, kalo di
desa itu banyak kalo orang lagi jelek ya mbak
ada aja yang diomongin, dari awal saya
masuk ya mbak, dari awal mas D itu,
sebenernya orang itu kadang jelek-jelekin
keluarga ibu, keluarga saya ya,
tapi ya saya biarin, yang penting saya kan
gak ikut-ikutan masalah mas D itu loh. Jadi
buat netral aja hidup ini.

Makanya kan kadang banyak orang yang
bilang selain kamu gak ada wanita yang bisa
seperti itu, maksudnya mau kok sampe ya 3
tahun setengah ya mbak ya, ya gitu. Kalo
saya udah gak mau, kalo saya udah pulang
gitu.
Terus kenapa bertahan mbak?
Ya mungkin karena tadinya ya masih pingin
berumah tangga bersama mas D itu,
sama itu keduanya kan juga ngeliat anakanak itu loh mbak, dia kan masih kecil-kecil,
kasian.
Ya bertahan ya nanti kelanjutannya gimanagimana saya gak tau,
yang penting saat ini saya tetep bertahan
ngidupin anak.
Ya masalah mas D ya karena lihat situasi itu
mbak, kadang membuat saya marah kadang
membuat saya gimana-gimana tetep saya
jalani. Maksudnya kalo situasi kalo mas D
kadang kalo lama gak kesini, kadang kan
dimarah toh mbak.
Karena saya kan kadang kalo gak enak kalo
libur terus. Tapi untuk saat ini ya, mungkin
karena gimana ya,
saya pingin cari temen ya saya ajak curhat
lah, ngobrol-ngobrol masalah hidup saya ya
mungkin mbak, ya itu saya harus cari temen
juga, entah itu laki-laki atau perempuan, yang
penting saya dapat temen. Kan saya berpikir
kalo lama-lama saya pendam ya akhirnya
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Menutup diri yang
susah karena takut
diomongin jelek
dari masyarakat

Menutupi
kesedihan karena
takut direndahkan
oleh lingk. Sosial

Membiarkan
orang lain
menjelekkan
informan karena
informan tidak
ikut campur dalam
kasus
Masyarakat
menilai informan
wanita yang kuat
mau bertahan

Tidak peduli
karena merasa diri
benar
Kasus suami
bukan kasus istri

Masih ingin untuk
bersama suami

Bertahan karena:
masih ada harapan
untuk bersama
Anak yang kecil
adalah alasan
bertahan
Pasrah tentang
kehidupan
selanjutnya
Bertahan untuk
anak
Emosi tidak stabil
karena sikap
suami
Suami ingin selalu
dijenguk

Kasihan sama
anak yang masih
kecil
Tidak tahu
kelanjutan
pernikahan
Saat ini bertahan
untuk anak
Suami marah jika
istri tidak besuk di
LP

Tidak enak bolos
kerja sehingga
tidak besuk
Ingin mencari
teman untuk
curhat agar tidak
sakit sendiri dan
mendapatkan
tetangga bisa

Keheranan orang
lain akan
kemampuan
informan untuk
bertahan

Tidak membesuk
karena bekerja
Membutuhkan
teman untuk
berbagi
Ingin bercerita
untuk agar lega
Tetangga=tempat
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saya sendiri yang ngerasain, kalo sendiri ya
saya sendiri yang ngerasain, ya akhirnya
sama tetangga itu, sering curhat sama dia.
Gimana sih mbak dengan kejadian ini?
Ya gak nyangka aja, masalahnya kan dia itu
sifatnya pemalu ya mbak ya, kok bisa dia
seperti itu.
Kalo saya baca di apa itu, berita acara
persidangan, itu nganu pake handuk di
lehernya, sama di lemari. Berita acara kan
dibawa pulang, jadi baca.
Tadi saya kan tanya sama mas D waktu apa
itu, waktu ngelakuinnya itu, itu katanya
nganu belum mati.
Bagaimana dukungan mertua mbak?
Gak ada, biasanya ya dukungan ya pokoknya
ditunggu. Kalo kamu memang bisa bertahan,
ya tetangga-tetangga atau saya denger dari
bapak, kan keluarganya bapak banyak. Ya
kalo bapak untuk saat ini ya kemarenkemaren ya kalo bisa ya tetep ditunggu,
tapi kalo ya mungkin permasalahan kemaren
itu sama ibu ya, berapa bulan ya kalo bisa ya
jalani, kalo gak bisa ya udah, yang jalanin
bukan saya tapi kamu sama suami kamu.
Baru-baru ngomongnya setelah masalah
sama ibu.
Dukungan yang paling membantu
darimana menurut mbak?
Ibu. Ya mungkin karena dulu waktu saya ini
pertama kali, itu kan deket banget dari saya
masuk keluarga ini, paling deket sama
simbok. Deket banget, kalo ada apa-apa ya
sering curhat, ngobrol bareng. Dukungnya ya
dari cara dia karena kadang merawat anakanak, kadang kalo saya minta apa diusahain
ada. Kalo ya pas ada masalah apa-apa, saya
curhatnya sama simbok, kalo simbok lagi ada
masalah apa-apa ya ngomong.
Gimana perasaannya mbak, dukungan dari
tetangga juga ada?
Ya seneng masih ada yang peduli ya mbak
ya.
Ya marah juga kalo diomongin yang jelekjelek, akhir-akhir ini emang seperti itu mbak.
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menjadi teman

curhat

Tidak menyangka
kasus suami
karena sifatnya
pemalu
Membaca berita
acara untuk
mengikuti
perkembangan
suami
Mengkroscek
tindakan suami
langsung dengan
suami
Permintaan
mertua untuk
menunggui suami
bebas

Kaget dan tidak
percaya dengan
kasus suami

Bapak mertua
sekarang
membebaskan
informan untuk
berpisah atau
bertahan

Permasalahan
mertua
mempengaruhi
pernikahan untuk
berpisah

Ibu mertua sangat
mendukung
dengan curhat,
bercerita, merawat
anak, dan
memenuhi
permintaan
informan

Dukungan berarti
dari ibu mertua:
curhat,
pengasuhan anak,
pemenuhan
keinginan

Senang
dipedulikan
lingkungan
Marah ada yang
menjelekan
informan

Respon senang
lingkungan peduli

Aktif memantau
proses suami
Peduli terhadap
suami
Komunikasi
terbuka tentang
kasus pada suami
Mertua meminta
untuk
mempertahankan
pernikahan

Marah terhadap
lingkungan yang
menilai buruk
informan
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Baru-baru ini yang sering diceritain
kejelekan. Ya sering diomongin waktu saya,
saya kan kerja di tempat yang tadi itu kan
baru satu setengah bulan, jadi kan kalo gajian
cuma 2 minggu sekali. Gajiannya cuma
berapa itu, kalo disuruh beli ini tapi kan saya
kadang uangnya gak cukup, kalo misalnya
nanti harus cerita-cerita sama tetangga, anak
sudah ya diurusin, kok ibunya bekerja gak
bermotolah istilah ni, saya kok kerja tapi beli
ini gak bisa, uangnya kemana. Trus ya
mungkin bukan ibu sama tetangga, tapi
tetangga itu yang bilang sama saya.
Emang dari satu bulan ini saya gak bisa beli
apa-apa mbak, dari saya hasil kerja itu gak
bisa beli apa-apa tapi saya kan cukup untuk
ngurusin anak-anak, makan sehari-hari itu
cukup gitu. Laen kalo ngurusin mau beli ini
mau beli ini, yang penting saya kan bisa
menafkahi anak-anak gitu.
Ketika mas D baru bermasalah, respon
tetangga gimana mbak?
Ya gak nyangka gitu aja, masalahnya kan
mas D di lingkungan masyarakat sini kan
terkenal baik, loh kok bisa ya samalah
pikirannya sama keluarganya kok bisa seperti
itu.
Tapi ya ada yang bicara buruk itu ya ada, tapi
lebih banyak yang apa tuh, banyak yang
kasian. Yang buruk itu biasa mbak, kan kasus
yang seperti itu ya kok tega sama perempuan
seperti itu, sampe gak ada gitu. Ya ada yang
gak punya hatilah.
Tanggapan mbak seperti apa?
Kalo saya ya, orang tuh bicara bukan sama
saya kadang sama misalkan si A ya bicara
sama si B, lalu si B bilang sama saya gitu,
bukan orangnya langsung. Ya gimana ya,
pingin marah tapi kok ya memang sudah itu
kan kelakuannya mas D seperti itu, jadi
terima-terima aja. Ketemu sama orang ya
biasa, ya seolah-olah tu gak tau kalo dia itu
menghina apa, biasa ketemu.
Kalo yang deket sini ya gak ngomongin apaapa, disuruh sabar, ya ngomongin nangislah.
Malah justru semakin deket sama orangorang disini.
Dulu sebelum kejadian ini, menurut mbak
narapidana itu apa?
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Ibu mertua
membicarakan
informan yang
tidak dapat
membeli barangbarang

Ibu mertua mulai
menjelekkan
ekonomi informan
di lingkungan
sekitar rumah

Gaji yang penting
untuk makan dan
anak, tidak bisa
untuk membeli
yang lain

Gaji yang utama
untuk anak dan
kebutuhan pangan
Informan merasa
mampu menafkahi
anak

Tetangga tidak
menyangka suami
bisa membunuh
karena suami
dikenal baik
Lingkungan ada
yang berbicara
buruk dan ada
yang kasihan

Lingkungan juga
kaget dan kasihan
terhadap kasus
suami

Ingin marah
karena
dibicarakan
tetangga namun
tidak bisa karena
memang
kenyataan

Merasa tidak bisa
marah karena
pasrah kenyataan
Berusaha tidak
peduli

Lingkungan
sekitar menyusuh
sabar dan menjadi
dekat

Dampak positif:
lingkungan dekat
memberikan
dukungan
sehingga relasi
semakin erat

Ada penilaian
buruk dan juga
keibaan dari
lingkungan
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Gak, gak tau. Cuman napi atau apa itu
tahanan juga. Ya…. Karena melakukan
kesalahan ya mbak, ya itu. Setelah sekarang
mas D ya tetep sama, gak tau perbedaannya
mbak.
Dulu kan nganu, anaknya simbah saya dari
laki-laki kan juga ada 3 orang yang napi.
Gimana perasaannya sekarang punya
suami napi?
Hehe beda sih mbak. Bedanya kan kalo
saudara itu kan, kalo waktu tau jadi napi
biasa gak nangis, gak gimana-gimana ya.
Tapi kalo suami sendiri liatnya kok bisa, lihat
hidup di rutan kok kasian.

Napi itu orang
melakukan
kesalahan

Tidak ada
perubahan
pandangan tentang
napi

Memiliki saudara
yang juga napi

Memiliki saudara
yang juga napi

Lebih sedih dan
kasihan suami jadi
napi daripada
saudara

Sebenernya ingin marah mbak heheh tapi ya
gimana lagi. Sudah terlanjur toh.

Ingin marah
menjadi istri napi
namun tidak ada
gunanya
Istri napi menjadi
label dari
masyarakat namun
itu hanyalah

Merasa terikat
dengan suami
sehingga lebih
merasakan sedih
dan kasihan suami
di LP
Rasa marah jadi
istri napi namun
tidak ada gunanya

Sebenernya itu kan cuma status toh mbak,
aslinya tuh sebenernya biasa-biasa saja,
cuman kalo dulu kan biasanya oh ini istrinya
ini, kalo sekarang ya istri, sekarang jadi oh
napi.
Apa yang dipikirkan setelah statusnya
menjadi istri napi?
Ya biasa mbak, gak saya tuh gak pernah baca
pikiran orang yang gimana-gimana gak
pernah. Diomongin jelek yang emang sudah
jelek, gak ada. Mau dibaik-baikin udah jelek
hehe.
Trus menurut mbak, prilakunya gimana
setelah menyandang status itu tadi?
Ya kalo prilakunya ya beda. Waktu ada
suami gak pernah bicara nyerocos hehe gak
pernah main, tapi kalo sekarang gak ada mas
D jadi mau ya mungkin malem dulu gak
pernah seumpama belanja ya belanja di luar
desa ini, sekarang ya disini. Ya mungkin gak
pernah ada yang ngelarang mbak, kan keluar
malem, keluar kemana gak nganu, kalo mas
D udah marah ya udah. Dalam hal berpakaian
dulu juga iya mbak, saya juga gak tau mbak,
kalo mas D,
mungkin karena saya dibandingin perempuan
lain jelek ya, itu kalo keluar gak boleh pake
celana pendek. Walaupun itu selutut,
pokoknya kalo panjang ya panjang. Kalo
pendek ya harus dirumah.

Labeling
masyarakat
sebagai istri napi
tidak berpengaruh

Menerima
dijelekan
lingkungan karena
memang
kenyataan

Tidak berdaya
Pasrah diri
dianggap buruk
orang lain

Prilaku berubaha
setelah suami
menjadi napi,
seperti keluar
malam hari untuk
belanja dan bebas
berpakaian

Lebih bebas
berekspresi dan
bepergian setelah
suami di LP

Merasa jelek
dibandingkan
wanita lain
sehingga diatur
penampilan tidak
terbuka

Merasa rendah
diri di depan
suami
Aturan
berpenampilan
tertutup oleh
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Kenapa mbak?
Gak tau. Saya nurut, soalnya kalo saya mau
ke warung, tapi saya pake celana seperti ini
ya kalo saya berani ke warung, pulangpulang saya dimarahi mbak katanya gak
sopan lah hehe saya gak tau.
Kalo sekarang biasa aja, pake celana pendek.
Lebih seneng yang mana mbak?
Hhahah dua-duanya seneng. Mungkin saya
itu dikekang karena waktu saya jadi istri mas
D, dulu waktu kerja, gak pernah ngelarang
saya apa pake apa, gak pernah ngelarang,
padahal dulunya itu sering saya itu pake
celana pendek waktu saya bekerja, pake rok
pendek gitu. Setelah jadi istrinya, pake
apalagi rok, pake celana pendek keluar aja
udah marah-marah.
Ada perbedaan mbak tinggal sama ibu
bapak sama sendiri sekarang?
Ya bedanya kan tinggal sama suami nurut
suami, kalo tinggal sama orang tua kan
ngurusin keluarga saya ya mbak, jadi harus
nurut sama orang tua. Ya kalo masalah ya
maksudnya itu kalo ya mainnya kadang gak
boleh lama-lama nanti diomongin ngomong
apa ngomong apa. Ya pokokmen harus nurut.
Lebih nyaman tinggal disini (rumah sendiri),
mau ngapa-ngapain ya dibilang gak tau ya
tau, dibilang tau ya gak tau, tapi ya nanti
sendiri.
Belum terbiasa hidup sendiri pertama-tama.
Ya beda ya mbak, kadang suasananya sepi
hehe kalo ada mas D sering uring-uringan,
kalo dirumah ya kangen pas waktu kalo
orangnya sering marah-marah, waktu dari itu
loh mbak, hidup dirumah ibu, terus saya
kerumah sini rasanya kangen.
Sekarang udah enggak, sekitar 2 tahunan lah
merasa kangen itu.
Kadang kalo dirumah itu sering ya merasa
senang ya ketika ketemu ngobrol, pulangpulang (dari LP) seneng, mau ngapain males.
Tapi kalo setelah kejadian itu, kejadian bapak
itu kok merasa saya udah males kalo ketemu.
Jadi bedalah.
Kenapa mbak kejadian bapak ibu sangat
mempengaruhi?
Itu kan karena ibu kan kasih sayang beda toh
mbak, kasih sayangnya mas D lebih ke ibu,
sedangkan kasih sayangnya bapak kan lebih

Suami marah jika
istri
berpenampilan
tidak sesuai aturan
Sekarang bebas
berpenampilan
Suami dulu tidak
mengatur
penampilan
informan ketika
berpacaran,
namun sekarang
diatur

Menuruti mertua
setelah tidak ada
suami dan karena
tinggal bersama
mertua

139

suami
Respon suami
marah jika istri
tidak patuh
Patuh karena
punishment
Sekarang bebas
berpenampilan
Setelah jadi istri
patuh aturan
pakaian dari
suami

Orang
patuh/bergantung
pada orang yang
lebih “tinggi”
Self esteem
rendah

Nyaman tinggal di Ingin lebih bebas
rumah sendiri
karena bebas
Belum terbiasa
Awalnya merasa
sendiri karena sepi kesepian sendiri
dan kangen suami
yang marah-marah Merindukan
kemarahan suami
2 tahun masih
kangen
Senang karena
ngobrol dengan
suami setelah
kunjungan namun
masalah mertua
suami jadi
berbeda

2 tahun masih
sering rindu
Emosi positif
setelah kunjungan
senang
Konflik mertua
mempengaruhi
pernikahan

Ibu mertua lebih
sayang suami dan
bapak mertua

Ibu mertua
cenderung sayang
suami, dalam
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ke adek. Jadi kejadian bertengkar itu kan
sangat mempengaruhi, mungkin karena saya
itu bukan memihak bapaknya, tapi memihak
yang benar, kan maksud saya kan aslinya
perlakuan ibu itu salah, keliru. Ibu itu nuduh
bapak itu gak jelas, kadang saya sama adek
saya kan berpihak sama bapak. Dengan
kejadian itu gak benar itu loh mbak.
Kejadiannya itu kan saya dituduh deket sama
bapak. Sampe 1 keluarga itu mbak, ditantang
sama mas D, saya, adek saya, istri adek saya,
yang dipercaya hanya ibu, dia emang gak
percaya sampe sama saudara bapak aja gak
percaya. Katanya kita itu menutupi masalah.
Padahal ketika waktu perkelahian itu, saya itu
sampe nyari ibu karena dia kan sembunyi
mbak ya, itu saya cariin sampe kebun sinisini loh mbak, katanya saya gak perhatian
sama orang tuanya. Padahal di waktu itu saya
cari kemana-mana supaya ibu ini gak pergi.
Saya kan teringat janji saya sama mas D toh
untuk selalu apa untuk selalu menjaga ibu,
tapi kok prasangkanya mas D tuh beda.
Kok lebih katanya saya lebih memihak bapak
dari ibu, makanya ngaruh ke hubungan saya
sama suami itu mbak.
Setelah itu berubah, kadang ngeliat saya itu
udah gak mau gitu loh mbak.
Dan setelah itu kok masalah kok teruuuus aja
gak ada selesai-selesainya, kadang apa-apa
dipermasalahkan itu loh mbak.
Entah dia sms ke hp saya suruh kesana, tapi
saya gak ada uang mau kesana, setelah itu
kejadian itu saya baru kerja, hasilnya gak
seberapa kadang 50ribu. Seminggu aja 2
minggu kesana kan ya kurang toh ya mbak
buat jajan anak kurang,
nanti kalo kesana marah-marah gitu, (mas D)
“saya suruh kesini dari kemaren kok gak
kesini”, pokoknya pikirannya yang enggakenggak, kadang mikir saya selingkuh
gimana-gimana.
Tanggapan mbak gimana?
Trus saya bicara apa adanya toh mbak kalo
kerjaan saya itu kan gak mesti ada yang
milih, itu kalo ada barang ya ada uang, kalo
gak ada ya berarti gak ada,
kadang 1 bulan gak kerja ya gak ada
pemasukan sama sekali tapi karena kan mas
Dnya aja yang gak pernah ngerti mbak.
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sayang adik suami
Istri memihak
bapak mertua
karena benar

masalah informan
mendukung ayah
mertua

Istri dituduh dekat
dengan bapak
mertua dan suami
percaya tuduhan
tersebut

Suami percaya
istri dekat dengan
bapak mertua

Istri berusaha
mencari ibu
mertua ketika ibu
mertua
bersembunyi,
sesuai dengan
janjinya pada
suami untuk
menjaga ibu
mertua, namun
suami tidak
percaya
Suami menjadi
tidak peduli
Masalah terus ada

Istri merasa sudah
berusaha
bertanggung
jawab pada janji
menjaga mertua

Suami minta
dibesuk tetapi istri
tidak bisa karena
tidak ada uang
Suami marah dan
curiga istri
selingkuh karena
istri tidak segara
membesuk
Istri jujur
pekerjaan tidak
selalu ada uang
jadi tidak besuk
Suami tidak
mengerti
pekerjaan istri dan

Informan orang
yang berkomitmen
Suami tidak
percaya dengan
informan
Suami jadi tidak
peduli
Lelah dengan
masalah yang
bertubi-tubi
Ekonomi jadi
masalah: uang
untuk besuk

Malas berkunjung:
respon suami
marah prasangka
selingkuh
Suami tidak
percaya pada istri
Terbuka tentang
kesulitan/hambata
n berkunjung
Bekerja untuk
uang
Suami tidak
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Dikiranya ini saya di rumah tuh cari uang
terus gitu, marahnya kadang seperti itu,
kadang minta apa kalo gak pernah diturutin
ya marah.

Pada beberapa bulan awal, gimana
dukungan mas D ke mbak?
Dari pertama itu mendukung mbak selalu
mendukung saya bekerja apa gitu
mendukung, tapi kok kelanjutannya kadang
sering nyakitin tuh gimana ya kadang kalo
gak dibesuk tuh kadang kalo marah ya udah
sana kerja sana. Kemaren udah pernah kok
ngomong gitu, makanya sekarang itu jarang
kesana. Saya mau ambil motor aja waktu itu
ya mendukung silahkan kalo kamu bisa cari
uang buat angsur gitu.
Tapi kok lama kelamaan dipikir, dia pikir itu
kalo saya kerja angsuran motor, nanti hidup
saya seperti apa gitu, hidupnya mas D itu loh.
Kan kalo ada saya punya angsuran motor kan
kemungkinan kan saya gak bisa ngasi uang
yang cukup ya.
Ada perbedaan perlakuan dia ke mbak?
Beda itu. Waktu pertama kali itu
mendukungnya itu karena mungkin mas D
yakin kalo saya mampu bertahan bisa hidup
disini,
ya pokoknya mendukungnya itu ngasih
semangatlah. Semangat gimana caranya saya
tetap bisa bertahan disini nunggu mas D
pulang sama ngurusin anak-anak di rumah.
Karena janji mbak sebenernya.
Apa yang dipikirkan pertama kali ketika
berpisah?
Waktu itu kan saya mikirnya kan masih ada
orang tua mbak yang bertanggung jawab,
orang tua mas D bertanggung jawab ya
nyekolahin ini waktu TK ya orang tua, tapi
kan kalo SD kan ya gak seberapa lah daftar
paling cuma 10ribu. Itu ya saya usahain ya
mbak ya bisa , waktu SD ya saya anu yang
bayarin, tapi kalo TK kan banyak toh mbak.
Apa yang paling dikhawatirkan ketika tidak
bersama mas D?
Godaan mungkin mbak. Godaan yang lebih

berpikir istri
terlalu fokus
bekerja
Suami marah
tidak diberikan
apa yang
diinginkan
Dulu suami
mendukung
pekerjaan istri,
tapi marah jika
tidak dibesuk
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mengerti kondisi
istri
Suami merasa
dinomorduakan
setelah pekerjaan
Suami marah
tidak dituruti
permintaannya/tid
ak diperhatikan
Inkonsistensi
prilaku suami
Suami marah jika
tidak dibesuk

Suami berpikir
kehidupannya
akan susah jika
istri menyicil
motor

Ada masalah
karena suami
khawatir tidak
terpenuhi
kebutuhannya
oleh istri

Dulu suami
mendukung
karena yakin istri
bisa bertahan
Memberikan
semangat istri
untuk bertahan
dan menguru anak
Janji bertahan

Respon positif
suami karena
yakin istri
bertahan
Bentuk dukungan
dari suami:
menyemangati
agar istri bertahan
Komitmen/janji
sangat dipegang
oleh istri
Bantuan mertua:
penguat dan
berperan dalam
pernikahan,
tanggung jawab
menghidupi
Pembagian
ekonomi
kebutuhan anak
dengan mertua

Berpikir mertua
mau bertanggung
jawab akan
sekolah anak
informan
Beberapa
keuangan sekolah
ditanggung
bersama mertua
dan informan
Khawatir godaan

Suami istri saling
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nganu, ya godaan saya gak tau ya mbak
apakah orang itu kan bisa berubah-ubah toh
mbak pikirannya, itu yang saya takutin,
imannya itu loh hehe. Ya godaan saya juga
suami saya. Mas D juga seperti itu
pikirannya, makanya dia kan kadang kalo di
dalam itu tidak apa tu, tidak sebaik apa yang
kamu pikirkan, godaan ya mungkin di dalam
itu banyak, di luar lebih banyak.
Di surat juga seperti itu.
Surat itu gimana mbak perantaranya?
Iya dari ibu kalo kesana, kalo saya dari sana
tetep juga hehe. Tetangga saya ini kan juga
satu kamar sama mas D, nitip juga.
Kalo dia ngasih surat waktu ketemu lagi,
saya gak bales wuu marah-marah, tapi kan
ada saya kerja capek toh mbak, gak ada
waktu. Kadang kalo ini nata ini aja sering
lembur, pokoknya waktu gitu marah-marah
gitu.

Kalo pembagian tugas RT gimana mbak?
Ya waktu dirumah ya bersama. Kalo nyapu
ya nyapu semua gitu, lebih rapi waktu ada
mas D. Masalahnya mas D itu orangnya tu
suka bersih-bersih, pokoknya kalo ada apaapa bersih-bersih kok. Sebenernya sih lebih
enak, ya dibilang enak sekarang ya enak
sekarang, kalo dibilang enak dulu, enak dulu
mbak. Kalo dulu itu ada yang bantuin tapi
kalo misalkan ada baju kok itu saya gantung
disitu, pasti marah.
Sekarang kan biasa mbak, kalo saya kan
harus lihat kondisi tubuh saya toh mbak, kalo
capek ya mandi tidur udah, kalo dulu harus
diusahain harus rapi rumah. Dia itu orangnya,
apa ya bersih-bersih itu, super bersih haha.
Makanya suka dibela sama ibu toh orangnya
itu pendiam, ya pokoknya gimana-gimana

berselingkuh di
luar dan dalam LP
diutarakan dalam
surat
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khawatir pasangan
selingkuh
Perpisahan=rawan
perselingkuhan
Surat berisikan
komunikasi
hambatan dan
kekhawatiran
Surat=mengekspre
sikan emosi

Surat diberikan
lewat ibu atau
sendiri ketika
berkunjung
Jika surat tidak
dibalas karena
istri lelah bekerja
maka suami akan
marah

Perantara surat:
ibu, saat
kunjungan, dan
lewat tetangga
Suami marah
ketika surat tidak
dibalas
Surat adalah alat
komunikasi yang
penting
Hambatan tidak
membalas surat
karena lelah
bekerja
Mengutamakan
bekerja
Perbedaan
kepentingan
menyebabkan
konflik
Kegiatan di rumah Bersama: tugas
yaitu
RT adil karena
membersihkan
suami suka
rumah bersama
kebersihan dan
suami karena
kerapihan
suami suka
kebersihan dan
kerapihan
Sekarang fleksibel
membereskan
rumah melihat
kondisi tubuh,
dulu rumah harus
rapi karena suami
suka bersih
Ibu mertua
membela suami

Positifnya saat ini:
tidak ada paksaan
untuk kerapihan
rumah
Bersama: tuntutan
peran dalam
kebersihan rumah
Sifat positif
suami: pendiam
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lah.
Kalo bisa ya bersih-bersih bersama lebih
cepat, kalo dulu kan banyak gak seperti ini,
udah saya bersihin semua, dulu tuh banyak
mbak, kalo sore ya bersih atau pagi,
pokoknya ki dulu tu ya sering bersama
kadang enggak hehe.
Tapi kalo malem ya itu sering keluar, kadang
kalo yang membuat saya jengkel itu kok apa
ya pulang pagi itu tidur sampe sore wuu.
Pengen marah gimana, sini cuma tidur haha.
Tapi ya gak sering beres bersama, cuma kalo
debunya itu banyak ya bersih-bersih bareng.
Dulu pengasuhan anak gimana mbak?
Ya bareng. Waktu R tetep jarang gendong.
Ya lebih saya ngasuh anak atau ibu heheh.
Dengan sekarang 2 anak?
Ya repotnya tuh yang sini kalo saya ngasih
makan ini terus, yang itu, “woo cuma adek
yang diurusin” heheh jadi iri. Kan kalo dia
udah opo pagi udah saya kasi uang buat
berangkat sekolah, adeknya ya sama.

karena suami
pendiam
Ingin bersihbersih bersama

Suami sering
keluar malam
sehingga tidur
sampai sore jadi
tidak bisa
membereskan
rumah bersama
Pengasuhan lebih
ke istri dan ibu
mertua
Anak pertama
marah jika merasa
hanya adik yang
diperhatikan, ibu
merasa uang
cukup untuk
diberikan ke anak
Kalo saya kerja, saya tinggalin itu ya ini saya Menjelaskan pada
tinggalin lebih banyak adek daripada saya
anak pertama agar
(R) gitu. Tapi kan jajannya lebih banyak dia, tidak iri dan
saya mikir gitu hehe. Tadinya kan saya juga
mengerti ketika
pernah bilang sama R. Ki kalo adek nganu
ibu bekerja, uang
mama ajak kerja, kemungkinan kan harus
lebih banyak
beli susu beli ini beli ini, kadang kan saya
untuk adik karena
bilang sama R gak boleh apa tuh gak boleh iri lebih banyak jajan
gitu. Kalo R kan kerjaannya cuma main,
jajan, makan, tapi saya minta sama R itu bisa
ngertiin adeknya gitu loh mbak.

Kadang pingin bersama selalu ada, tapi kalo
siang sama pagi kan gak kepikir sampe
kesitu.
Mungkin karena gak ada tv gak ada apa, jadi
kan ngelamun gitu loh mbak sama anak-anak.
Menurut mbak, dulu tiap hari ketemu,
sekarang ketemu beberapa minggu sekali
ketemu, gimana perasaannya mbak?
Bedanya ya kangen, kalo kangennya itu ya
kebersamaan mbak. Kalo dirumah tuh ya
hehehhe ya pokoknya tuh mikirnya tuh kalo

Ingin selalu
bersama anak tapi
tidak bisa
Tidak ada tv
sehingga hanya
melamun dengan
anak-anak
Kangen bersama
apalagi ketika
berada dirumah,
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dan pembersih
Bekerja sama
dalam tugas RT

Sifat negatif
suami: keluar
malam sehingga
menghalangi
kegiatan bersama
Peran pengasuhan
ibu mertua atau
istri
2 anak: anak
pertama merasa iri
dengan perlakuan
ibu kepada anak
kedua tentang
uang dan
kebersamaan
Ibu merasa adil
karena
memberikan uang
sesuai kebutuhan
anak
Ibu memberi
pengertian tentang
perbedaan
kebutuhan anak
pertama dan
kedua
Komunikasi
kepada anak untuk
pengertian
Keinginan selalu
bersama anak tapi
realistis
Tidak ada hiburan
bersama anak

Jarang bertemu
jadi kangen
bersama dan
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dirumah kangen sama dia kalo dia apa ya
kangen kalo dia itu sering marah atau
gimana. Tapi kalo gak ada ya udah. Yang
sering saya kangen itu karena dia selalu
marah itu loh mbak.
Kok bisa kangen dia marah mbak?
Kangen mungkin ya mbak, waktu dia masuk
itu kan gak pernah marah-marah ya mbak,
sampe apa tu ibu sama bapak dia gak pernah
marah mbak, ya sering ngomong biasa-biasa,
pake sayang lagi sering. Kalo di rumah itu
sering marah-marah ya kadang ya males kalo
denger dia sering marah, kadang juga merasa
gak betah kalo dimarahin terus. Kangennya
karena sekarang gak ada yang marah haha.
Jarang-jarang kan dia sekarang marah kan
jarang ketemu toh mbak, dulu kan sering
dimarahin,
kadang sering gimana yang membuat saya
marah itu kadang manggil saya itu pake
sebutan bukan Ma, pake nama enggak, pake
Ndul gitu hahaha. Makanya kadang saya
marah, kalo saya marah dia juga marah gitu,
ya pokoknya gitu.
Iya sekarang kalopun marah kan tapi jarang
ketemu toh mbak, paling 1 bulan, setengah
bulan.
Kalo ngerasa seperti itu, mbak gimana?
Kalo ngerasa sepi ya kalo dirumah ya saya ke
tempat ibu nonton tv sampe malem, mungkin
kalo udah ngantuk ya pulang tidur. Jadi gak
terasa itu loh mbak, sendirian gak kerasa.
Atau gak main kalo situ lagi ngelembur, saya
main kesitu. Pokoknya cari kesibukan mbak
biar gak melamun, gak merasa sendiri.
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meningat suami
yang sering marah

marahnya suami

Suami jadi tidak
pernah marah
semenjak di LP
dan memanggil
istri dengan sayan,
namun istri
kangen marahnya
suami tapi juga
ada rasa malas dan
tidak betah jika
dimarahi

Kangen suami
yang sering marah
Respon marah
suami: malas dan
tidak betah
(disonansi
kognitif)

Ketika suami
marah maka
memanggil istri
dengan panggilan
khusus

Merindukan
panggilan khusus
ketika marah

Jarang marah juga
karena jarang
bertemu

Jarang
bertemu=jarang
marah sehingga
semakin kangen
Coping:
menghabiskan
waktu dengan
berkegiatan atau
tidak sendiri
Sepi=kangen

Jika merasa sepi
maka akan
mencari kegiatan,
seperti ke rumah
mertua untuk
menonton tv
menghabiskan
waktu
Gak pernah lagi nangis malem tapi mbak,
Tidak pernah
saya sudah apa ya, sudah pasrah sama yang
menangis lagi
diatas mbak, mau gimana-gimana, sudah
karena sudah
pasrah. Jadi saya mau diterusin ya saya
pasrah pada
jalanin, tapi kalo gak bisa jalan ya sudah gitu. Tuhan tentang
Prinsip saya itu sama seperti prinsip bapak,
kelanjutan
ya itu kalo kuat jalan kalo gak ya udah. …
pernikahan sesuai
dengan nasehat
bapak mertua
kadang kalo malem ada suara apa-suara apa, Takut jika malam
sebenernya takut tapi saya kan kadang wah
ada suara di
kalo saya takut nanti gimana-gimana gak ada rumah namun
orang yang dateng kayak gitu hehe. Tapi kan menguatkan diri
kadang ibu kan sering malem kesini, muterIbu mertua juga

Mulai pasrah pada
Tuhan untuk
kedepannya
didukung nasehat
bapak mertua

Takut sendiri
namun bertahan
agar dapat
menyelamatkan
diri
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muter, saya tuh gak tau kalo ibu dateng kesini
karena gak pernah masuk. Karena disini kan
suasananya itu ya heheh gak baik.
Masalahnya kan ini rumah dulu seperti
belakang ini toh mbak, hutan toh jadi kalo
malem apa selasa kliwon atau apa mesti ada
suara yang aneh. Tapi ya biasa-biasa saja, ya
dibilang mustahil ya gak sama seperti itu,
tapi ya dibilang enggak ya mustahil lah tapi
waktu apa gitu, ada mbak ada orang nangis
bapak yang denger. Sebenernya ya takut
heheh tapi ya mau lari bawa anak-anak heheh
apalagi sering tengah malem mbak suarasuara seperti itu, sudah terbiasa mbak,
saya disini hampir 2,5 tahun lebih disini
sendiri sama anak-anak katanya sudah
terbiasa.
Kadang yang saya takutkan kan waktu saya
pindah dari rumah ibu kan nanti iya kalo
sekarang saya kan udah gak ada suaminya,
nanti kalo ada laki-laki yang dateng atau
gimana itu loh mbak, yang saya khawatirin
sih itu. Ya maksudnya ingin ganggu atau apa
itu loh mbak.
Apalagi perempuan tuh godaannya lebih
besar mbak masalahnya.
Godaan apa mbak?
Dulu waktu ada suami kan gak pernah ada
yang ganggu ya misalnya ganggu kadang
panggil nama aja jarang ya.
Sekarang ya biasa, jadi mungkin pandangan
dari orang tu lebih beda gitulah dari yang
dulu sama yang sekarang. Orang-orang juga
berani yang sekarang. Bercanda, panggilpanggil gitu bisa, tapi kalo dulu gak pernah.
Ya misalkan panggil nama lah gitu, dulu tuh
gak ada yang berani apa ya sembrono atau
gimana, sekarang ya biasa.
Saya nanggepinnya ya biasa saja, gak ada
yang istimewa hehe. Lumayan banyak cuman
sekarang lebih banyak daripada yang dulu.
Dulu mbak merasa bingung karena gak
punya temen, sekarang kan dimana-mana
saya udah kenal sama temen-temen yang ada
diluar.
Ya kebanyakan sekarang banyak temen
cowok, kadang senengnya itu kan karena
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hadir untuk
membantu
menjaga rumah
ketika malam
Percaya hal mistis

Peran ibu:
pelindung anak
Dukungan
tindakan ibu
mertua dalam
melindungi

Takut dengan
suara orang
menangis tapi
menguatkan diri
demi keamanan
anak
Terbiasa tinggal
dirumah
Jika sendirian
tanpa suami takut
ada lelaki datang
mengganggu

Takut kondisi
mistis tapi lebih
berperan untuk
melindungi anak
Nyaman tinggal
sendiri karena
terbiasa

Perempuan lebih
banyak godaan

Perempuan lebih
gampang digoda

Ketika ada suami
tidak ada yang
mengganggu
Sekarang banyak
yang berani
mengganggu

Suami pelindung
istri

Menanggapi
banyaknya godaan
gangguan dengan
biasa saja
Dulu merasa
bingung tidak
punya teman,
sekarang banyak
teman karena
godaan
Teman pria dapat
memberi pendapat

Defense: senang
digoda
Digoda=diperhati
kan
Ada rasa senang
diperhatikan
karena tambah
teman
Godaan=tambah
teman
Teman pria dapat
membuka

Khawatir hidup
sendiri diganggu
lelaki
Sosok
suami=penjaga/pe
lindung

Tidak ada
suami=ada godaan
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suami saya laki-laki kan kadang curhatcurhatan, sering minta pendapat gitu.
Ya perasaan laki-laki kan sama toh mbak

tentang suami
karena sama-sama
lelaki

biasanya kalo kadang saya tanya kalo lakilaki kalo sudah punya istri kadang jelek, kalo
melihat perempuan cantik itu gimana, trus
teman saya menjawab ya paling naksir atau
gimana gitu heheh wah berarti. Cuman
sekarang lebih banyak temen cowok.
Gimana dengan kemesraan mbak?
Enggak kangen hehhe mungkin karena udah
lama ya heheh lupa mbak masa seperti itu.
Dulu pertama-tama kangen, karena semakin
lama enggak, sudah terbiasa.
Gimana dengan hasrat seksual?
Itu ya mungkin kalo perempuan kan lebih
menjaga ya mbak daripada laki-laki ya saya
berusaha tetep menjaga.
Ya.. saya gak pernah merasa seperti itu
mbak, gak sama sekali.

Menanyakan jika
ada wanita cantik
dibanding istri

Ya walaupun kadang saya kerja, yang lakilaki majikan saya itu kadang sering godain
saya masalah seperti itu, tapi bagi saya biasa
saja. Makanya dia itu kalo melihat saya pas
lagi kegiatan menghibur saya itu tetep ceria,
kadang ya pake kata-kata yang seperti itu.
Maksudnya mau membuat kemesraan seperti
itu sama istrinya, saya gak tertarik sama hal
seperti itu heheh.
Ya sekitar setengah tahun sudah merasa gak
kenal seperti itu.
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pandangan untuk
memahami suami
Pandangan:
generalisasi pria
Merasa rendah
diri hingga
insecure dan takut
kehilangan suami

Saat ini lupa masa
mesra walaupun
dulu pernah
kangen masa itu

Pola informan:
terbiasa
Tidak ada hasrat

Perempuan lebih
bisa menjaga
hasrat seksual
Tidak pernah lagi
merasakan hasrat
seksual
Majikan laki-laki
sering menyindir
tentang seksual
tapi informan
biasa saja dan
tidak tertarik

Perempuan: lebih
bisa mengontrol
hasrat
Hilang dorongan
seksual

Setengah tahun
tidak ada
dorongan seksual
Ya awal-awal kadang kangen kok gak ada
Dulu kangen
mas D gak bisa gini gini ya kangen. Tapi
hubungan seksual,
lama-kelamaan ya biasa saja. Ya mungkin
tapi sekarang
karena sering hubungan intim tapi kok gak ya biasa saja
gitu.
Dulu itu walaupun dia pulang malam tapi ya Dulu sering
itu ya sering.
berhubungan
Ketika dulu masih punya hasrat, gimana
seksual
mengelolanya?
Ya saya mungkin saya harus kuat saya harus Mengharuskan
kuat, gak mungkin toh mbak, mungkin saya
kuat karena
harus gitu-gitu sama laki-laki lain kan gak
kondisi suami di
mungkin.
LP
Ya ada mas D ya cukup lama, saya harus bisa Kuat tanpa seks
kuat dengan cara ya cari kegiatan lain lah
dengan cara
misal kadang kan biasanya malam toh mbak, mencari kegiatan,

Ada sindiran
tentang seks tapi
tidak terpengaruh
Tidak tertarik
dengan hal-hal
seksual

Setengah tahun
tidak ada
dorongan seksual
Dulu kadang
merindukan
hubungan seksual
dengan suami
Dulu hubungan
seksual lancar
Self-sugesti untuk
kuat tanpa seks
Coping:
beraktivitas
mengalihkan

	
  
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777

	
  

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
saya sering nonton tv sampe malam, sampe
jam 1 hehe. Kalo ngantuk tidur gitu, jadi gak
apa ya, diusahain gak kebayang seperti itu.
Ketika mengunjungi gitu mbak?
Enggak, cuma pegangan tangan. Ya cuma
cium pipi, ya cuman bibir itu ketemu udah.
Pulang aja enggak ya seperti itu, tapi kalo
berpelukan atau yang lain enggak.
Ya itu karena pertama saya itu kalo
berpelukan di depan orang banyak itu malu,
mas D juga seperti itu. Keduanya itu karena
bermasalah dengan hukuman, prilaku itu loh.
Kan dikira sama penjaganya itu kan,
kelakuannya gak baik. Kan bisa masuk
catatan, iya memberatkan dia,
makanya kan kalo bisa diusahain dan harus
diusahain bersifat di rutan itu harus baik
mbak, walaupun saya berkunjung kesana
harus apa adanya gitu, gak neko-neko seperti
yang lain.
Kadang kan saya juga bilang sama mas D,
“kok dia berani ya ciuman di depan dan
berpelukan gimana-gimana”,
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seperti menonton
tv

hasrat seksual

Kunjungan:
pegangan tangan,
ciuman

Penyaluran:
pegangan tangan,
ciuman yang
sebentar
Malu show-off:
malu dan dapat
menambah
hukuman suami di
LP

Suami istri malu
berpelukan di
depan orang lain
dan karena dapat
memberatkan
hukuman suami

Mengusahakan
Berusaha dan
prilaku baik ketika harus bisa tanpa
berkunjung
hubungan intim
(self-sugesti)

Bertanya pada
suami heran ada
napi lain yang
ciuman dan
berpelukan
tapi kalo mas D kalo bisa kita gak bisa seperti Suami mendukung
itu, sampe sekarang ya seperti itu dia.
untuk tidak
melakukannya
Gak susah nahannya mungkin karena sudah
Tidak sulit
terbiasa mbak. Udah 3 tahun setengah toh,
menahan hasrat
sudah biasa.
karena sudah
terbiasa
Ya mungkin kadang saya itu sama mas D
Istri dapat
berpikir gini mbak, mungkin kalo dirumah
menolak
kadang mau diajak hubungan kalo udah
berhubungan
malas ya sudah hehe.
intim dengan
suami
Kan mas D pernah bilang, “kamu ini jadi
Suami sedikit
perempuan istri kok gak bisa ngelayanin
marah istri
suami gitu, jadi orang kok dingin”, kadang
menolak
gitu.
berhubungan
Terus menurut mbak, apa yang paling
intim
berbeda dari hubungan suami istri saat ini?
Ya mungkin hubungan intim itu.
Dalam kondisi sekarang, kebutuhan apa
yang masih bisa terpenuhi?
Nafkahin anak, maksudnya kan dulu gak
Kebutuhan untuk
kadang, sulit nafkahin anak, sekarang kan ya menafkahi anak
sedikit-sedikit saya ya bisa membantu orang
masih terpenuhi
tua. Orang tua ya gak sepenuhnya ya mbak,
karena sudah

Heran pasangan
lain mau
melakukan
physical touch di
LP
Suami dapat
mengontrol hasrat
seksual
Merasa dapat
mengontrol diri
karena sudah
terbiasa
Istri punya hak
untuk menolak
hubungan intim
Suami kecewa
jika istri menolak
hub. Intim

Kebutuhan anak
cukup terpenuhi
setelah bekerja
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kadang ngasih uang jajan sekarang kan saya
juga sudah kerja.
Kalo yang tidak bisa terpenuhi?
Ya mungkin kemauannya itu pingin punya
ini, tapi gak bisa, pingin punya itu ya gak
bisa, jadi ya belum terpenuhi. Pinginnya kan
punya motor, punya tv, punya segala macem,
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bekerja
Tidak dapat
memenuhi
keinginan seperti
motor dan tv

Tidak terpenuhi
keinginan materi
Belum puas
dengan kondisi
ekonomi saat ini
tapi kan udah dijual semua toh, sekarang mau Materi sudah
Tidak memiliki
balikin lagi gak bisa. Itu kan dijual buat foya- dijual suami untuk materi karena
foya ke Jakarta juga gak tau, wong saya
foya-foya karena
suami tidak dapat
dipulangkan ke ibu. Gara-garanya itu waktu
tidak ada
memenuhi
saya kerja di pabrik kulit itu, dia kan minum
pemasukan
kebutuhan
di rumah sini sama temennya itu trus simbok
ekonomi
kan datang kesini sambil marah-marah ya itu
sampe semuanya dijual, saya dipulangkan ke
Magelang, mas D pergi ke Jakarta kadang ke
Jogja kadang ke Tegal gitu. Katanya kerja,
tapi gak ada bawa uang. Makanya kan dulu
juga seperti itu, sekarang lah makanya gak
punya apa-apa.
Dulu waktu mas D buat ibu itu, sekitar R
Dulu pernah
Sudah biasa tanpa
umurnya 3,5 tahun seumuran Y ini, di
tinggal terpisah
suami dan tidak
Magelang cuma bertahan 4 bulan trus pulang dengan suami
khawatir suami di
kesini. Makanya saya kan gak takut, sekarang sehingga sekarang LP
kalo gak ada mas D tuh gak sampe hidupnya biasa saja
Pengalaman
tuh ya biasa aja.
membuat tangguh
Dulu kan kalo dirumah sering ditinggal
Ketika bersama,
Pulang malam
malam, kebersamaan itu kan waktu siang toh malam sering
mengganggu
mbak, kalo dia kerja kan kadang gak bareng
ditinggal, siang
kebersamaan saat
kalo malam kan dia pulang malam. Kalo
suami tidur atau
siang
seumpama dia pulang pagi kalo gak kerja
bekerja,
cuman bisanya tidur, bangun sore, kan waktu berkegiatan
bersama kan gak ada. Kalo gak pas bersihbersama hanya
Senang
bersih itu, kalo pas bersih-bersih ya ada, kalo ketika
melakukan
gak ya gak ada.
membersihkan
kegiatan RT
Dulu sebelum kejadian ini, bagaimana
rumah
bersama
mbak menilai diri mbak?
Saya kan dulu orangnya pendiam mbak, ya
Dulu informan
Dulu mengikuti
apa-apa ngikut apa kata suami. Orangnya
seorang yang
suami sebagai
saya itu dulu manut mbak sama suami,
pendiam dan
leader, sekarang
disuruh bilang A ya A gitu. Kalo sekarang ya patuh suami,
mertua sebagai
saya harus cari prinsip sendiri toh mbak.
sekarang mencari leader
Sekarang kan saya udah gak diurusin sama
prinsip sendiri dan Tetap mencari
suami toh mbak, jadi ya saya sekarang saya
menuruti mertua
sosok leader
harus nurutin apa kata orang tua, lebih ke
orang tua daripada suami.
Kalo prinsip saya itu sebenernya kalo saya
Prinsip diri adalah Prioritas:
gak itu tuh gimana caranya saya bisa
mencukupi
mencukupi
menghidupi anak dengan kerja keras saya
kebutuhan anak
kebutuhan anak,
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dan akan saya tunjukkan kalo saya itu bisa
gitu ke ibu saya. Walaupun itu gak ada
suami. Mau ditunjukkin ke keluarga yang ada
di Magelang mbak.

dengan bekerja
untuk pembuktian
diri tangguh ke
ibu

Mereka kan sebelum masuk mas D itu sudah
sering marah-marah kan kadang sama saya
atau sama mas D, kadang itu sering nyakitin
hati, “apa mampu mas D itu menghidupi saya
dan anak saya?” itukan ada mas D, setelah
mas D gak ada, bilang sama saya, “apakah
kamu kuat menghidupi anak-anak?” jadi saya
akan tetap tunjukkan kalo saya itu bisa gitu
mbak, ya walaupun keadaan seperti ini.
Gimana perasaannya mbak?
Ya sakit mbak,

Sakit hati ibu dan
saudara sering
meremehkan
hidup informan
apalagi setelah
suami di LP,
namun informan
berniat
menunjukkan
dirinya bisa
Sakit diremehkan
ibu
Dulu sangat
mendukung suami
di berbagai
kondisi karena
sayang jadi harus
patuh suami

waktu itu kan saya bener-bener mendukung
mas D toh ya gimana hidup susah apa
senengnya, saya kan harus nurut sama suami
mbak, ya sakit sebenernya.
Kenapa harus nurut sama suami mbak?
Ya mungkin karena sayang ya mbak, sayang
itu yang membuat saya itu harus nurut sama
suami, apa kata suami gitu.
Sayangnya gimana sih mbak?
Daleeeem banget hehe. Ya kadang saya gak
tau mbak, kadang sayang kadang pingin
marah gitu.

Sangat sayang
suami tapi juga
merasa sayang
dan marah
Padahal orang tua saya itu ya kemaren hari
Akhir-akhir ini
ini sering sms mbak, disuruh pulang tapi saya ibu memberi
gak mau. Ya katanya ya pokoknya saya
kabar dan
disuruh pulang sama anak-anak tapi saya gak menyuruh pulang
mau. Paling kangen atau gimana mbak
tetapi informan
disuruh pulang kesana.
tidak mau
Tapi kan kadang saya pulang, ini udah
Ibu lebih lama
setahun gak kesana. Ya itu ibu udah 3 tahun
tidak mengunjungi
setengah gak kesini. Tadinya cuma marah
informan karena
sama mas D waktu, jadi terakhir kali kesini
marah pada suami
itu udah 3 tahunan lebih e mbak waktu itu
informan dan
saya hamil Y baru sebulan aja gak ada gak
informan hanya
kesini, jadi kan sekitar 4 tahunan lebih mbak. mengunjungi
Saya cuma kesana kalo lebaran, saya punya
ketika hari raya
hajatan kalo dikasi tahu ya kesana.
Kenapa mbak?
Ya mungkin karena ibu saya gak punya
Ibu tidak
suami gak punya uang apa gimana. Kalo saya berkunjung karena
males mbak kadang hehe
tidak punya suami
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bertanggung
jawab terhadap
keluarga sebagai
pembuktian diri
tangguh pada
keluarga
Perlakuan ibu dan
saudara
meremehkan
peran informan
dianggap sebagai
motivasi untuk
kuat

Respon: sakit
diremehkan ibu
Irrational belief:
istri harus
menuruti suami
karena sayang
(karena
ketergantungan)

Tidak dapat
mendefinisikan
sayang ke suami
Saat ini ibu mulai
lunak dan mau
membantu

Kurang
silahturahmi
dengan ibu
Orang tua dan
suami informan
tidak akur

Kunjungan dan
pertemuan dengan
ortu dihalangi
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atau tidak punya
uang, sedangkan
informan karena
malas

kan saya sama saudara saya itu mbak
orangnya suka ngejelekin saya apa gimana
jadi itu malesnya.
Kalo saya kesana kadang marah-marahnya
itu mbak yang saya gak nganu gimana gak
sakit kalo disakitin terus.
Gimana menjalani 3,5 tahun mbak?
Gak kerasa mbak, tau-tau udah 3,5 tahun
gitu. Ditinggal cuman Y sebulan hehe.
Waktunya tuh cepet. Malah udah hampir 4
tahun toh mbak.
Apa ya kok udah 3,5 tahun gitu, kalo
suaminya 12 tahun kan kadang ngitung
kurang berapa kurang berapa gitu, berarti
udah mau keluar, kadang gitu mbak heheh.
Kadang kalo habis ngitung gitu ketemu mas
D bilang, “kapan toh kamu keluar?” kadang
gitu, mas D bilang, “ ya sabar”, hehe. Ya
sabar-sabar sampe kapan sabar hehe. Tapi
kadang seneng ngitung gitu,
kadang mikir wah gak bebas, kalo pulang kan
gak tau nanti kelakuan yang dulu, gak boleh
main atau gak boleh keluyuran. Lebih banyak
takutnya dibanding senengnya.
Menurut mbak dengan adanya kejadian
mas D di LP bagaimana pengaruhnya
dengan pernikahan mbak?
Sebenernya mempengaruhi mbak,
masalahnya kan mempengaruhi dengan
ketidak adaan mas D dirumah, godaan itu.
Apalagi mbak gak boleh keluar, tapi sekarang
kan saya bisa keluar malem atau main keluar.
Tapi saya kan sekarang banyak temen.
Gimana itu mbak? Pingin bebas tapi juga
takut godaan?
Gak bisa ngebayangin mbak saya seperti itu.
(memarahi anak-anak karena berisik)
nakalnya ini loh mbak terus menerus,
makanya sama ibu saya dimarahin kalo
marahin anak-anak kan buat kebaikan dia toh
mbak saya sering,

uang serta status
tanpa suami
Proyeksi tidak
punya
suami=tidak bisa
bepergian=kurang
uang
Saudara sering
Penilaian buruk
menjelekkan
dari saudara
informan sehingga menyebabkan
informan jadi
malas bertemu
malas bertemu
Sakit dimarahi
Sakit hati dengan
keluarga di
keluarga karena
Magelang
dimarahi
Tidak terasa sudah Menikmati
hampir 4 tahun
kehidupan tanpa
suami di LP
suami
Menghitung sisa
Menunggu
waktu suami di LP kedatangan suami
lalu
mengkonfirmasi
pada suami dan
suami
menyabarkan istri
Suami bebas,
kemungkinan istri
tidak bebas
sehingga istri
merasa takut

Ketakutan
dikekang suami
setelah suami
bebas

Tidak adanya
suami menjadi ada
godaan namun
jadi banyak teman
dan bisa keluar
malam

Akibat
perpisahan:
godaan
Kebutuhan untuk
bebas (keluar
malam dan
banyak teman)

Memarahi anak
untuk kebaikan
anak sendiri

Marah=bentuk
didikan
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masalahnya itu apa ya di lingkungan itu loh
mbak yang gak baik. Perkataan itu ya gak
baik, lingkungan terlalu bebas,
mempengaruhi sekali loh sama anak-anak
seumuran R itu udah berani keluar malem.
Makanya saya coba mendidik R itu kalo yang
harus yang perhatian harus saya cegah seperti
itu kalo bisa ya saya usahain.

Lingkungan tidak
baik untuk anak,
seperti perkataan
dan kebiasaan
keluar malam
Mendidik anak
agar tidak
terpengaruh
lingkungan
Susah banget didik sendiri, masalahnya
Susah mendidik
kelakuannya itu semenjak ditinggal bapaknya anak sendiri
kelakuannya seperti itu,
apalagi anak
semakin nakal
setelah ayah diLP
dulu waktu ada bapaknya gak berani sama
Anak takut pada
saya atau sama ibu.
ayah sehingga
patuh juga pada
ibu dan simbah
Ya mungkin kasih sayang bapak itu kurang,
kedua itu karena gak ada bapaknya dia
bermain terlalu bebas. Kalo ada bapaknya,
waktu tidur harus tidur, sekarang kan maen
trus, yang ada main main, pulang sore, kalo
sore pergi lagi pulang jam 8.
Dia itu nurut bapaknya karena takut,
masalahnya kalo mukul mukul, dia kan
paling takut kalo bapaknya marah mbak,
denger suaranya udah takut.
Tapi kalo saya gak takut sama sekali,
terkecuali kalo saya tuh mukul beneran itu
baru takut, nangis dah manut, tapi kalo gak
ya gak. Kadang yang perempuan juga seperti
itu, kalo minta apa harus ada, seperti
bapaknya itu. Tapi lebih sulit R daripada Y,
kalo Y cuman permintaan harus diturutin,
kalo perkataan apa nurut, dibilang kesana
kesana gitu, tapi kalo R dibentak aja kadang
gak mau. Duh makanya kadang saya sering
jengkel sama R. Masalahnya kan kadang
sama simbok aja juga berani, sama bapak aja
kadang dibilangin diam tapi dibelakang
grundel gitu, marah-marah sama saya.
Sekarang gak ada bapaknya kelakuannya
lebih nakal.
Gimana mas D ada perubahan antara anak
pertama dan kedua?
Gak ada perbedaan. Ya bedanya kalo waktu
kedua ya mungkin saya kadang minta ini
minta ini kadang diturutin,

Anak kurang
kasih sayang dan
didikan ayah yang
disiplin
Jika anak tidak
patuh ayah, maka
akan dipukul
Anak takut jika
dipukul ibu
Anak pertama
susah dididik
dibandingkan
anak kedua

Anak pertama
semakin nakal
karena tidak ada
ayah
Suami menuruti
keinginan istri
ketika hamil
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Lingkungan tidak
baik untuk anak
dalam tata bahasa
dan kebiasaan
keluar malam
Peran ibu
mendidik anak
menjadi anak
yang baik
Repot sendiri
mendidik anak
yang semakin
nakal setelah ayah
di LP
Membutuhkan
peran suami
dalam pengasuhan
Ayah disegani
anak
Self-aware: anak
kurang sosok ayah
Ayah: peran
disiplin
Anak patuh ayah
karena
punishment
dipukul
Punishment
efektif untuk
anak: pukulan
Merasa sulit
mendidik anak
pertama

Tidak ada ayah
membuat anak
semakin nakal
Perlakuan suami
pada hamil kedua
lebih menuruti
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kedua
Bingung suami
bisa menuruti
keinginan padahal
tidak ada uang,
saat ini mengerti
mungkin dipenuhi
selingkuhan

keinginan istri
Kecurigaan istri
terhadap
perubahan suami

Cara
berpenampilan
suami berubah
dan sering
bepergian

Peka terhadap
perubahan suami

Curiga sehingga
mengetes suami
untuk menguji
kecurigaan dan
suami selalu
menuruti

Menguji
kebenaran
kecurigaan
perubahan suami
Istri peka
perubahan suami

Ibu merasa lebih
terikat dengan
anak-anak

Kadang orang juga ada yang bilang kamu ini
masih muda, apa kamu kuat nunggu suami
kamu sampe 12 tahun.

Ibu mengandung
anak sehingga
lebih terikan dan
juga mengurus
anak kedua sendiri
dari kecil
Ada pikiran pisah
dan anak-anak
bersama ibu
Orang lain
meragukan istri
dapat bertahan

Kadang saya sempet bilang ya itu resiko
saya, kalo saya gak kuat berarti saya harus ya

Bertahan adalah
resiko

tapi kan kadang saya juga berpikir kok punya
uang bisa ngasih saya kalo saya minta ini tuh
darimana. Tapi menurut saya tidak ada yang
beda mbak. Masalahnya kalo saya minta apa
kalo hamil Y itu cuman jarang mbak. Ya
mungkin sama almarhum kan almarhum
(korban) kan uangnya banyak, entah itu
minta sama sana kan ya saya juga gak tau.
Tapi kan waktu itu kan gak ngerti.
Kan dari cara dia berpakaian aja udah
keliatan. Kan katanya dekat sama ini sama
ini. Tapi kan sama temennya, yang saya tahu
itu karena dia itu suka jalan sama siapa.
Masalahnya dia gak kerja itu loh mbak,
sedangkan si korban kan apa tuh, staff saya
ya, mungkin kan uangnya banyak.
Sebenernya kan curiga ya, maksudnya kan itu
bukan kemauan si jabang bayi, sebenernya
itu saya ngetes dulu waktu hamil R, saya
minta bakso aja ya mbak gak pernah
diturutin, tapi waktu itu hamil Y minta ayam
bakar aja dikasi loh mbak, itu yang kadang
saya harus, pokok masalahnya itu kadang
kalo malem keluar kok penampilannya beda.
Kita ya perlu curiga toh mbak sebagai
perempuan, trus curiga saya ngetes kok
bener-bener dibeliin gitu loh mbak. Malah
semakin terus terusan aja saya ngetesnya,
minta ini minta ini minta ini kok ada padahal
gak kerja gitu loh mbak.
Sebelumnya kan mbak cerita, anak itu
alasan masih dengan mas D, kenapa gitu
mbak?
Ya mungkin karena saya tuh ngandungnya
anak-anak 9 bulan ya, jadi kan ikatan batin
terikat banget gitu loh mbak. Apalagi kan
saya ngurusin Y dari kecil sampe besar
seperti ini. Mungkin kan kasih sayang saya
itu loh mbak.
Tapi di sisi lain saya berpikir berpisah tapi
anak-anak sama saya, ya seperti itu.

Jika pisah dengan
suami, maka anak
bersama ibu
Tidak
memedulikan
keraguan orang
lain pada diri
sendiri
Berani menerima
resiko rumah
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kehilangan suami dan anak.
Walaupun kadang saya marah sama anak itu,
sampe kadang mukul, kadang marah,
sebenernya marah itu karena sayang
masalahnya kan didikan dari bapaknya yang
gak ada itu loh mbak. Kalo Y kan sama
sekali gak pernah kedidik bapaknya. Kalo R
ya lumayan, sudah ngerasain kasih sayang
selama 6 tahun toh, hampir 6 tahun.
Makanya kan kadang kalo R ketemu
bapaknya bosan ya,
tapi kalo Y kan lagi seneng-senengnya.
Masalahnya kan dia baru-baru toh kenal
sama bapaknya. Kalo diajak pulang kadang
gak mau.
Gimana perasaan mbak melihat seperti itu?
Kadang ya perasaannya ya saya kan karena
semakin lama kan semakin kuat itu loh mbak
godaannya, suka melihat pertumbuhan anakanak kan semakin dewasa itu loh mbak.
Kan semakin lama semakin tau toh mbak
keadaan bapaknya, apalagi kalo saya
bertengkar sama bapaknya itu yang lebih
nangis si R, itu kalo saya punya masalah
sama bapaknya. Kemaren waktu saya
terakhir jenguk mas D juga seperti itu si Y,
bapaknya lagi punya masalah si Y ketemu
bapaknya sama sekali gak mau. Ketemu
bapaknya langsung minta pulang karena
bapaknya lagi ada masalah di rutan, lagi ada
masalah sama saya 2 bulan gak saya jenguk,
marah-marah sama saya. Waktu terakhir
ketemu kemaren, jadi udah mau sebulan gak
kesana.
Kenapa?
Kemaren dikasih surat sama mas D, waktu
dikasih surat sama tetangga, isinya disuruh
kesana sebelum puasa, tapi kok karena
keadaan ya saya bekerja dengan ada
pengukuran jadi buat apa toh mbak kesana
kalo gak ada yang didapet sama mas D, ya
gak kesana. Kemaren ibu kesana hari Selasa
tutup sampe sekarang belum kesana.
Gimana mbak perasaan mbak tentang Y
yang hanya sebentar bersama bapaknya?
Kasian mbak sebenernya karena seumuran
dia kan harus mendapatkan kasih sayang
bapaknya tapi kan sekarang kasih sayangnya
gak ada.
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berumahtangga
Marah sama anak
karena sayang dan
menggantikan
dididikn ayah

tangga yaitu setia
Marah sebagai
didikan dan wujud
sayang, juga
pengganti peran
ayah

Anak pertama
bosan bertemu
ayah
Anak kedua
sedang sukasukanya bertemu
ayah

Anak pertama
mulai tidak terikat
dengan ayah
Anak kedua masih
membutuhkan
sosok ayah

Semakin lama
godaan semakin
banyak dan anak
juga semakin
besar dan
mengerti kondisi
ayah dan ibu yang
renggang

Godaan semakin
banyak
Anak semakin
besar dan
mengerti keadaan
orang tua yang
renggang

Tidak membesuk
suami karena
bekerja lebih
menghasilkan
yang nantinya
juga untuk suami

Lebih
mengutamakan
pekerjaan yang
menghasilkan
daripada
menjenguk suami
karena suami juga
butuh uang

Anak kedua
harusnya
mendapatkan
kasih sayang ayah

Prihatin anak
tidak dapat
perhatian penuh
dari ayah
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Apa yang mbak lakukan untuk
menanggulanginya?
Ya saya kasih sayang tetep apa ya tetep ada
waktu bermain, jadi dia itu tidak merasakan
tidak ada kasih sayang dari bapaknya.
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Keinginan
bersama dalam
mengasuh anak
Bermain dengan
anak untuk
menggantikan
kasih sayang ayah

Ibu berusaha
menghadirkan
peran ayah

Sekarang lebih
enak karena bisa
banyak teman dan
bebas berpakaian
Susahnya tidak
ada suami
dicurigai dekat
dengan pria lain
padahal orang tua

Kebutuhan untuk
berelasi
Kebutuhan untuk
bebas berpakaian

PERTEMUAN KETIGA
Kemaren kita sempet ngobrol tentang
larangan mas D sama mbak, menurut mbak
gimana?
Sebenernya enakan yang sekarang bebas ya
mau berteman sama siapa aja gak ada yang
marah, mau berpakaian gimana-gimana gak
ada yang marah.
Tapi ya susahnya gak ada mas D kadang
orang ya kalo saya deket sama siapa deket
sama siapa kan banyak yang bilang jelek
gitu. Sekarang aja sering dihina e mbak sama
tetangga. Ya kadang saya sering deket sama
laki-laki, dipikir lagi kan yang sering ngobrol
sama saya kan orang tua ya cuman yang
bilang aja yang nganu yang gak ngerti. Kok
bisa gini-gini, saya nanggepinnya biasa saja.

Ya sempet kemaren memang dimarahin sama
ibu ya gak papa. Malu toh jadi kalo orang
bilang seperti itu bilang kan saya masalah
saya sering keluar malem padahal gak
ngelakuin apa-apa ya sering gitu. Cuman
biasa ngobrol tentang rongsok seperti itu, tapi
kan rumahnya jauh di daerah mana gitu, ibu
suka marah-marah. Padahal bagi saya untung
toh mbak, gak ada ruginya, ruginya cuma
diajak ngobrol kok timbul fitnah. Untungnya
karena saya dapet uang. Ya udah terlanjur ya.
Padahal udah bapak-bapak, sama bapak aja
tua sana kok. Ya biasa sih mbak gak ada
suaminya.
Dulu ketika sering dilarang seperti itu,
gimana perasaan mbak?
Ya sebenernya apa ya, tertekan masalahnya
kan dulu waktu belum jadi istrinya mas D,
saya kan mengenakan pakaian biasa toh

Ibu mertua marah
dan curiga
informan keluar
malam dengan
pria lain, padahal
tentang pekerjaan
yang dapat
menguntungkan

Dulu sebelum
bersuami, bebas
berpakaian,

Kebutuhan akan
rasa aman dari
pria
Lingkungan
menilai buruk
pergaulan
informan tanpa
suami
Lingkungan tidak
mengerti informan
Informan
menanggapi apa
adanya
Ibu mertua
membatasi relasi
informan dengan
lawan jenis
Obrolan tentang
pekerjaan
menguntungkan
ekonomi
Kehadiran suami
cara
mempertahankan
nama baik

Status suami-istri
mengubah
kehidupan
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mbak, kalo terbuka ya gak. Tapi kan kalo
pake celana kadang diatas lutut atau pakai
rok itu biasa, tapi kok setelah jadi istrinya…
katanya kan waktu itu kan komitmennya kan
gak mau ngatur masalah dalam pakaian, kok
jadi diatur gitu.
Apa yang mbak lakukan?
Ya diam cuma nurut aja.
Apa yang mbak pikirkan?
Kan kadang saya juga, kenapa saya kalo
keluar harus pake celana panjang rok
panjang, kalo didalem kan gak papa kayak
gitu. Masalahnya apa? Katanya ada yang,
mas D bilang kadang bilang gak sopan,
kadang bilang malu-maluin kan karena paha
kamu besar. Mungkin malu mbak karena
saya jelek hehehe.
Ya perasaannya biasa saja mbak, memang
wataknya mas D seperti itu.
Dulu waktu belum nikah kan komitmennya
seharusnya dari dia udah bilang ya mbak,
waktu pertama kali ketemu kan saya
menggunakan pakaian seperti ini seperti ini
kan seharusnya dia juga udah bilang dari
awal. Maksudnya tuh bilang mbok ya kamu
itu berpakaian harus diubah atau diubah
gimana-gimana, itu enggak, gak bilang sama
saya seperti itu. Komitmennya baru mau
nikah itu aja. Saya kan cuma bilang saya kan
nganu dalam hal berpakaian kan dari dulu
memang seperti ini setelah jadi istri kamu
aku juga ingin seperti ini apa adanya gitu, iya
iya, ya cuman iya gitu. Seterusnya enggak.
Oh berarti sebelum nikah ada beberapa
perjanjian dulu ya mbak?
Ya cuma dalam berpakaian. Sama yang
komitmen hidup bersama setelah dia masuk.
Trus setelah mas D bebas, mungkin ada
larangan lagi gak mbak?
Belom pernah ngobrol tentang itu. Ya cuman
apa ya mbak, kalo saya hari Senin kesana
tampilannya mungkin menurut mas D masih
seperti dulu ya kalo hari apa apa sebulan
setelah itu saya kesana lagi, penampilan saya

sekarang dilaranglarang padahal
pernah berjanji
tidak mengatur
penampilan
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Larangan
membuat tertekan
Kecewa suami
melanggar janji

Meskipun
Prilaku istri yang
dilarang, istri tetap patuh suami
patuh
Batasan
berpenampilan
istri karena suami
malu tubuh istri
yang besar dan
istri merasa jelek

Sindirian suami
membuat rendah
diri

Merasa biasa
karena suami
wataknya seperti
itu
Menuntut suami
memberitahukan
larangannya
sebelum menikah
Dulu suami tidak
mempermasalahka
n penampilan istri
dan berjanji
menerima apa
adanya, namun
sekarang malah
melarang

Menerima karena
maklum sifat
suami

Komitmen setelah
di LP, istri
bertahan
menunggu
Suami sadar dan
menanyakan
perubahan
penampilan istri
jika berkunjung

Sekarang
komitmen setia
selama di LP

Menuntut suami
konsisten dari
sebelum menikah
Kebutuhan untuk
diskusi dan
terbuka dalam
kesepakatan
pernikahan
Pacaran tidak ada
komitmen
Inkonsistensi
suami antara
perkataan dan
perbuatan
Kecewa pada
suami yang
melanggar janji

Suami perhatian
dan peka dengan
perubahan
penampilan istri
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gimana ditanyain, kok ada yang berubah
mesti, padahal menurut saya enggak. Sering
ya mbak digituin,
waktu itu saya kan mau rebonding udah 3
tahun hamil Y, sekarang kan baru kemaren
itu dibilang gini, pak saya mau rebonding,
(mas D) “ya kalo kamu punya uang
silahkan”, kan gitu.
Setelah rebonding kan kadang beda kan
waduh hahaha wah malah beda kan gitu,
jangan-jangan kamu ada apa-apa sama orang
lain. Enggak ya kan bilang gitu, (mas D) “ya
awas nanti kalo nganu, main selingkuhan”,
gitu. Enggak kan bilang gitu. Berarti kan dia
sebenernya masih khawatir toh mbak dengan
penampilan.
Ya dia walau kadang dibilang gini-gini, (mas
D) “kamu itu kalo berpakaian biasa-biasa
saja”, ya biasa gimana dari dulu kan udah
biasa gitu, (mas D) “ya kalo kesini agak
berpakaian gitu”, haha kan bilang gitu, ah
gak mau padahal di rumah sering kadang
pake you-can-see. Tapi kan saya malu toh
mbak kalo keluar pake pakaian gitu. Tapi
kalo nanti kalo saya pake baju ketat, kadang
“kok pake baju yang seperti itu?” jadi kan
serba salah toh mbak. Ya gini kemaren
disuruh pake baju yang agak ketat, sekarang
pake yang ketat dimarahin kan gitu hehe
(mas D) “ya tapi gak yang seketat itu”,
hahah. Wah padahal menurut saya enggak
loh mbak, cuman biasa kalo you-can-see kan
gak nganu gak ketat banget toh mbak cuman
di nganu, luarnya pake jaket, cuman gitu
katanya ketat waduh. Kalo dirumah pake
oplos seperti ini toh mbak, gak pernah pake
you-can-see.
Biasanya disana juga “minta” ya mbak ya?
He em, bilang heheh wah saya hehehhe. Iya
gak maksudnya kalo bilang seperti ini kadang
kan mikirnya mas D, aku kan kadang sering
pingin ya pingin itu kadang pegang-pegang
gitu tapi kan gak mau. Ya yang seperti yang
saya bilang kemaren mbak, itu kan
dampaknya pada kelakuan kan gak bisa,
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Istri meminta izin
suami untuk
merubah
penampilan dan
suami
mengizinkan
Perubahan
penampilan
membuat suami
curiga istri
selingkuh

Komunikasi yang
terbuka dengan
suami

Suami
mengutarakan
hasrat seksual,
ingin physical
touch namun istri
menolah karena
takut ketahuan
dan suami
hukumannya

Keterbukaan sutri
tentang hasrat
seksual
Membatasi
dorongan seksual
dengan aturan LP
Ketaatan suami
dan istri karena
punishment

Kecurigaan dari
suami pada
perubahan istri
Takut kehilangan
istri
Inkonsistensi
prilaku suami
Istri mengerti
kekhawatiran
suami
Suami meminta
Salah paham
istri berpakaian
tentang
seksi ke LP, tetapi berpakaian ke LP
setelah dipakai,
Permintaan suami
suami malah kaget untuk istri
dengan pakaian
berpakaian seksi
yang terlalu seksi ketika besuk
Pemenuhan
kebutuhan seksual
suami ketika
kunjungan
Ada salah paham
dalam komunikasi
Jenguk:
komunikasi
seksual atau
bicara dorongan
seksual
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ya paling dengan surat tadi. Ya cuman saya
gak pernah bales kalo dia ngasi surat seperti
saya gak bisa bales marah-marah haduuh 3
hari 3 bulan gak apa marah trus yang ada
hahahha.
Kenapa gak pingin bales mbak?
Wah gak tau mbak ya, kadang pikiran saya
tuh malas buatnya heheh. Kan mungkin
bedanya perempuan sama laki-laki kan
hasratnya banyak laki-laki toh mbak, ya gitu.
Kalo laki-laki banyak kan biasanya, kalo
perempuan udah males ya udah. Jarang bales,
kadang kalo mas D 3 kali saya cuma sekali
gitu, makanya dia sering marah. Tapi kan
saya kan lihat situasinya mbak, masalahnya
kan saya waktu surat-suratan sama mas D,
surat hasrat itu kan kerja di waktu kalo
lembur sampe jam 10 jam 11, kan gak ada
waktu kalo jam 11 nanti saya nulis surat buat
mas D kan ngantuk, yaitu makanya heheh
alesannya ada aja kalo disana waktu ketemu,
ditanyain kok gak dibales suratnya, capek,
(mas D) “capek mana? Capek di rumah toto
watu atau capek hati aku yang nungguin surat
kamu?” hahhaha haduuuuh haa gak papa
gitu.
Sampe berapa surat itu, diceritain dari apa
sampe akhir hehe cara melakukan hubungan
intim.
Ya kalo dia ngasih sampe gak bales ya
kadang marah itu cuma surat biasa tanya
kabar gitu aja, tapi sekitar 3 bulanan atau 4
bulanan itu kangen ya kasi tapi kadang saya
bales kadang enggak. Tapi kadang kalo gak
saya bales cuman saya bales apa cuma kabar
dan rumah, ya seneng-seneng marah
sebenernya.
Sekarang jarang kirim surat, kalo saya kesana
1 bulan 3 kali ya biasanya semakin lama saya
besuk ya dia semakin seneng toh mbak,
mungkin sering nganu ngasih surat, cuman
kalo jarang ya enggak.
Tapi kan sekarang saya kesana, sudah 1
bulan saya gak kesana. Surat yang terakhir
sekitar 1 minggunan tapi cuma tanya kabar
sama minta baju,

diberatkan
Hasrat seksual
disalurkan lewat
surat, namun jika
istri tidak
membalas maka
suami marah
Tidak membalas
surat karena
sedang tidak
berhasrat dan
lelah bekerja dan
suami tidak
mengerti hal itu

Surat berisikan
cara melakukan
hubungan seksual
Suami marah jika
tidak dibalas surat
hasrat dan hanya
akan membalas
surat biasa
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Penyaluran hasrat
seksual dengan
surat
Suami marah jika
surat tidak dibalas
Cara komunikasi
terbuka hanya
surat
Merasa kurang
memiliki hasrat
seksual
Malas membalas
surat karena tidak
ada hasrat dan
lelah
Suami marah jika
hasrat seksual
tidak terpenuhi
Suami sangat
membutuhkan
hasrat seksual
Suami tidak
mengerti kondisi
istri

Suami marah surat
hasrat tidak
dibalas

Suami senang istri
menjenguk dan
memberikan surat

Besuk=surat=sua
mi senang
Kebutuhan suami
untuk bersama

Sekarang jarang
menjenguk dan
surat terakhir
berisi permintaan
kebutuhan

Sekarang jarang
jenguk=jarang
surat=sedih
Surat sebagai
bentuk
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kemaren nitip ibu cuma saya kasih bajunya
aja, yang lain belum saya, masalahnya kan
harus beli toh mbak, sedangkan saya belum
bayaran.
Nanti setelah bayaran mungkin saya kesana
lagi. Setelah hari Senin kan Senin udah
diangkat kan trus bayaran mungkin saya
kesana, sabun peralatan mandi kan belom.
Dia itu gak suka roti-rotian gitu, sukanya
krupuk goreng-gorengan, kopi saya jarang
kasih gula, paling sukanya susu, kalo
dirumah itu kopi itu gak pernah, air putih itu
harus, kopi teh gak pernah.
Kemungkinan kalo dia kembali seperti dulu,
apa yang sudah mbak pikirkan?
Nanti kan kalo saya gini mbak kalo memang
saya bertahan tetep disini itu sebelum keluar
harus punya komitmen, udah nganu udah
diskusi lagi sama mas D.

Belum memenuhi
permintaan suami
karena belum ada
uang
Berkunjung ketika
ada uang untuk
memberikan
kebutuhan suami
dan barang
kesukaan suami

Masalahnya kan buat apa saya nunggu
bertahun-tahun gini kalo nanti setelah dia
keluar kelakuannya akan sama mungkin sama
saya juga akan sama gitu mbak ya mungkin
toh, jadi nanti ada komitmen.
Rencananya apa aja mbak yang mau
didiskusikan?
Ya kalo menurut saya itu yang harus apa ya,
kelakuannya harus diubah mbak, ya itu
kelakuan. Kedua itu, apa ya, kesetiaan itu
juga harus ada sama apa ya, masalah
melarang-larang dalam hal pergaulan itu, 3
itu yang harus saya. Kan seharusnya kan
seperti mas D juga harus mengiyakan toh
mbak masalahnya kan dia buat ngelakuin apa
ya perjanjian seperti itu gak berat toh mbak.
Ya seharusnya harus diiyakan gitu heheh
menurut saya loh mbak, menurut dia kan gak
tau.
Diskusinya dulu ya cuman setia, aku gak
selingkuh, ya aku tau kamu setia.
Kenapa memutuskan untuk diskusi?
Ya aku juga gak mau toh mbak kejadian ini
kan terulang.

Menunggu suami
akan sia-sia jika
suami tidak
berubah

Ya kalo menurut saya ya, hidup saya dari
dulu itu sama mas D pahit loh mbak, apa-apa
serba dilarang serba dilarang kan ya aku kan

Harus punya
komitmen
bersama setelah
suami bebas
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komunikasi sutri
Keinginan suami
tidak bisa
terpenuhi
Kebutuhan suami
di LP dipenuhi
istri
Istri mengerti dan
peduli kesukaan
suami

Istri orang yang
menekankan janji
Janji dibuat
dengan diskusi
dan kompromi
Tuntutan untuk
suami berubah
sebagai bentuk
dan bayaran
kesetiaan istri

Menuntut suami
berubah
prilakunya, setia,
dan bahasan
tentang lingkup
sosial istri, 3 hal
yang ringan bagi
istri, tapi belum
tentu bagi suami

Tuntutan
perubahan yang
ringan: prilaku
baik, setia,
batasan relasi istri
Istri mengerti ada
perbedaan
pendapat dalam
pernikahan

Dulu hanya
membahas
kesetiaan
Diskusi agar
kejadian yang
sama tidak
terulang
Hidup bersama
suami dianggap
pahit dan tertekan

Komitmen untuk
setia saat ini
Diskusi sebagai
problem solving
Hidup pernikahan
pahit karena
banyak batasan
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tertekan, kalo semuanya harus ditekan seperti
itu ya gak mau. Ya makanya kalo kita, kalo
saya masih bisa bertahan disini, saya harus
diskusi sama mas D, gimana caranya.
Kan dulu kan mbak bilangnya nurutnurut….
Sekarang enggak seperti itu, soalnya dulu kan
waktu nurut nurut nurut itu kan saya yang
saya pikirin kan cuma anak toh mbak kalo
saya kan dulu apa ya istilahnya ngabotin anak
lah kalo misalkan gimana sama mas D ya
gimana.
Sekarang kan pikirannya saya kan beda
mbak, bedanya ya iya kalo aku, seumpama
ya, saya pisah sama mas D kan anak ikut aku
ya aku orang seumpamanya bapaknya masih
sama mbahnya ya nanti ikut sama bapaknya
gitu,
makanya gitu-gitu harus masalah komitmen
itu. Harus diskusi gimana-gimana
kelanjutannya itu loh mbak. Kan juga kasian
anak-anak toh mbak, makanya harus ada
diskusi gimana kelanjutannya.
Maaf mbak aku kembali lagi, tentang surat
hasrat tadi, kalo mbak sendiri puas dengan
adanya itu?
Kalo menurut aku, ya puas mbak masalahnya
kan ini kadang ya mungkin hasrat saya kan
kadang ada kadang enggak. Setelah baca
surat seperti itu ada, tapi kalo gak ya gak.
Makanya kan saya kadang kalo kangen sama
mas D sekarang gak pernah liat foto cuma
baca surat-surat itu.
Mas D selalu duluan, mau tanya kabar, mau
hasrat, mas D duluan, mulai dari umbulharjo,
pertama masuk yang ngasi surat itu,

karena selalu
dilarang sehingga
perlu diskusi
untuk kehidupan
selanjutnya

Dulu patuh suami
demi anak
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yang
menyebabkan
tertekan
Kebutuhan untuk
bebas
Sadar kebutuhan
untuk berdiskusi
dalam pernikahan
Patuh supaya anak
tidak tertekan
Anak adalah
alasan bertahan

Saat ini tidak mau
hanya patuh
karena anak sudah
bisa tinggal
dengan salah satu
orang tua
Perlu diskusi
untuk membentuk
komitmen
keluarga bersama
demi anak

Anak sudah
dianggap bisa
menentukan
pilhan sehingga
ibu bisa mandiri

Surat hasrat
dianggap
memuaskan ketika
kangen karena
dapat dibaca
kembali

Surat cukup dapat
menyalurkan
hasrat seksual
Surat=pelepas
rindu

Suami selalu
mengirim surat
lebih dulu sejak
menjadi tahanan
makanya suratnya sampe 1 tas loh mbak,
Surat dari suami
banyak sekali. Padahal kalo dari saya paling
lebih banyak
cuman berapa kertas aja gak sampe 50 heheh, daripada istri
itu paling dari mas D 100 ada. Kalo gak
capek sama pas kangen aja baca.
Paling rajin sebelum lebaran (kejadian ibu
Setelah kasus
dan bapak) itu, itu rajin kalo ngasi surat
mertua, suami
heheh sekarang udah agak jarang, sebulan
jarang mengirim
sekali aja kadang gak pernah. Kan pikirannya surat karena istri
mas D setelah kejadian ibu iya karena saya
juga bekerja
sekarang bekerja jadi waktunya kurang buat

Diskusi tentang
komitmen
berkaitan dengan
kehidupan anak

Surat selalu
didahulukan oleh
suami
Suami lebih
membutuhkan
surat dari istri
Suami dianggap
mulai mengerti
kesibukan istri
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dia, mungkin ya seperti itu.
Tapi kan sebelum ini penghasilan kurang ya
mbak, kalo ibu gak ngajak kesana (LAPAS)
ya gak kesana, masalahnya buat jajan aja
kurang gitu.
Masih saja diungkit loh mbak kejadian itu,
padahal udah mau setahun. Yang saya
anehnya itu sudah memaafkan kesalahan saya
itu, tapi kok sampe sekarang kadang
diungkit-ungkit, yang sering membuat saya
malas itu loh kalo sampe sama diungkitungkit.

Kenapa mbak dia semarah itu?
Mungkin karena saya jarang kesana ya mbak,
mungkin karena sudah ada orang yang deket
sama kamu atau gimana, ya kadang marah.
Di masalah itu apa yang membuat mas D
marah banget?
Waktu itu kan kejadian sama ibu kan cuma
biasa, terus bapak buang sampah dari hotel
itu setelah mereka bertengkar itu kan yang
ngambilin saya sama bapak. Kalo ngambilin
kan sering jam 4 pagi toh mbak, saya kadang
gak bisa ngurus anak, ya saya cuma nitip,
tapi kan kalo ibu kesana bilang sama mas D
bilang TN pergi ambil sampah gak bilang.
Maksudnya gak pamitin anaknya kalo masih
tidur gitu, padahal kan saya bilang kan mbok
nitip Y sama R bilang gitu, itu udah saya
kasih uang buat sekolah, Y juga sudah saya
kasih buat jajan, gitu.
Oh jadi mas D marah karena mbak
dianggep ninggalin anak?
He em, ditinggal dianggep nganu ee.. karena
juga kurang perhatian gitu. Kadang kan kalo
ngambil barang dagang itu kan juga sering
sama saya itu kan hampir setiap hari kan saya
pergi sama bapak. Kadang bilang kurang
tanggung jawablah, kurang didik anak
kadang gitu.
Oh mas D juga cemburu gitu sama bapak?
Iyaa. Ibu juga cemburu.

Kalo saya deket sama laki-laki yang marah
ibu, bukannya bapak. Kemaren aja yang
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Dulu jarang
Kunjungan
berkunjung karena membutuhkan
kurang uang
uang
Kasus dekatnya
istri dan bapak
mertua masih
diungkit sehingga
istri malas
bertemu

Suami marah
karena istri jarang
berkunjung dan
curiga istri
selingkuh
Kesibukan istri
bekerja dengan
bapak mertua
dilaporkan ibu
mertua ke suami
karena dianggap
mengabaikan
anak, sehingga
suami marah

Suami masih
mengungkit
kedekatan istri
dan bapak
Istri tidak suka
suami mengungkit
masa lalu
Jarang
berkunjung=meng
hindari marahnya
suami
Suami marah
tidak diperhatikan
dan takut
kehilangan istri
Suami marah jika
istri tidak
mengasuh anak
Ibu mertua
mengadu domba
anak dan menantu
Suami cemburu
dengan ayah

Sibuk bekerja
Suami marah istri
dengan bapak
tidak menjalan
mertua sehingga
peran pengasuhan
suami
menganggap istri
mengabaikan anak
Suami dan ibu
mertua cemburu
kedekatan istri
dan bapak mertua
Ibu mertua marah
informan dekat

Suami dan ibu
mertua cemburu
kedekatan istri
dan bapak mertua
Ibu mertua merasa
insecure menantu
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waktu hari apa itu, malem sabtu itu hari ibu
ya sama saya, padahal yang tau duluan ya
cuma bapak. Bapak kan buang sampah cuma
di TPA Bedok gitu, trus ada yang bilang
sama bapak, “Pak kok anaknya sekarang
sering ke tempat ini? Kenapa?”
kan cuma gitu, tapi bapak gak mau tanya
sama saya, dia cuma bilang sama ibu. Ibu
marah-marah kesini, gitu, “kenapa kamu
sering kesana?” padahal enggak loh mbak,
saya cuma 2 minggu sekali ambil uang ke
tempat situ. Itu aja sama juragan aku toh
mbak kesananya. Kok ditanya-tanya, hadeh
aku.
Jarang dulu mbak pergi sama bapak, perginya
itu waktu dulu mas D di rutan yang
sebelahnya itu loh mbak, itu masalahnya kan
dulu saya gak berani motor, bisa bisa tapi ini
(anak) kan masih kecil gak berani toh mbak
naik motor sendiri.
Ya terus mungkin bapaknya juga gak enak
sama ibu kan bilang gini, “T, kalo bisa ya
bisa itu kalo kamu juga berani kalo ke tempat
D mbok ya pake motor sendiri aja. Aku gak
ngelarang kamu pake motor ini, tapi kalo bisa
ya sendiri ya jaga nama baiklah gitu.
Mbok itu kan juga sering marah-marah kalo
saya pergi sama bapak”. Makanya kalo
biasanya ya memang cemburu waktu ada
masalah sampe sumpah-sumpahan gitu kalo
bapak gak ada hubungan apa-apa sama saya,
selain anak sama menantu kan. Kemaren itu
bapak disangka selingkuh sama saya iya,
sama deketnya warung itu loh mbak. …
Ya tapi kan kalo menurut saya, gak
seharusnya seperti itu toh mbak, masalahnya
kan dia itu juga harus merasa apa ya, merasa
menghormati orang tua, dia kan sudah
mendidik dan membesarkan anak dari dia
sampe hari ini harusnyakan berterimakasih
mbak kalo bagi saya loh mbak bagi saya, tapi
bagi mas D mungkin tidak, gak ada rasa
trimakasihnya sekali sama bapak.
Setelah mas D di rutan dan terpisah dengan
mbak, apa kerugiannya?
Ya merugikan yang jelas bagi saya itu
mungkin apa ya, pandangan orang yang
berbeda itu loh mbak, yang khusus buat aku.
Sekarang kan beda mbak dari yang dulu kalo
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dengan pria

bertemu lawan
jenis

Bapak mertua
menegur informan
melalui ibu
mertua mencurigai
informan

Mertua
mencurigai
informan
selingkuh

Dulu mengunjungi
suami bersama
bapak mertua
karena belum
berani mengendari
motor sendiri
Bapak mertua
menjaga jarak
dengan informan
demi menjaga
perasaan ibu
mertua dan nama
baik keluarga
Ibu mertua marah
jika bapak mertua
pergi dengan
informan dan
dianggap
berselingkuh

Bapak mertua
menjaga jarak
dengan menantu
untuk menjaga
perasaan ibu dan
nama baik
keluarga
Ibu mertua
cemburu dengan
informan dan
bapak mertua

Tidak seharusnya
suami cemburu
dengan ayahnya
karena harusnya
menghormati
sebagai balasan
pengasuhan orang
tua

Suami tidak
pantas cemburu
karena nilai
hormat ortu
Balas budi
pengasuhan
ortu=hormat ortu

Kerugian suami di
LP, banyak
penilaian buruk
kepada istri dari

Berpisah: istri
dinilai buruk oleh
lingkungan
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yang sekarang gak ada suaminya dia itu lebih
bebas, kalo waktu dulu ada suami kan gak
pernah keluar toh mbak, didalem terus.
Kadang ya kejelekan itu loh mbak, padahal
saya gak ngapa-ngapain jeleknya itu keluar
kan gitu, tuduh yang enggak-enggak gitu.
Makanya kan itu masnya yang tadi yang
juragan aku kan, “kuat gak kuatnya itu
tergantung kamu, kalo kamu gak bisa
mengendalikan omongan orang itu kamu bisa
kuat nunggu suami kamu. Tapi kalo kamu
gak bisa mengendalikan orang, itu yang
membuat kamu gak kuat nunggu suami
kamu”, sering loh nasehatin aku seperti itu
mbak.
(dipanggil ibu)
Y itu 1 hari kadang sampe 10ribu. Ini lebih
kalo ada apa orang jualan manggil gak pake
uang tau-tau bawa makanan, berapa 3 ribu 2
ribu gitu. Ini miss rempong ini miss rempong
ini, kalo ada orang jualan ya seperti ini. Noh
ketawa toh kalo merasa. 150 itu cuma 2 hari
mbak.N gemil harus ada tapi makannya
kurang mbak. Makannya tuh kurang yang
penting tuh bagi dia susu sama roti tawar
yang harus ada tiap harinya. Mungkin karena
sering saya kasih susu jadi gak mau makan.
Sakit aja makannya banyak, haduh gak repot
gimana, kalo gak punya uang, susunya habis
haduh nangis terus heheh.
Terus cara menanggapi omongan orang
gimana mbak?
Ya saya kan juga kadang sering keluar
malem kan ada tujuan, misalkan kan
tujuannya kalo saya keluar malem kan cuma
beli apa beli makanan kan cuma gitu, kan
mungkin kalo orang itu bilang kok kamu
sekarang sering keluar malem ya saya anu
saya bilang saya keluar malem kan tujuannya
baik, cuma nganter anak beli apa beli apa
gitu. Tapi kalo nganu kadang ada juga orang
yang mau bicara tapi dibelakang, kalo
didepannya gak berani.
Gimana perasaannya digituin sama orang?
Sebenernya kan malu mbak kan kalo seperti
itu kan gak nyata tapi diomongin sampe
kemana-mana gitu. Sering kok mbak digituin,
tapi yaa.. resikonya gak ada suami yang
seperti itu.
Makanya saya sama mbaknya itu kan dia
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lingkungan karena
istri bebas keluar
dan dituduh yang
buruk
Juragan
menjelaskan
bertahannya istri
tergantung
ketahanan dari
omongan orang
lain

Orang lain
memberi
pandangan tentang
kesetiaan dan
penilaian dari
pihak luar agar
istri bertahan

Anak banyak jajan Anak banyak jajan
sehingga butuh
jadi pengeluaran
banyak uang
ekstra
Peran ibu:
menuruti
permintaan anak

Menanggapi
omongan orang
lain tentang
kebiasaan keluar
malam walaupun
tetap ada yang
membicarakan
dari belakang

Orang-orang
hanya bisa
bergosip
Menanggapi
sebisanya tentang
penilaian orang
lain
Tidak dapat
menahan gossip

Malu fitnah
meluas, namun ini
resiko tidak ada
suami

Malu karena
difitnah dan telah
tersebar
Berpisah=banyak
fitnah
Belajar dari orang

Berteman dengan
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juga janda, sering diomongin tetangga sini,
dia nanggepinnya biasa, santai, yang penting
kan dia gak ngapa-ngapa gitu. Makanya saya
kalo ada orang yang bilang gini-gini-gini ya
denger, ya misalkan denger saya kadang
digosipin seperti gini-gini-gini, gak papa
namanya juga gak punya suami. Makanya
kadang saya pergi kemana-mana sama mbak
itu.
Apa yang dipikirkan dengan prilaku orang
itu mbak?
Iya kadang kok sampe segitunya saya
segitunya padahal saya gak ngapa-ngapain.
Kalo yang saya sering yang saya pikirkan itu
kadang apa iya saya kuat dan mampu kalo
orang kadang suka bicara seperti itu. Ya kalo
gak kuat ya pasrah hehhe pasrah sama nasib
sama keadaan.
Kalo yang menguntungkan ada gak mbak?
Ya.. senang banyak temen itu dan kebebasan
hehe.
Ini kan sudah 3,5 tahun, gimana
perasaannya?
Kangen-kangen gimana hehe. Kalo kangen
ya baca surat itu tadi hehe. Kadang sedih juga
ya mbak, sedihnya itu kalo saya dapat ya
misalkan ada tetangga yang bilang gini-ginigini bicara tentang kejelekan saya ya mbak
ya, kadang kok iya bilang kejelekan saya kok
pas gak ada mas D, kadang sampe nangis kok
saya harus hidup seperti ini. Kalo ada mas D
gak ada yang berani bilang seperti itu mbak.
Menurut pendapat mbak, gimana mbak
melihat pernikahan ini?
Menurut saya tuh, untuk pernikahan saya
yang sekarang tuh nganu mbak rasanya tuh
apa ya, kok seperti heheh apa ya, ya bisa
bertahan kadang bisa enggak gitu loh mbak.
Kenapa seperti itu?
Ya ya mungkin karena saya kadang waktu
ada mas D berkelakuan seperti itu kan
kadang apa iya nantinya bisa baik, bisa
menjadi orang yang seperti saya inginkan.
Ya kalo menurut saya ya masih ingin
bertahan mungkin karena sebenernya masih
sayang, tapi tidaknya heheh karena melihat
kelakuannya itu.
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orang yang
memiliki
pengalaman sama
menanggapi
dengan santai

yang punya
pengalaman sama
Merasa terbantu
dengan orang
yang punya
pengalaman sama

Bingung orang
lain berpikiran
negatif dan
membuat ragu
dapat bertahan
atau tidak, hanya
pasrah

Judgment dari
lingkungan
mempengaruhi
ketahanan RT
Pasrah terhadap
kelanjutan

Senangnya
berpisah dari
suami adalah
banyak teman dan
bebas

Dampak positif
berpisah: senang
banyak relasi dan
bebas

Ada perasaan
kangen dan
ditangani dengan
membaca surat;
sedih dibicarakan
buruk orang lain
tanpa suami

Merasa rindu
terpisah
Coping kangen:
baca surat
Dampak negatif
berpisah: gossip
tetangga
Membutuhkan
suami untuk rasa
aman

Ragu pernikahan
dapat bertahan
atau tidak

Pernikahan di
antara perpisahan
dan kebersamaan

Bertanya-tanya
apakah suami bisa
menjadi seperti
yang diinginkan
Bertahan karena
masih ada rasa
sayang

Ragu suami bisa
setia
Bertahan karena
sayang
Ada harapan
untuk tetap
mempertahankan
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Sayang?
Kadang juga merasa kasihan melihat mas D
harus mendekam disana mungkin dia disana
gara-gara untuk menghidupi keluarga.

Kasihan dengan
suami di LP
karena kasus
mungkin untuk
menghidupi
keluarga
Tapi yang saya tanyakan gini mbak, kok iya
Namun juga ragu
masa suami selingkuh hanya karena demi
jika semata-mata
anak istri, demi anak istrinya yang seperti apa hanya untuk
kan saya belum pernah tanya sama mas D
keluarga sebagai
seperti itu. Misalkan berkorban demi anak
alasan kasus,
istri, kan sebenernya ada anu toh mbak, ada
sehingga ingin
apa ya, ada pertanyaannya itu dari saya kok
menanyakan
bisa kalo kamu berbuat seperti itu apa untung langsung pada
ruginya buat anak istri kan saya belom
suami
pernah bicara seperti itu sama mas D. Yang
dibicarakan mas D sampai saat ini, “aku
berbuat seperti itu buat nyenengin kamu dan
anak-anak kita”, tapi saya gak pernah tanya
kok bisa gitu. Itu belom pernah saya
tanyakan, kalo dia bicara seperti itu ya saya
iyakan gitu aja. Tapi kan hal seperti itu harus
ditanyakan toh mbak. Kok bisa kalo kamu
berbuat seperti itu kok hanya karena buat
menafkahi anak-istri, sebenernya kalo dia itu
berbuat seperti itu kan karena dia mungkin
dapet uang dari korban atau dapet apa kan
seharusnya seperti itu toh mbak.
Menurut mbak sendiri kenapa dia ngomong
seperti itu?
Ya mungkin menutupi kesalahan mbak
Menurut istri,
heheheh kalo menurut saya loh. Supaya gak
suami menutupi
mungkin ditinggalin atau gak merasa saya itu kesalahan agar
gak marah-marah sama dia karena dia
tidak ditinggalkan
mungkin sudah selingkuh atau gimana gitu
istri
mbak, menurut saya loh,
tapi kalo menurut mas D sendiri saya gak tau, Suami mungkin
ya mungkin kan menurut mas D pokoknya
memiliki alasan
hal ini yang dia lakukan hanya untuk anak
yang berbeda
istri.
yaitu menghidupi
Menurut mbak kenapa mas D selingkuh?
anak istri
Emang dari sebelum saya nikah mas D itu
Sebelum menikah,
sudah menjadi pencinta wanita hahaha itu
suami memang
yang sulitnya seperti itu mbak.
playboy
Kalo keseharian gimana mbak setelah gak
ada mas D?
Pekerjaan itu dulu dilarang mungkin karena
Istri dulu dilarang
kalo dilarang itu pas gak ada yang ngasuh R, bekerja karena
dia kan juga gak mau toh kalo ngasuh anak.
untuk mengasuh
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pernikahan
Masih ada rasa
percaya pada
suami
Kasihan suami di
LP
Masih ragu akan
kasus
Butuh kejelasan
alasan kasus
Belum ada
pembicaraan
alasan kasus
Merasa perlu
komunikasi kasus
Tidak percaya
alasan suami

Merasa suami
tidak terbuka
karena takut
ditinggalkan
Mengerti bahwa
sutri mungkin
berbeda pendapat
Selingkuh adalah
sifat suami sejak
lama
Peran istri
mengasuh anak
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Gimana sekarang semuanya sendiri mbak?
Berat-berat enggak hehe. Kalo dibilang
beratnya dalam hal materi ya berat dulu, kalo
sekarang ya saya syukur-syukur sedikit demi
sedikit udah bisa. Kalo ngurus anak berat
yang sekarang masalahnya kan anak sekarang
2. Gak ada yang ikut ngurusi.
Apa yang mbak pikirkan mengenai
kehidupan dia di rutan?
Kadang kalo ya kalo dia bilang didalam surat
atau misalkan waktu ketemu dia bilang hidup
disini lebih gak enak daripada di luar. Saya
juga berpikir gak enaknya itu dimana,
enaknya itu dimana saya juga gak pernah
ngomong sama dia, kadang saya bilang gak
enaknya itu kadang gak enaknya dimana.
Gak enaknya tuh disini banyak masalah
(menurut mas D) kadang gitu, tapi gak
enaknya saya gak pernah bilang gak pernah
ngomong gak enaknya itu.
Menurut mbak memangnya kehidupan
didalam sana gimana?
Ya mungkin memang tetangga saya juga
pernah bilang toh mbak kalo hidup disana itu
sering bermasalah. Ya mungkin sama
temennya berkelahi atau ya.. kan mas D
waktu hidup di rutan sering difitnah atau
dibuat masalah seperti itu mbak.
Gimana tanggapan mbak?
Ya kasian mbak, masa kan kalo setiap
masalahnya mas D itu berhubungan dengan
uang, mesti mbak seperti itu. Yang kalo
rumah denger mas D minta uang segini kan
di rumah juga tanya kok bisa buat apa kan
gitu, kalo ditanya buat masalah ini kan berarti
banyak masalah. Paling sering uang. Dulu
waktu di rutan yang sebelah itu itu kasusnya
difitnah narkoba, itu bayar 1 juta udah,
hukuman 1 bulan di rutan kering udah pernah
dijalani mbak. Rutan kering itu rutan sendiri
mbak, jadi rutan yang biasanya di tempati
sekarang-sekarang kan ada lampu ada apa,
yang di rutan kering itu enggak, jadi agak
gelap gitu loh mbak gak ada temannya, itu
sampe dipukul-pukulin sama nganu sama
penjaganya itu. Kan waktu itu difitnah bawa
narkoba kan gitu ada penggeledahan itu loh
mbak, temennya kan bawa narkoba terus kan
waktu itu kan duduk-duduk di rutannya mas
D di sel, itu di loker apa lokernya mas D itu

anak
Sekarang merasa
ringan dalam
ekonomi dan berat
dalam mengasuh
anak yang sudah 2
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Akibat berpisah:
ekonomi lebih
ringan, namun
pengasuhan anak
menjadi berat
Butuh peran
suami

Menurut suami
hidup di LP tidak
enak, tetapi istri
belum jelas
bagaimana enak
dan tidaknya

Istri tidak
mengerti
bagaimana hidup
suami di LP
Ada kurang
keterbukaan antar
sutra

Tetangga pernah
bercerita hidup di
LP bermasalah
dengan teman
seperti fitnah

Masalah di LP
adalah masalah
antar napi

Masalah di LP
selalu
memerlukan uang
dan mertua selalu
mengusahakan
agar suami tetap
aman di LP

Masalah LP
memerlukan uang
Uang keperluan
kasus LP
ditanggung mertua
Usaha untuk
membuat suami di
LP aman
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waktu ada penggeledehannya temannya itu
dimasukin di lokernya mas D, waktu
penggeledehan ada obat itu. Ya ditahan
disuruh bayar 1 juta, sel keringnya 1 bulan,
tapi ya setelah itu temennya yang ngasih obat
itu ketahuan terus dihajar kan sama mas D,
dibawa ke petugasnya, terus yang temennya
itu di apa ya, disuruh bawa uang 2 juta di sel
kering sampe 1 setengah bulan, gitu kering.
Di rutan sini juga sering, uang terus mbak,
dulu juga minta uang 2 juta, yang bisa masuk
cuma 1 juta. Kemaren 2ratus, berarti kan
sering mbak. Katanya kalo yang 2juta itu
buat petugasnya buat apa gak tau, yang
penting orang rumah kan gimana
ngusahainnya supaya kan mas D itu disana
gak diapa-apain gitu loh mbak. Kan orang
rumah gak tau apa-apa kan mbak, yang tau
cuma dikabari seperti itu ya udah.
Bapak juga nyari duit, banyakan bapak,
makanya kan sekarang bapak hidupnya
habis-habisan semua mbak. Dulu punya sapi
aja dijual buat itu.
Kok bisa hidup disana kok bisa tetep ada
masalah, kadang masalah jadi punya pikiran
seperti itu mbak. Berarti kan masalah bukan
cuma diluar, malah sering mbak didalem ada
masalah.
Tapi ya saya harus bekerja, saya menganggap
gak ada apa-apa gitu. Saya niatnya kerja, kalo
kerja ya saya gak berpikir sampe seperti itu,
tapi kalo pulang ya nanti mikir lagi gimana
caranya gitu. Jadi ya kelihatannya gak punya
masalah lah misalkan di depan juragan saya
di depan siapa-siapa seolah-olah gak punya
masalah. Ya kalo mikirkan udah sampe
rumah, pokoknya itu terus berpikir lagi.
Tanggapan dari mbak yang di Magelang
menanggapi ini gimana?
Kalo menurut orang tuanya mungkin di kasi
cobaan, dari keluarga saya kalo disana itu
lebih jelek. Jeleknya apa ya, maksudnya itu
dia itu apa ya, me apa mencemarkan nama
baik seperti itu, kalo orang tua ku sendiri.
Kalo orang sini ya beda karena anaknya
sendiri.
Kalo menurut mbak sendiri?
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Bapak mertua
mencari yang
sehingga hartanya
banyak yang
dijual
Bingung di LP
masih ada
masalah

Dampak negatif:
mertua banyak
pengeluaran untuk
biaya di LP

Istri melupakan
masalah suami
jika bekerja agar
seperti tidak
bermasalah,
walaupun di
rumah akan
kepikiran masalah
suami

Menutupi masalah
suami ketika
bekerja
Berusaha
memisahkan
masalah RT dan
kerja
Berusaha tampak
tegar
Kerja merupakan
pengalihan
kepenatan

Menurut mertua,
kasus adalah
cobaan, namun
keluarga
menganggap
suami
mencemarkan
nama keluarga

Mertua:
kasus=cobaan
Ortu: kasus sangat
buruk karena
mencemarkan
nama baik

Heran dengan LP
yang masih
bermasalah
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Ya sama sama orang tuanya, mungkin untuk
aku lebih dekat sama yang membuat hidup,
kadang gitu.
Kenapa mbak?
Ya iya masalahnya kan sebelum-sebelumnya
itu kan kehidupan saya sama mas D biasabiasa saja, ya mungkin gak pernah, kalo
masalah dalam rumah tangga ya mungkin
biasa ya mbak ya kalo apa ya kalo masalah
cekcok sama suami mungkin biasa. Tapi kalo
yang seperti ini masalahnya yang lebih besar
itu baru ini mbak. Kadang yang rasakan ini
mbak, dulunya ya dulunya waktu mas D
masuk itu bilang gini sama saya, “hidup mati
kamu pokoknya harus disana nunggu suami
pulang”,
pokoknya gitu tapi kok akhir-akhir ini gak,
saya juga gak tau kok alesannya saya juga
gak tau. Suruh aku pulang kesana gitu,

tapi kan saya juga gak begitu sadar, tau
punya tanggung jawab ngurus suami ngurus
anak-anak kan gitu.

Tapi yang ingin sekali dilakukan apa
mbak?
Kadang pingin pulang ya walaupun orang tua
ya, semarah-marahnya orang tua kan orang
tua sendiri mbak, lebih enak ikut orang tua
sendiri. Kalo aku pas sama Y kadang nangis
ditelfon kesana, pulang beberapa hari
gimana, kan kadang kita seperti itu.
Kalo ibu saya atau adek saya, misalkan harus
ditanya kan masalahnya kenapa begitubegitu, “kalo masalahnya cuman ya gak
begitu berat memberatkan ya nganu bilang
gak usah, diselesein aja dulu gitu, tapi kalo
enggak ya gak papa, tapi disini cuman main.
Nanti kamu harus pulang kesana lagi,”
begitu.
Gimana mbak dukungan dari keluarga
Magelang?
Untuk saat ini untuk yang sekarang
mendukung. Dulunya kan mendukung cuma
kamu disini, kalo sekarang itu malah justru
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Istri menganggap
kasus adalah
cobaan untuk
mendekatkan diri
dengan Tuhan
Dulu kehidupan
pernikahan ada
masalah yang
biasa, kasus LP
saat ini
merupakan
masalah besar dan
suami menuntut
istri menunggu
suami bebas

Bagi informan,
kasus=cobaan
untuk
mendekatkan diri
dengan Tuhan
Dalam RT wajar
ada masalah
Dulu suami
menuntut istri
untuk bertahan

Istri ragu
menunggu suami
karena suami
menyuruh pulang
ke orang tua

Saat ini suami
mulai tidak
menuntut istri
Istri sering
membutuhkan
alasan
Istri merasa
bertanggung
jawab berperan
sebagai istri dan
ibu

Istri merasa
bertanggung
jawab mengurus
suami dan anak
sehingga tidak
mau pulang ke
orang tua
Ada rasa ingin
pulang karena
orang tua adalah
tempat yang
nyaman

Ingin bersama
ortu untuk rasa
aman dan nyaman

Keluarga
menasehati jika
masalah tidak
berat, maka
diselesaikan
sendiri, jika tidak
maka bisa pulang

Keluarga
informan
menasehati untuk
memilah masalah
mana yang bisa
didukung

Saat ini keluarga
mendukung dan
meminta informan

Keluarga berubah
mendukung
informan dengan
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mendukungnya itu suruh balik kesini
menyuruh aku pulang.
Aku juga gak tau mbak kenapa bisa seperti
itu, aku gak pernah tanya alesannya sama ibu.
Seperti tertekan dulu, sekarang seneng ya
mungkin keluargaku yang disana sudah
sadarlah kemungkinan gitu heheh. Waktu itu
kan enggak. Kemaren ditanyain kan adek aku
lahiran mbak, “mbok kamu ya pulang, satu
bulan disini, atau besok kalo R liburan
dianter kesini”, gitu.

untuk pulang

ajakan pulang

Informan bingung
mengapa keluarga
berubah
prilakunya
menjadi baik,
mungkin karena
sudah sadar

Biasanya kan gak osa disini, disini
ngerepotin, biasanya gitu mbak. Kalo R mau
liburan kan mau kesana gitu, aku ngebel
kesana gak usah ngerepotin gak ada yang
ngurus, biasanya kan seperti itu mbak.
Kok kemaren aku kok tiba-tiba telfon kesini,
“anu, R udah mau liburan toh?” “oh udah”,
“kesini aja, kalo liburan nanti kalo udah mau
masuk kamu gak osa jemput, nanti saya
antar”, gitu mbak. Aku kan juga kaget toh
mbak, kok bisa gitu hehe. Dipikir-pikir
waduh ada opo yo haha malah bingung, baru
banget kok mbak, setengah bulan ini.
Senengnya tuh ada tanda tanya, tanda
tanyanya itu kok bisa itu. Aneh toh mbak,
mbak mega juga mungkin kok aneh ya hehe.
Dulu kan seumpamanya sini gak punya beras
gitu, saya kan harus seperti orang ngemis ya
mbak, sms kan kalo sama saya simbok ya
mbak, “simbok punya beras gak?” bilang gitu
saya. Itu anu jawabannya kadang gimana,
“gak punya, ngapain beras aja minta dari
sini?!” kemaren saya sms simbok punya
beras gak, “punya banyak, kemaren aja baru
petik”, gitu. Kok bedanya jauh ya, kadang
seperti itu mbak. Saya sih lebih seneng
didukung sama ibu sendiri.
Tapi kan kalo orang tua yang seperti
sekarang kan mungkin kenapa saya bisa
bicara seperti itu mungkin karena apa ya
akhir-akhir ini, ibu sama bapak kan curiga
mbak kalo saya ada apa-apa gitu. Makanya
kan sekarang agak beda. Baru kemaren e
mbak, baru hari malem minggu itu. Sebabnya
bapak sama ibu juga, biasanya ibu gak
pernah marah-marah sekarang kok setelah

Informan bingung
dan kaget dengan
perubahan
keluarga yang
perhatian
Harapan informan
keluarga sadar
untuk
memperhatikan
informan
Ingin tahu alasan
keluarga berubah
Dulu merasa
sangat tidak
dipedulikan ibu

Dulu keluarga
menolak informan
untuk pulang
karena dianggap
merepotkan
Sekarang keluarga Saat ini orang tua
bersemangat
terbuka untuk
menyuruh
informan dan anak
informan dan anak
untuk pulang

Senang didukung
ibu sendiri namun
bingung alasan
perubahan
keluarga juga
dalam urusan
pangan

Sangat senang
ortu mendukung
namun juga
bingung akan
perubahan yang
tiba-tiba

Mertua curiga
menantu
selingkuh dan ibu
mertua jadi sering
marah-marah

Mertua curiga
informan
selingkuh
Hubungan mertua
dan menantu
menjadi sedikit
renggang
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kejadian itu kok sering simbok marah-marah.
Emang kenapa mbak?
Kemaren kan cuma duduk di situ, tapi
ngobrol sama bapak-bapak yang suruh aku
pilah rongsok itu loh mbak. Diliat sama ibu,
terus bapak bilang sama ibu enggak tau ya,
enggak suka kalo perempuan gak ada
suaminya kok ngobrol sama laki-laki gitu kan
rumah orang. Tapi biasanya kalo orang
nyuruh aku kerja itu biasanya di tempat
bapak, tapi kan ibu lagi ke masjid, bapak lagi
sama orang, kan gak ada orang. Nanti kalo
saya bawa masuk kesini kan lebih gak enak
toh mbak.
Oh gitu, ketika menanggapi keluarga di
Magelang saat mas D dianggap
mencemarkan nama baik gimana mbak?
Ya saya bilang namanya ini cobaan gitu.
Sebenernya waktu itu kan aku bener-bener
apa ya bener-bener memberatkan mas D kan
daripada keluarga sendiri ya sering mas D lah
gimana caranya biar keluarga sana gak terus
jelek-jelekin mas D. Saya tetep harus tetep
usaha, biar mas D itu tetep baik di mata
keluarga yang disana. Ya mungkin kalo
masih sayang itu mbak, ya dulu tu sering
mbak kalo misalnya marah-marah hanya
karena teringat kesalahan mas D.
Ya maaf aja ya mbak, itu waktu itu kan
sebelum masuk mas D punya hutang sama
adek kan 4 juta kan sampe sekarang belom
nganu belom dilunasi, kan mungkin ya
sodara ya adek aku ya mungkin marah ya
mbak ya, uang segitu kan cukup besar kan
gitu. Gak marah ini kan masalahnya aku kan
punya warisan saya kasihkan ke adek aku itu,
untuk nutupin hutang mas D.
Tanggapan dari sana itu apakah
berpengaruh dengan pernikahan mbak?
Dulu kalo dulu iya, sekarang enggak. Kalo
dari orang tua aku dan adek aku toh mbak,
suruh itu menetap disini,
tapi kalo sodara ibu dan bapak kan cuman 1
desa mbak, itu kalo mereka bilang itu
pokoknya anak-anak semua harus dibawa
kesini, dibesarin disini. Itu kalo dari sodarasodara ibu bapak. Ya mungkin kalo disini
kan aku ikut mertua ya mbak ya, mungkin
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Mertua tidak suka
melihat menantu
berbicara dengan
pria lain, padahal
keadaan yang
memaksa
informan bicara
dengan pria lain di
tempat sepi karena
mertua tidak ada

Patuh mertua:
tidak menjalin
relasi dengan
lawan jenis
Salah paham
kejadian antara
mertua dan
menantu

Menjelaskan pada
keluarga bahwa
kasus adalah
cobaan, karena
dulu istri sangat
membela suami

Kasus=cobaan
Dulu sangat
membela suami
daripada keluarga
sendiri
Peran istri:
mendukung suami

Suami punya
hutang dengan
adek istri sehingga
keluarga marah,
istri menutupi
hutang suami
dengan harta
warisannya

Relasi keluarga
dengan suami
buruk karena
hutang suami
dengan keluarga
Peran istri:
membantu suami

Tanggapan
keluarga tidak
mempengaruhi
pernikahan
informan
Saudara jauh
meminta anak
dibesarkan
didaerah asal
karena khawatir
mertua tidak

Pandangan ortu
tidak berpengaruh
bagi pernikahan
informan
Saudara jauh
perhatian dan
khawatir relasi
buruk informan
dan mertua
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kan ada mertua itu yang gak suka atau ada
yang gimana kan, takutnya dari sodarasodara ibu bapak kan gitu.
Tapi hubungan saya sama mas D biasa saja.
Kalo saya dari Magelang apa yang misalkan
sodara ibu bapak bilang gini saya ke tempat
mas D saya bilang. Kalo ibu bilang apa, saya
bilang (mas D).
Tapi mas D nanggepinnya, “gak usah apa ya,
gak usah terlalu dipikirin, aku masih mampu
untuk menghidupi dan menafkahi kamu sama
anak-anak”, suka sering bicara seperti itu.

Mbak gimana mendenger itu?
Ya percaya aja, mungkin kalo dia bicara
seperti itu kan nanti kan mungkin
kedepannya ada perubahan ya saya katakan
kan seperti itu. Orang kan gak tau mbak
kedepannya mau gimana-gimana. Ya cuman
berdoa aja semoga ke depannya ada
perubahan.
Kadang juga ada kalo tetangga-tetangga
bilang gimana kadang kalo saya cerita sama
mas D, mas D bilang, “gak usah dipikirin
kata orang, turuti apa kata hati kamu”,
kadang seperti itu.
Seneng kalo mas D ngomong gitu,
masalahnya kan kadang mas D bukan orang
yang seperti itu.
Kadang saya juga cerita, kan saya kalo sama
mas D bilangnya “Pak” mbak, kadang saya
bilang, “Pak, kok gini-gini, aku diomongin
kalo aku keluar-keluar. Padahal kan aku
keluar-keluar cuma buat beli R atau apa”,
saya kan bilang, nanti daripada orang lain
yang bilang toh mbak. Mas D bilang seperti
itu, “Yang penting kamu di luar itu gak yang
neko-neko”.
Berarti semua-semuanya diceritain gitu
mbak?
Iya, tapi kalo masalah rumah kadang gak
bilang. Seperti masalah aku sama adek ipar,
itu kan kadang punya masalah sama dia, itu
yang sering saya gak ceritain. Misalnya kan
kayak sodara kok kayak dijelek-jelekin,
walaupun memang sebenernya seumpama dia
itu kadang marah-marah sama saya, nuduh
apa yang enggak-enggak gitu. Itu kalo saya
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menyukai
informan
Memberitahukan
pada suami apa
yang disampaikan
keluarga

Terbuka tentang
masalah keluarga
pada suami

Suami
menenangkan istri
dengan
mengatakan
mampu
menghidupi anak
dan istri

Istri percaya janji
suami untuk
menghidupi
keluarga

Percaya pada
suami bahwa
mungkin
kedepannya akan
ada perubahan dan
berdoa untuk itu

Harapan suami
menepati janji
Berserah pada
Tuhan untuk
perubahan suami

Bercerita kepada
suami jika ada
omongan tetangga
dan suami
menenangkan istri
Istri senang
didukung suami

Suami
menenangkan istri
untuk menghadapi
lingkungan

Terbuka pada
suami sebelum
ada orang lain
yang mungkin
menambahkan
cerita kepada
suami

Terbuka pada
suami karena
takut orang lain
yang
menyampaikan
fitnah
Takut dinilai
negatif oleh suami

Masalah keluarga
suami tidak
diberitahukan
pada suami karena
tidak mau
merusak
hubungan suami
dan keluarganya

Isi komunikasi
diseleksi yang
tidak merusak
hubungan suami
dan keluarganya

Istri suka
didukung suami
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ceritakan nanti kan merendahkan hubungan
kekeluargaan mas D ya saya gak pernah
bilang itu.
Tapi kadang mas D juga tau kalo aku itu
sebenernya ada masalah, mesti tau mbak.
Sering loh mbak, kalo aku diajak ngobrol tapi
jawabannya gimana-gimana, kadang dia kalo
aku pulang, “pasti kamu ada masalah di
rumah karena apa terkadang dari cara kamu
bicara atau dari raut wajah itu kan lebih
gimana-gimana”, tau mbak.
Gimana perasaannya mbak?
Ya kadang senengnya karena dia kalo ditekan
disuruh bicara ya itu saya ngomong, tapi kalo
ditekan tapi gak harus diomongin gak saya
omongin, walaupun ditekan gak pernah saya
omongin. Tapi kalo bener-bener dihati ini
masih apa ya, sudah gak kuat ya saya
omongin. Tapi kalo masih kuat ya enggak.
Kalo masalah omongan orang, tetep aku
omongin mbak, tapi kalo masalah di dalam
keluarga ndak mesti saya omongin, ya
menjaga, ya tergantung masalahnya apa.
Kalo berat ya saya omongin kalo enggak ya
enggak.
Makanya saya harus cari temen buat curhat.

Menurut mbak, kalo mikirin pernikahan,
pernikahan yang ideal tu kayak gimana
sih?
Hahahha yang diinginkan toh? Ya pernikahan
yang diinginkan ya apa ya, yang harmonis,
yang pokoknya tetap lancar lah heheh yang
paling diinginkan mbak. Ya lancar semuanya,
lancar dalam berhubungan, ya rezeki tetep
ada.
Tapi kalo ini ya gak tau kelanjutannya hahha.

Kalo sebelum menikah kan mikirnya
pernikahan itu rempong, kenapa mbak?
Aku toh? Lah dulu kan aku, saya harus
menikah pokoknya harus umur segini, tapi
kok ternyata enggak, saya segini harus
menikah, gitu loh mbak hahah. Pokoknya
20an lebih, kan kalo waktu muda agak lama
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Suami sadar dari
gerak gerik istri
jika istri sedang
dalam masalah

Suami memahami
dan peka jika istri
dalam masalah

Jika ditekan suami
untuk bercerita
maka akan
bercerita, namun
tetap diseleksi
sesuai
kemampuan untuk
memendam rasa
sakit hati

Terbuka dengan
suami pada hal
yang tidak
membebani suami
Suami tempat
menyurahkan isi
hati (berbagi)
Masalah berat
diceritakan pada
suami

Karena ada
masalah yang
tidak dibicarakan
pada suami, maka
butuh teman untuk
mencurahkan hal
tersebut

Membutuhkan
teman bercerita
hal-hal yang
ditutupi dari
suami

Pernikahan ideal:
harmonis dan
lancar relasi dan
ekonomi

Pernikahan ideal:
harmonis dan
mapan

Ragu
pernikahannya
bisa seperti
pernikahan yang
ideal

Ragu dapat
mencapai
pernikahan yang
ideal

Dulu ingin
menikah umur
diatas 20an agar
dapat menikmati
masa muda untuk

Tidak tercapainya
harapan menikah
di usia tertentu
Kebutuhan untuk
bermain tidak
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kan enak toh mbak bisa jalan-jalan kemanamana hehe. Pokoknya menghabiskan masa
muda. Ya mungkin tidak semua orang seperti
itu, tapi bagi aku gitu.
Setelah menikah, menurut mbak
pernikahan itu apa?
Haduh hahah apa hehe enggak tau mbak.
Berubah banget ya pandangannya.
Sebenernya pendapatnya berbeda, kalo
menurut saya pernikahan yang sekarang itu
gak asik heheh. Setelah menjalani pernikahan
loh, kok gak asik ya ternyata hehehe. Gak
asiknya ya mungkin karena saya setelah
menikah mungkin karena tertekan itu mbak,
gak asiknya seperti itu. Kadang waduh kok
aku kadang mikirin kalo orang jalan
bersuami istri ya, kadang ya jealous aku gak
bisa seperti itu. Kadang bisa berjalan kesana
kesana kok aku gak bisa karena gak ada
suami.
Apa mbak yang dikangenin dari mas D?
Marahnya heheh woh kalo dia itu kalo
melihat marahnya dia itu unik-unik gimana
hehe. Kalo marah kan hanya sesaat, sehari
tuh ya kadang apa ya ngerayu-ngerayu
gimana kadang gitu hahah.
Oh yang dikangenin itu rayuannya heheh
siapa mbak yang ngerayu duluan biasanya?
Aku hahahha ya kadang ngerayunya tuh
kadang harus pingin tanya apa dimana toh
letak kesalahan aku kok dia itu marah sama
aku, tapi pake rayuan gitu loh hahah.
Panggilnya tetep mas, kadang kalo saya
godain ya wah akhirnya luluh juga toh.
Memang mbak kenapa aku harus kangen
sama marahnya masalahnya setiap aku salah
dikit marah salah dikit marah kan gitu mbak,
habis sehari seperti itu. Tapi gak bosen
ngerayu itu haha hampir setiap hari e mbak
setiap hari dua kali seperti itu, marah gak tau
kenapa marahnya, tapi tetep cari letak
kesalahan aku ya pake rayuan itu heheh.
Kadang sampe sekarang ya seperti itu.
(ada tamu lelaki datang)
Berarti rayuan mbak selalu mempan gitu
mbak?
He eh hehehhe. Malah justru seneng mbak
kalo marah-marah itu. Marahnya masalahnya
unik mbak Mega belum tau kalo dia marah.
Uniknya itu kalo masalah apa dikit marah,
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bermain

terpenuhi saat
remaja

Pernikahan itu
tidak asik karena
tertekan dan tidak
bisa jalan dengan
suami dan iri
dengan pasangan
lain

Pernikahan tidak
menyenangkan
karena membatasi
informan
Sedih tidak pernah
bepergian dengan
suami
Kebutuhan
rekreasi sutri tidak
terpenuhi
Rasa iri dengan
pasangan lain

Merindukan
marahnya suami
karena unik dan
bisa merayu suami
setelah marah

Suka kemarahan
suami karena bisa
merayu setelah itu
Merindukan
rayuan ke suami

Merayu dengan
menanyakan letak
kesalahan istri
pada suami sambil
menggoda hingga
suami luluh
Kangen marahnya
suami karena
sering marah dan
selalu bisa merayu
sambil bertanya
kesalahan yang
dibuat istri

Marah asosiasi
dengan rayuan
sehingga
dirindukan
Ingin tahu alasan
suami marah
Sering
marah=sering
merayu sehingga
tetap senang

Senang suami
marah karena unik
bisa selalu marah
dan luluh ketika

Marah suami
tergolong tidak
menakutkan
Marah jadi alasan
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kalo ada apa dikit-dikit marah ya kadang
makan ya dalam hal makan itu harusnya ada
sambel, gak ada sambel, marah tapi kalo saya
buatin, saya kasihnya pake rayuan, huuh
ketawa haha, seperti ituloh mbak uniknya itu.
Tapi kan yang saya kenapa bisa dikatakan
marah kan gimana ya, dalam omongannya
kan kadang bentak gitu, kadang bodohbodohin gitu. Malu kadang mbak kalo gak
marah kok dirayu gitu hehe.
Setelah berpisah gini, masih bisa ngerayu
mbak?
Ya tergantung kalo marahnya itu misalnya
ada hubungannya sama orang tua, enggak.
Tapi kalo misalkan hubungannya cuma sama
aku, misalkan kok kamu lama gak kesini,
kenapa kayak gitu.
Berarti kan marah toh mbak, ya saya
usahakan gimana caranya biar dia itu tetep
percaya ya, misalkan kadang dia marahnya
kamu gak kesini karena udah ada pria lain
kan, diistilahkan seperti itu. Ya saya harus
punya apa ya punya pikiran gimana caranya
supaya dia itu bisa percaya kalo aku gak
seperti itu.
Kadang, (Mbak T) “alaaah gayane, paling
koe cemburu toh heheh”, kadang dia, “alah
cemburu kok sama orang orang koyo ngono”,
rayuannya tuh juga kadang harus pake
becanda gitu.
Ya seneng mbak kadang mbak kalo waktu
kadang gak ketemu bercanda itu ya seneng,
ya itu yang harus ada rayuannya pokokmen.
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dirayu

untuk merayu
Istri merasa bisa
mengatasi amarah
suami

Tidak semua
marah bisa dirayu,
hanya marah
tentang kelakuan
istri
Merayu juga
untuk membuat
suami percaya

Rayuan hanya
pada marah
mengenai prilaku
ringan istri di
rumah
Rayuan juga
sebagai usaha
membuat suami
percaya

Istri berusaha
mencari cara
untuk merayu
dengan bercanda

Rayuan=bercanda
=senang
Humor diperlukan
dalam pernikahan

Senang dapat
bercanda dengan
suami karena
rayuan
Tapi kalo mas D, udah kalo dari udah mau
Jika suami terlihat
masuk kan apa ya keliatan marahnya loh
marah sebelum
udah kelihatan marahnya gimana, kalopun
bertemu, maka
udah dari jauh keliatan marahnya udah paling istri diam dan
aku diam.
tidak merayu
Menurut mbak pernikahan mbak yang
sekarang gimana?
Menurut aku toh? Menurut aku itu ya apa ya, Mempertimbangk
harus mempertimbangkan apa ya, bisa
an apakah
bertahan apa enggaknya. Pernikahan setelah
pernikahan bisa
9 tahun bersama agak renggang mbak,
bertahan atau
semakin renggang. Ya cuman kalo masalah
tidak, semakin
rumah tangga ya cekcok itu mbak, tapi kan
renggang karena
karena sekarang mungkin jauh ya mbak
berpisah dengan
mungkin, karena mas D didalam saya diluar
suami, kurang
kan mungkin membuat pernikahan seperti
komunikasi,

Marah yang
menakutkan
direspon dengan
diam

Pernikahan
sekarang: ragu
bertahan atau
berpisah
Perpisahan
berdampak negatif
pada pernikahan:
kurang
komunikasi dan
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itu. Kadang kan jarang berkomunikasi juga.
Sebenernya susah menahan godaan ini
hahaha
makanya repotnya ini loh mbak karena jadi
orang yang jelek hahaha. Aku juga gak tau
mbak kenapa kok akhir-akhir ini wah jan aku
nggo pelet opo yo haha. Loh ya aku juga
pusing loh mbak nanggepin. Seneng juga
mbak ada yang naksir tapi kok malah
semakin banyak tuh semakin repot. Repotnya
itu loh tanggapan orangnya itu loh, orang
lain, kan ya gak enak malah heboh heheh.
Apa itu alasan bikin agak renggang?
He eh.

banyak godaan

godaan
berselingkuh

Merasa jelek
tetapi banyak
yang menggoda
sehingga senang
namun jadi
banyak omongan
buruk dari orang
lain

Self-esteem
rendah
Senang karena
godaan=perhatian
semakin cantik
Banyak pikiran
negative dari
orang lain kepada
informan

Godaan juga
membuat
renggang
pernikahan
Tapi prinsip aku kadang mas D bisa seperti
Menerima godaan
itu aku enggak. Umpamanya dia punya
sebagai balas
perempuan ya disana kenapa aku gak bisa
dendam
main laki-laki. Seneng kalo punya temen.
selingkuhnya
suami
Takutnya seperti ini mbak, misalkan kan saya Takut suami
masih suka sama mas D seperti itu tapi apa
membatasi
ya, aku kan juga pingin bebas, kan mas D gak kebebasan
suka kebebasan kan takutnya kan nanti kalo
pertemanan istri
mas D tau kalo aku diluar banyak temen lakilaki, itu yang saya takutin itu sebenernya
kalo mas D, nanti harus dibanding kamu pilih Takut jika suami
kekeluargaan atau pilih temen-temen kamu.
bertanya untuk
Takut ditanya gitu.
memilih antara
keluarga atau
teman
Kok masih bingung mbak?
Sebenernya ya masih sayang mbak.
Takut karena
Gimana maksudnya tadi mbak, mas D bisa
masih ada rasa
aku juga bisa?
sayang suami
Makanya saya juga heran kok saya bisa kenal Heran bisa
satu cowok ya kadang kok kenapa nggerindil mengenal banyak
aja sak iki. Malah banyak mbak, malah
pria dan banyak
pusing aku mikirnya hehe.
yang mendekati
Kan mas D juga bilang, “kalo kamu main
laki-laki berarti kamu ingin balas dendam
waktu aku dirumah aku tinggalin kamu sama
perempuan”, kayak gitu.
Gimana mbak menjawabnya?
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Suami mengerti
jika istri mungkin
berselingkuh
untuk balas
dendam perbuatan
selingkuh suami

Godaan sebagai
pendukung
renggangnya hub.
Sutri
Balas dendam
selingkuhnya
suami dengan
menerima godaan
Ketakutan akan
batasan suami
dalam kebebasan
berteman
Belum dapat
menentukan
antara suami atau
kebebasan
Masih sayang
suami tapi tidak
mau dibatasi
Senang banyak
pria yang
menyukai
informan
Bingung
merespon godaan
Suami menangkap
istri mungkin
balas dendam
selingkuh
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Waktu itu kan aku belom pernah coba-coba
Mengenal pria
seperti ini mbak, apalagi kan aku punya anak, untuk coba-coba
dan hp itu kan baru 1 bulanan ini. Jadi kan
gak pernah kenal sama siapa-siapa, baru
punya hp ini aku baru bisa kenal sama lakilaki, bisa kenal laki-laki dari mana dari mana
itu loh.
Dendam itu ya mbak?
Iya, biar ngerasain mbak kalo aku tuh gini
aku tu kan perempuan, seharusnya dia ngerti
kalo aku main laki-laki perasaan dia gimana.
Kalo seandainya dia tau.
Tapi kan mas D itu kalo tau aku sering keluar
malam tapi kan gak tau kalo aku ini sama
siapa sama siapa kan gak ada yang tau. Ini
memang gak dikasi tau, ya gak,
ya nanti kalo ada orang yang tau aja bilang
sama mas D, gak mau ngomong. Biar dia tau
rasanya gimana kalo disakitin hatinya.
Kalo dia sudah ngerasa gimana mbak?
Ya saya alhamdullilah berarti kan kalo dia
bisa ngerasain aku juga marah kan cemburu
tuh mbak. Setelah itu puas.

Itu kan gini, apa ya, bertahannya aku disini
atau enggak mbak kalo emang ini ketahuan
gitu loh mbak, kan kalo ketahuan mungkin
aku gak bisa dipertahanin sama suamiku kan
gitu. Kalo gak ketahuan ya bertahan kayak
gitu, kalo ketahuan paling disuruh out hehe.
Siap mbak?
Siap gak siap, resikonya sudah saya pikirin.
Makanya kan kemaren waktu dia, “kamu tuh
kok gak osa gini-gini”, misalkan gini ya ibu
bilang kalo ada apa-apa resikonya tanggung
sendiri padahal waktu itu kan waktu ibu
bilang selalu ada apa-apa kan aku gak pernah
bilang iya atau gimana-gimana. Tapi
kemaren waktu ibu marah, saya terima
omongannya iya saya bilang, “iya saya
terima resikonya”, saya bilang gitu.
Aku harus pulang ke rumah orang tua, saya
siap.

Hp membuat
kenal banyak pria
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Menerima godaan
untuk coba-coba
Tidak serius
dengan godaan
Hp adalah alat
berelasi dan
mempermudah
godaan

Balas dendam
agar suami
mengerti perasaan
istri yang pernah
diselingkuhi
Suami tidak
diberitahu siapa
saja teman istri

Kebutuhan/tuntuta
n untuk
dimengerti suami
Balas dendam
perasaan
Menutupi relasi
dengan lawan
jenis pada suami

Membiarkan
orang lain yang
memberitahu ke
suami agar suami
merasa lebih sakit

Balas dendam
perasaan

Merasa senang
dan puas jika
suami bisa
merasakan
sakitnya
diselingkuhi
Istri mengerti jika
ketahuan suami
mungkin
diceraikan

Kepuasan jika
suami merasa
sakit hati seperti
yang pernah istri
rasakan ketika
diselingkuhi
Sudah
memikirkan resiko
jika ketahuan
mencoba
berselingkuh

Resiko berpisah
harus diterima dan
berani
mengiyakan
omongan ibu
mertua, padahal
sebelumnya tidak
pernah

Berani
menanggapi ibu
mertua
Saat ini siap
menerima resiko
berpisah

Siap untuk pulang
ke rumah orang

Menerima resiko
untuk pulang ke
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Kenapa seperti itu mbak?
Masalahnya apa ya saya kok gak 100% bisa
menjamin saya bertahan disini mbak.
Mungkin karena sakit hati, karena sakit hati
seperti itu. Masalahnya kan perempuan yang
deket sama mas D kan banyak.
Berarti kan gak apa ya, sebenernya kalo
dibilang saya itu lemah ya, ya gak, kalo gak
ya saya itu lemah, mungkin karena dulunya
kan waktu itu kan tergantung sama anak ya
mbak, tapi sekarang kan gak. Saya sudah
berpikir lah mbak, istilahnya seandainya
memang itu harus terjadi, gak papa sudah
saya apa ya, saya terima resikonya.
Kenapa anak sudah gak jadi alasan lagi
mbak?
Masalahnya kan kemungkinan seperti Y
sama R kan semakin lama semakin dewasa
toh mbak besar, mungkin udah tau sisi baik
dan buruknya kita kan kalo sudah gini kan
aku mau ikut ibu, aku mau ikut bapak, kan
bisa bicara seperti itu mbak. Ya sekarang kan
aku udah gak pusing-pusing mbak mikirin
itu.
Tapi kalo bisa ya anak tetep milih aku kalo
lebih sama aku.
Kenapa mbak?
Mungkin karena saya sama Y dari kecil
apalagi sendiri toh mbak, ya kan butuh waktu
lama toh mbak, ya mungkin kasih sayangnya
cuma dari aku dari keluarga sini, kan dari
bapaknya gak pernah toh mbak kasih sayang
dari bapaknya kan cuma waktu ketemu aja.
Menurut mbak peran mbak sebagai seorang
istri dan ibu itu gimana?
Berat. E.. aku kan harus ngasuh anak sendiri
kan, gak ada bapaknya. Sebagai kan saya
ngasuh itu sebagai ibu sekaligus bapak R
sama Y.
Mungkin kan kalo ada mas D bisa gentian
kalo jagain anak-anak yang gimana-gimana
kan bisa lebih enak.
Kalo untuk saat ini belum berhasil perannya.
Belumnya kan kalo nurutin anak gimanagimana kan saya belum bisa terpenuhi gitu.
Misalkan anak minta apa-apa tapi gak bisa.
Berarti lebih ke ekonomi ya mbak?
Iya.
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tua jika bercerai
Ragu bisa
bertahan karena
sakit hati suami
dekat dengan
banyak wanita
Dulu lemah dan
bertahan karena
anak, tetapi
sekarang bisa
berpisah

rumah orang tua
Ragu bertahan
karena sakit hati
Cemburu suami
serlingkuh

Anak semakin
besar dan
dianggap dapat
menetukan ingin
diasuh ibu atau
ayah jika bercerai

Anak dianggap
sudah bisa
memilih ibu atau
ayah

Harapan jika
bercerai anak
memilih bersama
ibu
Ingin bersama
anak karena anak
kedua dari kecil
diasuh ibu dan
kurang kasih
sayang ayah

Harapan
kebersamaan
dengan anak

Merasa berat
berperan ganda
dalam mengasuh
anak
Harapan bisa
mengasuh anak
bersama suami
Merasa berlum
berhasil dalam
peran sebagi ibu
karena tidak
menuruti
keinginan materi
anak-anak

Anak yang masih
kecil sebagi alasan
bertahan
Lebih siap
berpisah

Kelekatan antara
ibu dan anak
kedua lebih erat
karena mengasuh
ayah di LP
Peran ibu
dominan dalam
pengasuhan
Berat berperan
ganda dalam
pengasuhan anak
Harapan
pengasuhan
bersama
Belum puas
berperan sebagai
ibu dalam
memenuhi
keinginan materi
anak
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Kalo sebagai istri?
Ya kalo sebagai istri dari mas Dnya itu minta
apa-minta apa belum terpenuhi ya itu
kewajiban saya sebagai istri menjadi lebih
baik mungkin belum bisa. Kalo untuk saat ini
kesetiaan ya mbak.

Belum bisa
berperan sebagi
istri karena tidak
bisa memenuhi
keinginan materi
suami
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Tolak ukur peran
ibu dan istri
adalah keuangan
Belum puas
berperan sebagi
istri karena tidak
bisa memenuhi
Ada upaya gak mbak memperbaikinya?
permintaan suami
Ya tetep bekerja capek gak capek harus
Bekerja untuk
Bekerja adalah
bekerja.
memenuhi
usaha untuk
keinginan suamiberperan sebagai
anak
ibu dan istri yang
memenuhi
permintaan suamianak
Haha dalam kesetiaan saya gak usaha. Jalanin Tidak berusaha
Tidak ada usaha
apa adanya.
untuk setia dengan untuk setia
Kehadiran orang-orang itu menggantikan
suami
Menikmati masa
mas D mbak?
kebebasan
Ya kadang bisa dibilang iya, kadang juga
Orang lain belum Orang lain belum
enggak hehe.
bisa menggantikan bisa menggantikan
suami sepenuhnya suami
Ya nya kan karena mungkin harus apa ya
Orang lain baik
Mengerti orang
hehe, kan gak tau apa ya, gak tau baik
karena mendekati lain hanya baik
buruknya orang itu toh mbak. Mereka itu
informan
permukaannya
baik-baik ada maunya itu heheh.
Kadang kalo mas D mungkin karena sudah
Suami lebih
Senang dengan
menjadi suami istri ya mbak ya, itu bedanya
romantis dan istri suami yang lebih
itu kata-kata. Romantisnya itu loh mbak
menyukainya
romantis dari
kadang beda, lebih seneng mas D hehe.
orang lain
Enggaknya apa ya hehehe, mungkin dalam
Orang lain lebih
Orang lain lebih
hal apa ya, kebaikan mungkin mbak.
baik dari suami
baik dari suami
Sebenernya mas D gak cukup baik heheh.
Lebih enak kalo punya temen.
Upaya apalagi mbak?
Usaha apa lagi ya untuk tetap apa ya nurutin Patuh pada mertua Perilaku patuh
apa yang mereka mau,
dan suami sebagai untuk bertahan
usaha bertahan
orang tua untuk tetep percaya lah, mungkin
Berusaha agar
Berusaha
kalo bapak kan mungkin kurang kalo
mertua dan suami membuat suami
kelakuan aku kadang berbeda-beda kan, saya percaya dengan
dan mertua
tetep harus usahain kalo mereka itu bisa
informan
percaya
percaya sama aku, ya sama mas D juga.
Kalo sama keluarga mungkin karena mereka Sudah santai
Merasa aman dan
udah berubah ya mbak ya sudah gak gimana- dengan keluarga
nyaman dengan
gimana.
karena keluarga
keluarga saat ini
sekarang sudah
menerima
Gimana kelanjutan hubungan dengan mas informan
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D?
Pinginnya bersama. Ya mungkin kalo
enggaknya kan, melihat apa ya melihat
pernikahan udah 9 tahun kan cukup lama toh
mbak itu kan menyayangkan kan kalo
seumpama kalo pisah itu kan menyayangkan,
sia-sia gitu mbak. Ya apa ya, kita sudah
berumah tangga sudah punya anak, sia-sia
toh mbak kasian sama anak-anak.
Ketidaksetiaan ini ya cuma pelampiasan,

hatinya masih sama mas D.
Kenapa bisa masih sama mas D hatinya?
Gak tau e mbak hehe kok masih tetep, saya
juga gak tau mbak. Kok mungkin kadang
juga berat mbak kadang untuk ninggalin mas
D (suara memelan) gak tau aku mbak. Ya
mungkin karena sayang itu mbak.
Lalu apa harapan ke depannya mbak?
Ya harapannya sebenernya bisa lebih baik
mbak dari sebelumnya, dari saat ini.
Kesetiaan.
Berarti ada keyakinan pada mas D?
Semoga saja hehe. Ya kalo yang masalah ini
dia gak tau ya harapannya mungkin panjang
hehe, kalo tau enggak hehe. Dan saya harus
terima resikonya kalo dia memang sudah tau.

Kalo ketemu itu mbak, gak kuat ngeliat mas
D.
Emang ada apa mbak?
Heheh aku tuh juga gak tau ya mbak, kadang
kalo diluar hati kadang dongkol banget
pingin ngomong apa pingin ngomong apa,
tapi kalo lihat orangnya haduh gak bisa
mbak, aku juga tau mbak, gak tega pokoknya
kalo ngomong gimana-gimana itu gak tega.
Ya itu kadang, waktu diluar rutan toh mbak
aku mau ngomong ini, harus ngomong ini,
tapi kalo pas duduk di ruang besuk, mas D
datang haduuh hehe jadi mikir mbak.
Pokoknya jadi berubah semua. Pokoknya tuh
haduh kok gak diomongin, apa aku yang lupa
atau yang gak bisa ngomongnya heheh. Aku
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Ingin tetap
bersama dengan
suami karena
sudah lama
menikah dan tidak
mau rumah tangga
sia-sia

Ingin tetap
bersama suami
karena sudah lama
menikah dan anak
Cerai=sia-sia
Pernikahan adalah
sebuah usaha

Tidak setia
hanyalah balas
dendam dan
pelampiasan
Masih sayang
suami sehingga
masih ingin
bersama

Tidak
setia=bentuk balas
dendam &
pelampiasan
Sayang membuat
bertahan
Sayang atau
ketergantungan

Harapan
kehidupan
pernikahan lebih
baik dan setia

Harapan: lebih
baik dan setia

Sadar ada harapan
jika kedekatan
istri dengan pria
lain tidak
diketahui suami
dan siap
menerima resiko
jika ketahuan
Pertemuan dengan
suami membuat
tidak tega padahal
sebelum bertemu
banyak yang ingin
dibicarakan

Dapat melihat
resiko baik dan
buruk

Pertemuan itu
bermakna
Pertemuan dengan
suami meluluhkan
istri
Merindukan
ngobrol bersama
suami
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orangnya gak bisa kan.
Tambahan
Kalo gak ada mas D, ada rasa kesepian?
Ya iya. Ya gak ada temen ngobrolngobrolnya kalo dirumah gak ada. Ya gak
sering ngobrol, tapi kan kalo malem-malem
gitu kan biasanya ngobrol tapi kalo setelah
jam berapa kan dia pergi, ya kan masih ada
waktu toh mbak kalo ngobrol.
Kasusnya mas D kan tentang cewek, waktu
tau mas D selingkuh, gimana perasaannya?
Waktu tau mas D sama yang korban ini kan
ya apa ya, kalo perselingkuhan kan memang
sudah dari ya belum kenal sama almarhum
kan dulu sudah pernah selingkuh, jadi ya
biasa. Sebelum istilahnya juga sudah tau. Ya
sempet marah sih mbak pertama kali, tapi ya
gimana lagi ya mbak, waktu itu hamil R aku
juga gak mau mikir apa-apa kan mbak, kan
kasian sama R.
Waktu pertama kali saya denger dia masih
jalan sama itu ya saya tanya, kadang jawab
tidak, sudah gak ada hubungan apa-apa, tapi
kok sering ketemu sering ketemu.
Kalo sekarang apa sudah memaafkan
mbak?
Belum hehe sebenernya berat Mbak kalo
disuruh maafin tuh berat. Masalahnya kan dia
kan udah sering toh Mbak mengecewakan,
sering nyakitin hati aku, sudah sering
pokoknya, daripada dia gak pernah nyakitin
kan lebih banyak dia nyakitin saya toh mbak,
jadi berat mbak, sebenernya sih. Tapi kalo
ketemu sama orangnya sebenernya sih gak
tega, tapi mau gimana lagi. Dipikir-pikir kok
dia itu sering nyakitin aku kadang membuat
aku kesel atau gimana tuh,
tapi masalahnya saya tuh gak pernah Mbak
bicara sama suami aku masalah apa ya ingin
balas dendam atau gimana-gimana tuh gak
pernah mbak. Jadi ya memang kalo dirumah
begini toh mbak, marah tapi kalo ketemu
orangnya itu gak bisa kok mbak disuruh
marah-marah.
Kenapa?
Gak tau, saya tuh kasian banget Mbak kalo
suami di dalam kok masih uring-uringan tuh

Sepi karena tidak
ada suami sebagai
teman bercerita

Suami adalah
teman bercerita
Kesepian tanpa
suami

Marah tahu suami
selingkuh walau
memang sifat
suami yang
peselingkuh,
namun tidak
berdaya karena
sedang hamil

Tahu sifat suami
yang suka
berselingkuh
Respon: marah
tapi prioritas pada
kehamilan
sehingga hanya
menerima kasus
Self-silencing:
diam sebagai
respon
Komunikasi yang
tidak lancar antara
suami-istri

Bertanya pada
suami tentang
selingkuh tapi
suami menutupi
Belum
memaafkan suami
karena sangat
sering disakiti
suami, namun
tidak tega jika
bertemu suami

Belum
memaafkan suami
karena sering
menyakiti
Pertemuan=tidak
tega dengan suami

Ada perasaan
jengkel tidak bisa
mengutarakan apa
yang dipikirkan
pada suami

Tidak mampu
mengungkapkan
apa yang
dipikirkan

Tidak tega karena
kasian suami di

Tidak tega=kasian
Suami masih
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sebenernya kasihan, tapi di sisi lain terkadang LP, namun suami
ya sering marah ke aku gitu loh mbak.
masih saja
memarahi istri
Kadang gini mbak, kadang waktu apa ya,
Ditanya suami
waktu mas D bilang sama aku disuruh setia
tentang balas
aku ya bilang iya, tapi dia juga pernah bilang dendamnya istri
sama aku, “kamu kalo sering jalan, misalnya terhadap
kan sering keluar gitu, kamu cari laki-laki
perselingkuhan,
ya? Apa kamu ingin balas dendam?” aku
tapi istri tidak tega
bilang enggak, masalahnya gak teganya itu
mengiyakannya
loh mbak. Ya rasanya kan gak enak juga toh
mbak kalo melihat posisinya mas D seperti
itu kan gak enak.
Gak enak kenapa mbak?
Aku tuh gak bisa mbak nyakitin perasaannya
mas D tuh sebenernya gak bisa, bener gak
tega pokoknya hehe. Makanya aku kan setiap
ada masalah, ada apa pokoknya yang
berhubungan dengan masalah hubungan
dengan hati tuh gak bisa aku ungkapkan itu
loh mbak.
Kalo saya senang, misalkan aku dapet apa
Cerita pada suami
dapet apa itu saya bilang, tapi kalo misalkan
kebanyakan
aku punya masalah sama siapa-siapa gak
tentang yang
seharusnya aku bilang itu loh mbak, gak
menyenangkan,
semuanya aku bilang. Ya misalkan aku ada
yang buruk
masalah sama siapa, itu tergantung
diceritakan
masalahnya apa, kalo kira-kira saya bisa
tergantung
mengambil keputusan, bisa menyelesaikan
masalahnya bisa
masalah itu, aku gak bilang mbak. Tapi kalo
diselesaikan
gak bisa, minta pendapat. Ya gak mau
sendiri atau tidak
membebani pikirannya mas D aja.
karena tidak mau
membebani suami
Karena seperti aku kan juga gak pernah
Tidak mau
merasakan hidup disana, tapi kan mas D
membebani suami
pernah merasakan hidup di luar toh mbak
karena sadar
gitu.
belum pernah
berada di kondisi
seperti suami yang
hidup di LP,
sedangkan suami
pernah merasakan
kehidupan di luar
LP
Tidak memafkan, tapi masih bisa bertahan
gimana mbak?
Ya itu yang saya katakan, masalahnya kan
Masih sayang
apa ya, masih suka, masih sayang itu loh
suami dan
Mbak, masih lihat anak-anak disini kan
memikirkan anakkasian gitu.
anak sehingga
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sering marah
Tidak tega karena
suami berada di
LP
Tidak bisa
menyakiti
perasaan suami
(sayang)
Tidak terbuka
tentang perasaan
pada suami

Berusaha mandiri
dalam mengambil
keputusan dan
penyelesaian
masalah
Tidak mau
membebani suami

Dapat
menempatkan diri
sesuai situasi
Empati terhadap
suami

Bertahan karena
sayang dan anak
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Kan kalo saya lihat sama orang-orang sini
yang kadang apa ya, bisa anaknya menjadi
korban, aku kan kasiannya seperti itu. Kalo
orang tua pisah kan otomatis kan anak yang
satu ikut bapaknya atau yang satu ikut
ibunya, seperti itu. Sebenernya gak mau
seperti itu.
Kan memang dulu ya Mbak, sebelum aku apa
ya, aku mulai berpikir-pikir terus kan tadinya
kan saya memberatkan anak, tapi sekarang
enggak, udah pasrah lah.

masih bertahan
Takut anak
berpisah jika
orang tua bercerai

Sekarang lebih
pasrah terhadap
kelanjutan
pernikahan dan
pembagian anak
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Kasian anak jika
tanpa orang tua
Merasa
bertanggung
jawab sebagai
orang tua untuk
menjaga keutuhan
rumah tangga
Pasrah dengan
keadaan
selanjutnya
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Lampiran 3: Tema Utama Informan 2: SH
Tema Utama
1. Sebelum suami menjadi narapidana
a. masa awal menikah cukup menyenangkan
2. Proses peradilan suami
a. Masa peradilan: merasa tidak berdaya
3. Dua tahun setelah suami menjadi narapidana
a. Santai dalam menjalani keseharian
i. legowo dan dan realistis dalam pernikahan
ii. kondisi suami di LP tidak dikhawatirkan
iii. komunikasi adalah cara membina pernikahan
b. Bertahan karena anak dan kepercayaan pada suami
yang dapat berubah lebih baik
i. anak adalah prioritas
ii. suami adalah sahabat
iii. anak dan perubahan suami adalah alasan
bertahan
iv. pengendalian diri yang baik dari godaan pria
lain
v. komitmen untuk bersama dengan menuntut
suami
c. Ketidakpuasan pernikahan disebabkan tidak
tercapainya harapan dalam pernikahan, terutama
kebersamaan; status napi; dan perbedaan individu
i. ketidakpuasan pernikahan karena tidak
tercapainya harapan ideal dalam pernikahan
dan status napi
ii. ada rasa penyesalan menikah
iii. kebersamaan merupakan inti dari pernikahan
iv.
v.
vi.
vii.

perbedaan antar suami istri memicu konflik
status sebagai istri-napi membebani
istri cenderung dominan dalam pernikahan
sulitnya berperan ganda dalam pengasuhan
anak
viii. istri menjadi tulang-punggung keluarga
ix. pengorbanan diperlukan dalam pernikahan tapi
tidak dihargai suami
x. kasus juga membebani keluarga
xi. belum menerima status suami sebagai napi

Nomor Verbatim
319, 395-399
526-527, 578-580, 602604
857-861, 1292-1293,
1410-1411, 2036-2042
1035-1037, 1959-1965
1154-1157, 1243-1246,
1591-1593
870-874, 2201-2202
588-595, 2021-2033
1549-1564, 1759-1761
1609-1611
1766-1772, 2202-2209

1477-1483, 1969-1974
463, 2045-2048
94-96, 933-942, 13091310, 2201-2206
152-154, 2095-2096
1724-1727
1262-1264, 1913-1916
2111-2112
1997-1998
1743-1753, 2059-2065,
2068-2072
862-865
1781-1782, 1783-1802
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Lampiran 4: Verbatim Informan 2: SH
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
	
  

Verbatim
PERTEMUAN PERTAMA
Berapa lama kak sebelum menikah
mengenal mas J?
Saya sempat 3 bulan 4 bulan ya kurang lebih
itulah mengenal dia.
Kalo boleh tau kenalnya dimana sih kak?
Itu temennya temenku, trus kenalan, sopo
kui? Ya gitu-gitu, minta nomornya apa itu,
kayaknya.. lupa aku. Kayaknya dia minta
nomorku, dari ketemu itu terus sms.
Terus kakak dari awal berarti suka juga?
Aku sih sebenernya gak suka, cuma pingin
kenalan aja, kenalan kan gak harus sampe
jadi. Bingung sih soale, cuman kayak itu
siapa sih, kayak gitu-gitu loh. Nah
pacarannya kurang dari tiga bulan.
Nek inget-inget pacaran gitu, seneng gak
sih kak?
Ya seneng, waktu itu kan ee aku juga gak ada
yang lain, maksudnya aku single, dia juga
single, kayak gitu kan.
Tapi gak tau nek dia itu playboy. Ntah
gimana ceritanya kan gak begitu jelas, dianya
punya cewek apa enggak selain aku ya gak
tau, tapi ngomongnya sih gak ada. Yo wis,
hubungan hubungan hubungan, pacaran
kayak gitu. Kan kasusnya itu sebelum aku
menikah.
Kalo boleh tahu, apa sih yang paling diinget
senengnya pas pacaran?
Nek dia itu orangnya gak romantis sih,
cuman perhatian, care, kayak gitu-gitu,
kayaknya ngejaga banget kayak gitu. Jadi
juga gak sing sok cool, jaim, gak sih. Ya
kayak gitu, ngemong.
Oh yang kakak suka dari Mas J itu toh, dari
pertama udah keliatan?
Orangnya kan pendiem, yoo ya gak tau dia,
sing gimana-gimana.

Parafrase

Tema

Menjalin
hubungan karena
sama-sama sendiri
Kecewa terhadap
ketidaktahuan diri

Kurang berpikir
ke depan

Sifat pria yang
disukai adalah
perhatian dan
pelindung

Kebutuhan akan
dilindungi
Pandangan positif
pada pasangan
(perhatian dan
pelindung)

Kesan pada
pasangan:
pendiam
Aku juga kenalnya ah masa bodoh orang mau Cuek dengan
ngomong apa, gitu kan, yang penting dia baik lingkungan
sama aku, kayak gitu.
Tapi aku gak tau blacklistnya dia, ternyata
Kurang mengenal
sebelum kasus sekarang ini dia udah pernah
background
dipenjara juga 9 bulan, bapak ku kan tau (1
pasangan

Kecewa dibohongi

Kurang berpikir
ke depan
Lingkungan
eksternal tidak
berpengaruh
Kurang berpikir
ke depan
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profesi dengan suaminya), dia kan backstreet
dari orang tua ku.
Kalo backstreet seperti itu, berarti ada juga
toh yang dipertahanin dari Mas J sampai
backstreet?
Iya memang dia tu cuma tanya, “serius toh
kamu juga suka sama aku. Cari tau dulu
tentang aku siapa”. Jadi kan bikin aku
penasaran. Ya bikin penasaran dan bikin heh
(menggeram sambil tertawa sebal). Aku tuh
ya menikah kecelakaan.
Mohon maaf kak, melakukan hubungan itu
atas dasar suka atau ada paksaan?
Gak tuh (paksaan), ngalir gitu wae.
Berarti kaget gitu kok pas tau jadi?
Ho oh ho oh.
Piye tanggapan mas J? Yang ngerti kan
mesti kakak dulu toh?
Ya gak papa, ya nikah ya cuma gitu aja.
Kepikiran gak kak, backstreet dari orang
tua kan?
Nek orang tuanya dia gak masalah, terserah.
Tapi dari orang tuaku ya, tau aku pacaran
sama dia, langsung gak boleh kayak gitu.
Tapi tau aku udah hamil, wah langsung
keluarga brontak semua.
Brontak gimana tuh kak?
Gak boleh nikah, disuruh juga
menggugurkan. Tapi aku milih
mempertahanin. Aku mikirnya itu dia udah
punya kasus dulu, aduh aku malah hamil.
Terus dia ngomong, “gak papa masalahku,
aku tetep tanggung jawab, aku tetep ee gak
akan lari dari masalah”, kayak gitu-gitu.
“Kamu tak nikahi, aku juga nyelesein
masalahku.”
Menurut kakak dulu sebelum menikah,
pernikahan itu seperti apa?
Hidup bareng. Oh nikah, berarti aku hidup
nih sama dia, bikin keluarga sama dia.
Saat pertama itu kak, ada harapan atau
tujuan waktu menikah?
Semuanya pasti samalah pingin hidup
bahagia sampai akhir terus ya jalanin hidup
berdua, punya anak, kayak gitu-gitu.
Tujuan seperti itu didiskusiin dulu kak
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Cuek dengan
omongan orang
tua

Lingkungan
eksternal tidak
berpengaruh

Menyuka tipe
yang misterius

Pandangan positif
pada pasangan:
misterius
Kurang berpikir
panjang (bukan
perencana)

Merasa terjebak
dengan pasangan

Terjadi tanpa
rencana

Kurang berpikir
panjang

Pasangan
bertanggung
jawab

Pandangan positif
pada pasangan:
bertanggung
jawab
Pandangan positif
pada mertua:
penerimaan
Kurang
mempertimbangka
n faktor resiko

Mertua menerima
apa adanya
Penolakan dari
pihak orang tua
terhadap
hubungan
Memikirkan kasus
pasangan
ditambah masalah
lain
Menyukai
pasangan yang
bertanggung
jawab

Empati terhadap
pasangan

Pernikahan adalah
hidup bersama

Pernikahan=hidup
bersama

Pernikahan adalah
hidup bersama,
bahagia, dan
punya keturunan

Pernikahan=hidup
bersama, bahagia,
berketurunan

Pandangan positif
pada pasangan:
tanggung jawab
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sebelumnya?
Enggaklah, kan nikahnya karena aku. Itu
diobrolinnya setelah menikah. Mei itu kan
ketauan aku hamilnya, terus Juni-Juli itu aku
nikah.
Apa buru-buru kak?
He eh, gak ada resepsi gitu. Cuma nikah terus
makan biasa.
Kakak kan pernah cerita orang tua juga
sempat minta digugurin, tapi kok tiba-tiba
menyetujui gitu kak?
Ya karena gak mau aku, terus mau gak mau
ya orang tua nyetujuin, walaupun dengan
berat hati. Orang tua kan gak tega, habis itu
kan aku tinggal berdua di Bantul terus
menjalani rumah tangga biasa,
tapi berjalannya itu abis nikah 2 bulan terus
kasusnya diangkat lagi.
Oh berarti masalahnya sempet redup ya
kak, gimana saat itu?
Iya saat itu wis enjoy lah. Nah abis itu kok
terus terus, yang diangkat terus,
akhirnya sampai anakku lahir masih
ditemeni, tapi proses (hukum) tetap berjalan.
Anakku lahir bulan Februari terus biasa tapi
kasus tetap diangkat terus, Maret-April
penghadapan udah, terus gak pulang itu.
Berarti nikah yang sempet enjoy itu berapa
lama kak di Bantul?
Lebih dari 2 bulan sih, 2 bulan itu emang
bener-bener gak ada masalah, abis itu terus
dia masih laporan, ya masih kerja seperti
biasa, aku nemenin berarti dari Juli-AgustusSeptember-Oktober-November diangkat
kasus, redup lagi Desember-Januari-Februari
tuh enjoy, abis itu Februari lahiran wis
menikmati, Maret akhir itu kok ya aduh wis
agak panas, akhirnya penghadapan.
Kalo dianya sendiri kak, ada perubahan
sikap gak sih waktu pacaran sama abis
nikah?
Sikap gak ada sih, cuman sering agak….
diem. Terus kan aku juga waktu pacaran
ketemu cuma sebentar habis itu sendirisendiri, gak dari pagi sampe pagi gitu kan
enggak. Itu kan dirasain waktu nikah aja.
Pagi juga kerja, tapi.. dia itu sempet
istilahnya nurut, jadi apa-apa itu ya manut, ya
terserah gitu pokok e. Ya berantem-berantem
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Tidak ada diskusi
tujuan pernikahan
karena dirinya

Rasa bersalah
menikah

Orangtua
menyetujui
hubungan dengan
terpaksa

Keinginan selalu
ingin dipenuhi

Waktu bersama
yang singkat

Kecewa karena
waktu bersama
yang singkat

Menikmati
kebersamaan
Pasangan yang
bertanggung
jawab
Masalah muncul
dengan cepat

Bahagia jika
bersama
Pandangan positif
pada pasangan:
tanggung jawab
Kecewa harapan
bersama tidak
dapat terpenuhi

Menikmati
kebersamaan
singkat

Kurang cukup
waktu bersama

Pasangan adalah
orang yang

Kebutuhan untuk
selalu dituruti
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gitu ya juga sempet, apalagi abis lahiran tuh
parah.
Oh iya? Kok bisa kak?
Karena anak ku umur sebulan 2 bulan tuh
udah pingin diajak ke Semarang, tapi aku gak
mau. Trus ya ribut-ribut gitu, jadinya diem.
Emang kenapa kak kok mau diajak ke
Semarang?
Aku gak mau, karena dia ngajaknya pake
travel, tak suruh pake mobilnya bapakku gak
mau.
Ya sebelum, dia mikirnya gini eee…
“sebelum terjadi apa-apa aku udah bawa
pulang anakku ke rumah,” gitu loh.
Dia pinginnya kayak gitu, tapi aku kan gak
mau. Trus ribut kayak gitu.
Aku kan mikirnya wong anak masih 1 bulan
udah diajak kemana-mana,
tapi belom kesampean mau kesana, dia udah
masuk (LAPAS) dulu.
Berarti dia merasa lebih aman kalo
anaknya di Semarang gitu?
Bukan lebih aman, cuma pingin ngenalin ke
keluarga mereka, ke keluarganya kayak gitu
loh. Biar orang sana tau aku udah punya anak
sekarang, kayak gitu-gitu loh.
Berarti pas kakak lahir keluarga Semarang
belom datang ke jogja?
Ya datang sih tapi kan ya terus gak sebagian,
gak semuanya dateng, tapi ya tau.
Tapi kakak seneng gak? Dia kan agak
berubah dikit toh jadi agak diem, mungkin
menurut kakak dulu kan cuma ketemu
sebentar, sekarang lebih lama. Itu ada
perasaan yang beda gak sih, kok kamu
sekarang pendiem apa gimana?
Ya kayak gitu kan karena masalahnya dia,
jadi kayak tertekan tuh dia.
Dia tu ngomong sama aku, “kalo masalahku
ini, kalo aku gak nikah masih bisa
menikmati, mungkin masih bisa lego,
tapi aku sekarang dalam masalahku ini udah
punya anak punya istri, terus gimana nasib
mereka”, gitu-gitu loh dia tuh.
Oh dia tuh jadi mikirin mbak, mikirin anak,
jadi lebih pendiem. Tapi mbaknya sendiri
tau dianya diem gitu, responnya gimana?

186

penurut/patuh

Pandangan positif
pada pasangan:
penurut/patuh

Perbedaan
keinginan
Khawatir pada
anak

Konflik perbedaan
tujuan/keinginan
Peran ibu:
menjaga anak

Pasangan menolak Kebutuhan untuk
saran
selalu dituruti
Pasangan ingin
mengenalkan anak
ke keluarga
Perbedaan
keinginan
Khawatir pada
anak
Keinginan
pasangan tidak
terpenuhi

Memposisikan diri
sebagai pasangan
Konflik perbedaan
keinginan dgn
pasangan
Peran ibu:
menjaga anak
Empati pada
pasangan

Keinginan
pasangan untuk
mengenal anak ke
keluarga

Pandangan pada
pasangan:
menjalin relasi
dengan keluarga
besar

Tidak semua
keluarga mertua
hadir saat lahiran

Peran lingkungan
eksternal tidak
berpengaruh

Mengerti
perubahan
pasangan
Mengerti kesulitan
pasangan

Empati pada
pasangan

Kecemasan
pasangan pada
anak dan istri

Masalah
membebani
pernikahan

Empati pada
pasangan

	
  
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

	
  

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
Aku cuma ngomong, yo wis toh nasi juga
udah jadi bubur, aku ngomong kayak gitu.
Tapi yo awal-awal yo sedikit kok koyo
ngene. Ya wis sekarang yo menikmati.
Trus apa yang mbak lakuin biar dia gak
diem gitu?
Ya cuma meyakinkan yo wis aku yo udah
nerima walaupun aku masih rodo gimana tapi
yo aku ngomongnya kayak gitu buat
nyenengke dia gitu tok.
Tapi aslinya kepikiran mbak?
Ya jelas lah.
Kepikiran setiap hari? Beban gak sih?
Maksudnya waktu hamil tuh kayak yang
kemaren kakak ceritain sebenernya beban
cuma berusaha ngerti karena hamil jadi
gimana sih masa-masa hamil trus dia juga
sibuk masa pemanggilan, kakaknya sendiri
gimana?
Kadang itu… nek orang jawa bilang
nelongso (nelangsa) ketika aduh kayak
meratapi lah oh ternyata kejadian bener, dulu
yang gak disangka kejadian, sekarang juga
seperti ini, aku ya bisa kuat apa enggak,
cuma ya gitu-gitu tapi ya tak alihkan aduh
kalo aku stress ntar kasian anakku, kayak
gitu-gitu. Mas J juga wis ndak usah mikir
ndak mesakke anak e, kayak gitu.
Trus anakku lahir itu aku yo 2 tahun kan aku
asi eksklusif terus di rumah terus, jadi
tekanan juga itu kadang nangis sendiri, kayak
gitu-gitu yo, ntar aku pelampiasannya ya iki
gara-gara kamu kayak gini.
Sebenernya gak boleh kayak gitu, cuma aku
wis kepentok ya gimana.
Berarti kakak itu di depannya dia berusaha
untuk nutup, padahal sering nangis sendiri
gitu ka?.
Kadang yo lewat telfon gitu aku nangis, tapi
di depannya dia berusaha enggaklah.
Tapi sebelum masa-masa hamil itu, berarti
abis nikah sempet enjoy berarti sempet
mikir dong oh ini kasus gak bakal muncul
lagi, ya ini dilupain aja gitu?
Iya sempet kepikiran kayak gitu.
Berarti sempet ada harapan hidupnya habis
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ini tenang-tenang wae.
Ada… ada sedikit harapan lah, walaupun
akhirnya hehe.
Jadi dulu waktu nikah bener-bener gak
mikir nanti kasusnya gimana, jadi cuma
mikir oh aku punya anak jadi aku harus
nikah. Terus kalo bisa mengingat masamasa nikah awal kan mesti seneng-seneng
kan mbak, apa sih senengnya dari
pernikahan awal-awal gitu?
Yo biasa kalo biasa apa-apa sendiri, sekarang
berdua, terus nyiapin makan kayak gitu-gitu
terus nyuci baju yo kayak pekerjaan
rumahlah, terutama itu. Terus inti ne semua
gak sendiri, kalo dulu sendiri.
Terus aku juga udah gak kerja, jadi benerbener full ngurus keluarga yo kan seneng
kayak gitu.
Semuanya juga, de’e yo perhatian, yok
kemana-kemana berdua, trus yok nganu
ngene-ngene, ya udah gitu.
Oh berarti seneng dong ya kak yah awalawal diperhatiin?
Iya he em (dengan semangat) yo seneng.
Sampai dia juga, “kenapa gak dulu-dulu kita
ketemu kayak gitu-gitu, kenapa ketemu
malah waktu aku ada masalah kayak gitu,
terus nikah juga ibaratnya gak bisa semeriah
apa karena masalah”, kayak gitu-gitu.
Trus nek menurutmu mbak tadi sebelum
nikah emang gak ada diskusi bareng atau
piye nanti hidup kedepannya, tapi berarti
habis nikah gitu ada diskusi sama mas J?
Ada, apalagi tahu setelah ada kasus itu.
Nek boleh tahu mbak, kalo tujuan bersama
dalam pernikahan itu setelah dibahas apa
aja?
Ya inti ne semua menatap masa depan, inti ne
yo, (mas J) “ya udah sekarang kita udah
suami istri apa-apa juga kita harus
komunikasi, trus jangan mutusin sendiri, aku
kepala rumah tangga trus besok kita, yo inti
ne punya rumah sendiri trus lebih baik, kayak
gitu-gitu aja”.
Aku juga sempet saranin buat enggak tinggal
di Jogja karena masalahnya dia banyak,
pingin memulai hidup baru bener-bener dari
nol.
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Berarti sempet diskusi bareng, trus ada
kayak cekcok gitu gak sih yang gak sama
terus..
Sering kayak gitu biasa. Paling sering apa ya.
Kadang kan aku orangnya gak seneng kalo
misalnya dia cuma, misalnya Sabtu kayak
gitu kan libur minggu libur kayak gitu eh
daripada dia tidur atau apa, mbok bantuin aku
apa-apa gitu kan enggak, paling dia cuman
tidur kayak gitu, cuman berantakan, atau
motor kotor itu tuh gak mau bersih-bersih,
kayak gitu-gitu biasa. Aku sewot kayak gitu,
terus apa ya, wis sih biasanya kayak gitu.
Trus kalo apa ya…. Ya paling kayak gitugitulah nek aku.
Tapi gak ada yang banget-bangetan gitu?
Enggak.
Berarti lumayan seneng dong bisa hidup
bareng. Lebih seneng mana sih setelah atau
sebelum nikah kalo mikirin tanpa ada
masalah?
Yo lebih seneng setelah nikahlah.
Tapi perhatian dia malah semakin
bertambah kak setelah nikah?
He em
Berarti yang disenengin dari mas J itu
perhatiannya?
He em kasih sayang toh dia tuh, perhatian
terus. Ibarat e sama anak juga.. care bianget
itu loh. Jadi semua tuh mesti ke anak ke anak
ke anak kayak gitu.
Berarti pas kakak hamil itu bener-bener
diperhatiin banget gitu?
He em
Seneng dong yah kak?
Iya.
Tapi sebelumnya kakak kan juga sempet
bilang kalo dia (mas J) itu playboy, piye tuh
perhatian tapi juga playboy?
Playboynya kan dia sebelum sama aku,
setelah itu gak lagi, gak ada satu pun.

Berarti dia yakin juga sama kakak ya?
Ya dia bilangnya emang yang terakhir.
Dan kakak percaya itu?
Ho oh dan memang dia buktikan.
Bukti terbesarnya emang apa sih menurut
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kakak?
Bukti terbesarnya dia juga ibaratnya kalo
pengorbanan terbesar itu lebih cenderung ke
akunya sih sebenernya, ibaratnya aku juga
mengorbankan e.. semuanya, jadi aku
memang bener-bener waktu memutuskan
nikah sama dia itu aku mengorbankan
segalanya, ngorbanin pekerjaan, keluarga
juga aku gak apa namanya, gak nurut kan
waktu itu toh tapi akhirnya aku kayak gini
juga aku terus gak mau kok aku mbiyen kok
gak nurut orang tua itu aku yo wis semua tak
hadapi sendiri.
Aku juga gak ngeluh itu loh karena itu semua
juga sudah keputusanku.
Menurut kakak harapan-harapan yang tadi
sebelum dan setelah menikah itu udah
tercapai belum? Dan apa yang paling belum
tercapai?
Belum, yang bahagianya belum sepenuhnya.
Sepenuhnya setelah punya anak, kan aku
setelah punya anak 2 bulan itu aku masamasa itu belum sepenuhnya bahagia karena
aku masih menghadapi proses itu.
Jadi belum ada dia satu bulan, tapi dia care
lah, malem anakku bangun dia juga nemenin
anakku, apa juga dia bangun. De’e emang
bener-bener ngejaga banget.
Cuma yang tak harapkan kan gak cuma pada
saat itu aja, tapi berkelanjutan terus menerus,
tapi setelah ada masalah itu kan terus jadi lah
piye sih gara-gara kamu toh kayak gini-gini,
berarti perasaan menyalahkan de’e tuh terlalu
besar.
Berarti proses itu dimulai dari kakak hamil
berapa bulan?
6 7 lah
Selama proses kan sibuk berarti kak apa
malah makin selo karena gak kerja?
Kan tetep kerja, tapi kalo periksa (kehamilan)
dia nemenin terus.
Oh berarti dia tetap pada perannya sebagai
suami ya kak?
He em, paling kalo pulang telat.
Nek kakak waktu itu perasaannya gimana
waktu itu?
Perasaanku ya udah pagi bersih-bersih
rumah, siang tidur, kadang kan dia kalo siang
pulang makan dirumah aku masak, kayak
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gitu-gitu ntar dia balik kantor lagi, ntar sore
pulang udah kayak gitu.
Nek dia lagi ngantor gitu kakak kepikiran
gak sih kak?
Ya sering, masih sering sms-an, telfon,
misalkan aku pingin apa ini, ya tetap
komunikasi. Ya menikmati peranlah.
Berarti dia masih berusaha menjadi suami
yang baik dong yah, walaupun dia juga
tertekan sebenernya. Tapi yang berubah itu
ya kak semakin pendiam setelah kasus
diangkat lagi. Ada usaha-usaha gak sih kak
yang dilakuin biar dia gak pendiem gitu?
Udah, kadang tak ajak pergi, tapi dianya
males kayak gitu-gitu, tapi tetep tak paksa.
Kalo gak dia paling sering ngobrol main ke
rumah temennya trus ntar pergi kemanakemana kayak gitu kan sedikit mengalihkan
pikiran kadang aku hamil tua pulang ke
Semarang, dia kan kalo diajak pulang seneng
ketemu kayak gitu.
Itu kan apa yang kakak lakuin buat dia, nek
kakak sendiri apa yang kakak lakuin buat
diri kakak yang sebenernya tertekan?
Pada saat itu aku gak, apa namanya, paling
cuman yo wis lah sabar sek kayak gitu,
tapi kalo sekarang baru aku mengalihkan
semuanya kayak kerja, kayak gitu kan aku e..
mengalihkan pikiranku jadi perhatianku ke
dia juga sedikit berkurang jadi sekarang pada
saat itu aku malah mengalihkannya justru
saat ini.
Nek kemaren-kemaren malah aku yo wis
biasa wae, yo wis sabar aja, karena aku gak
bisa apa-apa wong aku cuma dirumah gitu
loh. Paling yo nyenengin hati yo pergi juga
sama dia itu loh, paling cuma dirumah gitu.
Kalo sedihnya ada gak kak setelah
menikah, terlepas dari kasus itu?
Sedihnya gak ada sih. Ya dinikmatin lah, ada
cekcok juga biasa, habis itu udah kelar. Dia
itu paling deketin aku, yo wis misal dia yang
salah, dia yang minta maaf, atau mungkin dia
keras atau dia apa, ntar gentian, kalo aku
yang salah aku ya sedikit merendah, kayak
gitu-gitu.
Emang berantem-berantem kecil yang
kayak tadi kakak bilang itu, misal dia tidur
kakak padahal maunya dia bantu-bantu
gitu, itu gimana sih nyeleseinnya?

191

rumah, masak

pasangan

Komunikasi
bahkan ketika
bekerja

Komunikasi
adalah cara
mengutarakan
pikiran

Berusaha
membantu
pasangan
mengalihkan
pikiran dari
masalah

Peran istri:
memahami
pasangan dan
memberikan
kesukaan
pasangan

Berusaha sabar
pada masa awal
Setelah kasus,
mengalihkan
pikiran dengan
bekerja

Waktu yang
singkat dinikmati
Setelah tidak
bersama, bekerja
adalah pengalihan
pikiran (kognitif)

Pada masa awal
berusaha sabar
karena tidak
berdaya

Waktu yang
singkat dinikmati

Pasangan meminta
maaf jika bersalah
Masalah kecil
(pertengkaran)
dapat ditangani
dengan
permintaan maaf

Perasaan bersalah
pasangan
Permintaan maaf
adalah cara
menjaga
pernikahan

	
  
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

	
  

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
Ya udah, paling aku yo ngomong gini-gini,
ya, paling ya cuma gitu aja dia. Tar trus dia
yang ngelakuin walaupun abis itu gak tau
nggerundel apa gimana juga, tapi tetep dia
lakuin. Kadang pinginnya juga gak disuruh
tapi dia ngelakuin sendiri. Kadang e.. aku gak
minta apa, dia beliin apa. Pulang-pulang
senengku apa, misal dia pergi ke teman
sebentar trus dia pulang aku seneng martabak
beli, kayak gitu-gitu, tiba-tiba aja.
Kan awalnya kakak sempet cerita kalo
sebenernya gak kepikiran nikah, cuma
pingin pacaran-pacaran itu, berarti waktu
nikah masih ada pikiran kenapa nikah
sama dia?
Iya, nyesel juga menikah karena kecelakaan.
Tapi sempet bahagia waktu enjoy itu nutup
perasaan penyeselan.
Tapi kan kebongkar lagi jadi agak down lagi,
kayak ngelukro lah gitu.
Berarti menurut kakak sebelum kasus itu
diproses lagi pernikahan kakak itu
pernikahan yang seperti apa?
Pernikahan yang ditentang
Apakah anggapan itu masih menyakitkan?
Soalnya kan sudah happy.
Ya jelas lah soalnya kan karena e.. pertama
gak semua keluarga tau, terus juga saat aku
nikah berantem sama kakakku. Kakakku gak
setuju, dia sama sekali gak istilahnya gak
nganggep aku sama sekali gitu.
Gimana kak menanggapi keluarga yang
beda gitu?
Ya sempet sakitlah, sempet berantem, tapi
kan udah aku kan ngalah emang, aku salah
pada waktu itu ya udah aku ngalah.
Seiringnya waktu juga dia akhirnya bisa
menerima.
Kalo boleh tau tinggal di bantul itu rumah
kakak?
Rumah orang tuaku.
Berarti walau ditentang gitu..
Ho oh orang tua tetep, aku kan anak cewek
sendiri, jadi ya bapakku ya wis sana gitu.
Trus juga bapakku gak terus dendam,
maksudnya tetep care sama aku sama mas J.
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pasangan
berinisiatif dalam
bertindak

Komunikasi
sebagai
penyelesaian
masalah
Harapan agar
pasangan punya
inisiatif dalam
bertindak

Menyesal
menikah karena
hamil
Senang ketika
bersama
Sedih karena
kasus muncul lagi

Menyesal
menikah karena
terpaksa
Bersama=bahagia
Kasus=masalah
pernikahan

Pernikahan yang
tidak diterima

Pandangan negatif
terhadap
pernikahan yang
ditolak orangtua
Sedih karena tidak Pernikahan yang
semua keluarga
ideal adalah
tahu pernikahan
pernikahan yang
dan memicu
terbuka dan
perkelahian
disetujui keluarga
dengan saudara
Mengalah karena
konsekuensi
kesalahan diri

Mengalah karena
konsekuensi
keputusan diri

Ekonomi awal
pernikahan
dibantu orangtua
Peran orangtua
yang membantu
anak dalam
masalah

Dukungan
ekonomi dari
orangtua
Peran orangtua
yang ideal:
membantu anak
dalam segala hal
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Berarti walaupun orang tua nentang tapi
masih ada dukungan-dukungan ya kak ya?
He em.
Dukungan paling besar itu dukungan dari
keluarga mana kak?
Keluarga mas J nek untuk pernikahanku loh
ya.
Apa dukungan yang paling berarti buat
kakak saat itu?
Ya waktu tau aku hamil, dia lebih ke jangan
digugurin, itu kan dosa kalian berdua, jangan
menambah. Toh kalian juga sama-sama suka
kalaupun orang tua gak merestui ntar kalian
juga pastilah nanti akan direstui
bagaimanapun caranya, orang tua tu pasti
pingin anaknya bahagia, yo wis kayak gitugitu. Intinya walaupun kamu salah, tetep
hormati orang tua.
Oh berarti itu sangat membantu kakak ya.
Kalo mas Jnya sendiri juga mendukung ya,
berarti dari pihak mas J yang sangat
mendukung ya?
Iya pada saat itu, tapi setelah kasus itu kan
juga mereka e.. lebih melimpahkan ke orang
tua ku kan yang lebih tahu kayak gitu loh,
yang lebih ngerti gimana nyelesein
masalahnya,
tapi kan semua berusaha intinya, yo tapi tetep
aja berat.
Berarti kan masa-masa itu, hakim gak
langsung bilang vonisnya, ada proses kan
kakak pernah bilang dari berapa belas
tahun, itu gimana kakak perasaannya?
Iya 14 tahun. Aku ngikuti jalannya sidang
terus, habis itu istilahnya kayak malu terus yo
aduh kok kayak gini-gini, itu ya ada. Tapi
muka temboklah pada saat itu.
Sempet mohon-mohon sama hakim, tapi
hakim bilang cuma bisa kasi 7 tahun gak bisa
kurang, kita udah bilang mau dibayar berapa,
tapi itu udah paling ringan.
Pada proses itu kakak sudah melahirkan?
Sudah
Jadi 1 bulan setelah anak lahir baru proses
peradilan itu trus menerus?
Iya sidang April itu, antara Juni apa ya, kan
sidangnya tergantung hakim yang nentuin
kan proses juga.
Kakak kan pernah cerita juga diliput sana-
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Pandangan positif
pada orangtua:
dukungan
ekonomi dan
peduli
Dukungan yang
penting dari
keluarga mertua

Dukungan mertua
dalam pernikahan
penting

Pesan nasehat
mertua terhadap
kehamilan:
tanggung jawab,
kasih sayang
orangtua, anak
patuh pada
orangtua

Dukungan
emosional dan
normatif dari
mertua

Dominan
dukungan
orangtua ketika
kasus

Dukungan
orangtua dominan
dalam membantu
kasus

Merasa terbeban
Dukungan banyak
walau ada bantuan pihak tidak cukup
menolong

Rasa malu
menemani ketika
siding, namun
ditutupi
Usaha untuk
mengurangi masa
pidana pasangan

Menutupi
perasaan dengan
tidak acuh pada
lingkungan
Berusaha agar
masalah
berkurang dalam
pernikahan

	
  
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597

	
  

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
sini, difoto sana-sini, berarti perasaan
dominan yang paling kakak rasain itu apa?
Malu lah. Aku gak diekspose sih, mas J aja
sama pihak sana. Kalo ditanyain sama
wartawan juga aku gak mau.
Apa yang kakak pikirin saat itu?
Cuek aja. Ya aku walaupun suamiku gak
bersalah tapi semua aku ikutin lah itu loh.
Jadi orang bilang gini-gini yo whatever
terserah
karena kalau misalkan aku gak nemenin
disitu, siapa lagi gituloh. Anakku juga tak
ajak terus, ya tak gendong itu. Kadang tak
ajak, kadang aku sendiri.
Kenapa sih kak masi mau nemenin terus,
ikut sidang, kan capek?
Aku kasian, siapa lagi kalo gak aku gitu loh.
Temen juga ada tertentu, temennya dia.
Kasian karena kakak tau dia gak bersalah?
He em.
Kalo pihak temen itu membantu gak sih,
mendukung atau apapun?
Mendukung, kasi support juga. Aku juga
kadang apa ya, hmm.. ngomong, “aku tolong
dibantu, mas J disini gak ada keluarga terus
mohon bantuannya”. Temennya, “ya udah
gak papa santai aja”.
Dari segala rentetan proses kan pasti gak
sebentar kan kak, apa sih yang paling berat
buat kakak?
Yang paling itu ya ya waktu sidang-sidang
kayak gitu. Terus aku ngadep vonis terutama,
tiap tuntutan.
Kadang aku masuk kamar mandi, nangis sek,
trus keluar ketemu lagi, kayak gitu-gitu.
Ya cuma, “sabar ya ma, kuat ya”, kayak gitugitu.
Dalam proses itu siapa yang paling
menyokong kakak dalam hal emosi?
Ya cuma mas J aja. Dia paling cuma ngasih
penyemangat aja sih, intinya juga sabar,
berdoa, kayak gitu-gitu, semua dijalani,
semua pasti indah pada waktunya, sering
bilang kayak gitu, ya mungkin ini proses
hidup. Semoga dari ini yo, apa ya (suara
parau), kita dari sekarang bersakit-sakit
dahulu, besok kita bisa seneng.
Nek orang tua kakak gimana?
Ya mereka lebih diem aja sih, gak terlalu
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Perasaan malu dan Dampak negative
enggan diketahui
konflik: perasaan
banyak orang
malu pada
lingkungan sosial
Tidak peduli
Berusaha tidak
dengan orang lain acuh pada
pandangan orang
Menemani suami
selama
persidangan

Peran istri:
memberi
dukungan pada
suami

Menemani karena
kasihan tidak ada
orang lain

Peran istri: empati
dan ada untuk
suami

Membutuhkan
dukungan orang
lain

Membutuhan
dukungan
lingkungan
eksternal
Peran istri:
memberi
dukungan pada
suami
Vonis adalah
kejadian paling
berat
Ekspresi emosi:
menangis karena
tertekan
Peran suami:
menguatkan istri

Vonis adalah
kejadian paling
berat
Menangis ketika
mendengar vonis
Dukungan dari
suami
Suami
memberikan
dukungan
emosional dan
harapan ke depan
yang lebih baik

Peran suami:
dukungan
emosional pada
istri
Harapan hidup ke
depan yang
bahagia

Orang tua

Dukungan

	
  
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647

	
  

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
gimana-gimana. Mungkin gak mau
membebani aku juga. Intinya diem aja yang
penting tetep care gitu loh.
Kalo orang tuanya mas J?
Orang tuanya kan juga kesini jarang, terakhir
aja kemarin lebaran. Kesini lagi paling 2 kali
ya 3 kali, paling besok lebaran kesini lagi.
Berarti kan dukungan paling besar mas J
ya kak. Kalo kakak sendiri nyemangatin dia
gimana kak?
Kalo aku sendiri ya udah ini semua, kalo aku,
kalo dia lagi ketemu aja sih, tapi seringnya
tuh dia yang ngingetin aku.
Trus sempet berantem juga, trus dia juga
ngomong ya udahlah. Gak sih gak berantem,
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mendukung
dengan tindakan
peduli

tindakan peduli
dari orang tua

Mertua kurang
berpartisipasi
dalam proses
peradilan

Mertua kurang
berpartisipasi
dalam proses
peradilan

Suami lebih sering Peran suami:
mendukung
memberi
dukungan
Penyangkalan
Faking
terhadap
perselisihan
perselisihan
dia terakhir pesan cuma ngomong, “semua
Suami pasrah
Kekhawatiran
terserah kamu, keputusan ada ditangan kamu, terhadap istri
suami
kamu masih mau menemani aku juga
untuk
ditinggalkan istri
monggo, enggak juga aku terima” kayak gitu- meninggalkan
gitu.
atau tetap bersama
Kan kita juga jadi terus terenyuh, aku juga
Merasa terenyuh
Empati terhadap
mikir aku berusaha selama ini, kalo bisa
dan kasihan
suami
selama dia masih disana tuh aku temenin ntah dengan suami
nanti dia keluar apa yang terjadi ya terserah.
Pesannya orang tuanya juga kayak gitu,
Nasehat mertua
Mertua
“tolong jaga perasaan waktu di dalem, kan
untuk menemani
memberikan
dia sendiri gitu loh, gak bisa kemana-mana
suami
tanggung jawab
intinya dia cemburu sama aku tu tolong
untuk menunggu
diwajari. Nanti kalo dia udah keluar, terserah
pasangan
kamu mau apa”, inti ne kayak gitu.
Mas J sendiri juga ngomongnya semua
Suami
Kekhawatiran
keputusan di aku, “jadi sekarang apapun yang memasrahkan diri suami
kamu lakukan apapun yang terbaik buat
terhadap
ditinggalkan istri
kamu, aku ibaratnya udah seperti ini kalo
keputusan istri
kamu masih mau nerima aku yo masih mau
nemenin aku ya gak papa, tapi enggak juga
gak papa. Tolong baju-bajuku”, pokok e wes
kayak gitu-gitu dia udah ngomong, “tolong
dikirim ke Semarang, jangan dibuang”.
Itu ngomongnya pas awal-awal?
Itu ngomongnya setelah, yo kemarenkemaren lah.
Oh baru-baru ini?
Iya yah berapa bulanlah.
Kakak gimana tuh perasaannya pas ketok
palu 7 tahun?
Nangislah, tapi sebelumnya kan aku udah
Menangis walau
Dampak negatif
dikasi tau penasehatku dari hakim langsung.
sudah mengetahui konflik: ekspresi
Apakah kakak sendiri terus, dengan
vonis sebelumnya emosi menangis
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pengacara, sama hakim?
Iya itu pake pengacara, temen bapakku.
Gimana itu kak? Kan baru pertama kali
jadi ibu baru, anak baru sebulan?
He em.
Baru belajar ngemong anak, repot.
Eh lagi sibuk seperti ini, itu gimana kak?
Iya kadang berdua malem tidur ngeloni anak
itu nangis sendiri, duuuh kok kayak gitu.

Bantuan dari ayah

Dukungan
tindakan dari ayah

Merasa kewalahan
menjadi ibu baru
dalam mengasuh
anak
Menangis ketika
bersama anak

Peran ibu dimasa
awal dinilai
membebani

Aku nek anak tu langsung makdeg gitu loh
Kesedihan
jadi ne. Kadang, “yo sabar ya dek,” aku cuma terutama kepada
bilang sama anak kayak gitu.
anak

Kan juga dia gak tau dimana bapaknya
(menangis). Jadi gak kayak anak lainnya gitu
loh, kadang nek, sekarang-sekarang aja dia
masih mau ditelfon dulu-dulu kan gak
pernah, gak mau itu loh.
Apa sih yang membuat kakak bisa
menghadapi kejadian itu?
Anak. Aku mikirkan pada saat itu, anakku
masih kecil, kalo aku down terus aku gak
semangat, kasian anakku.

Anakku ibaratnya yang selama ini aku
perjuangkan trus kalo misalkan..
yo mas J sendiri juga ngasih support aku
terus, jadi nemenin aku trus, ngasih
semangat, suruh berdoa, sabar, kayak gitugitu. Abis itu, “semua masalah pasti ada
hikmahnya, mungkin ini”, ya ngomong kayak
gitu-gitulah.
Sebelumnya aku itu tinggal di Bantul, habis
melahirkan juga masih di Bantul, setelah mas
J masuk LP aku baru pindah ke rumah orang
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Sedih melihat
nasib anak tanpa
ayah

Anak adalah
pendorong
semangat dan
kondisi ibu
mempengaruhi
anak

Anak adalah
bentuk perjuangan
Suami
memberikan
dukungan
emosional

Sendirian
menghadapi kasus
Kekecewaan
Dampak negatif
konflik: bentuk
ekspresi menangis
Harapan
pengasuhan
dimasa awal
perkembangan
anak
Proyeksi perasaan
sedih ke anak
Harapan yang
tidak terpenuhi:
anak bersama
ayah
Peran ibu:
memberikan
kenyamanan
psikologis pada
anak
Anak berperan
dalam komitmen
bersama dan
sebagai motivasi
Peran ibu:
memberikan
kenyamanan
psikologis pada
anak
Anak sebagai
motivasi
Dukungan
emosional dari
suami

Dukungan dari ibu Dukungan ibu
dalam RT
untuk anaknya
anaknya
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tua, karena aku kan sendiri, trus sama ibuku,
“udah disini aja”.
Sempet gak kak waktu mas Jnya udah
masuk, kakak masih di Bantul?
Di temenin ibu. Kan selama ini juga misalkan
suamiku kerja, ibuku trus nemenin aku.
Biasanya ibuku dari pagi sampe sore,
suamiku pulang kerja.
Berarti gimana kak peran ibu?
Penting banget perannya. Aku kan juga gak
tau apa-apa, jadi semua memang
bergantunglah sama ibuku pada saat itu orang
tuaku terutama.
Saat ingin menikah, siapa yang paling
menentang?
Lebih ibuku sih yang paling gak suka. Kan
akhirnya bapakku luluh.
Apa yang kakak yakini sekarang tentang
kasus ini?
Suamiku gak bersalah.
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Kehadiran ibu
selama pasangan
tidak ada

Dukungan ibu:
kehadiran

Ibu membantu
dalam peran anak
sebagai ibu baru

Budaya Jawa: Ibu
mendampingi
anak sebagai ibu
baru

Percaya suami
tidak bersalah

Pandangan positif
terhadap suami:
tidak bersalah
Bentuk
kekecewaan
dengan
menyalahkan
faktor eksternal
Harapan ada
toleransi sesuai
profesi

Hukum Indonesia tuh salah, rasanya sebel
jengkel. Jadi semua tuh yang dibilang,
keputusan hakim tuh semata-mata tidak,
pakai hati nurani tuh tidak berlaku. Buktinya
dia juga disuap bisa.
Sekarang juga yang MK, dulu tuh anggota
polisi masih dihargai, sekarang tuh gak ada
harganya. Buktinya mas J kena pasal berlapis
itu kan dari polisi.
Polisi kan juga makan polisi kan sekarang. 3
lapis apa ya, penganiayaan, penganiayaan
mengakibatkan orang meninggal, pasal 338
ayat berapa gitu.
Respon kakak gimana?
Marah jelas.

Menyalahkan
sistem hukum
Indonesia

Aku ngomong sama mas J, sekarang tuh
kejadian bilangnya gini, pengacaraku
bilangnya gini, “kamu baru nyuci, tapi kamu
bisa masak”. Jadi istilah e, 2 pekerjaan yang
sekaligus bisa dilakukan, kan ra iso mosok
nyuci sambil masak, kan gak bisa. Jadi
kasusnya seperti itu, jadi susah banget, lah
piye ini mati kok kamu gak ngelakuin, kayak
gitu-gitu loh. Nah jadi susah untuk
memutuskan dia tidak bersalah.
Trus apa yang kakak lakukan?

Mencari alasan
untuk melepaskan
suami dari kasus

Harapan suami
dapat dihargai
sesuai pekerjaan
Kekecewaan
terhadap profesi
suami

Kecewa terhadap
profesi suami

Marah terhadap
kasus

Dampak negatif
dari kasus:
ekspresi marah
Peran istri:
Mencari
pembenaran untuk
membela suami
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Aku kemaren dari sisi emosi, nangis.

Menangis akibat
kasus

Tapi gak bisa mengeluarkan ke siapa-siapa,

Tidak punya
orang untuk
berbagi
Usaha yang
dilakukan untuk
membantu suami
lepas dari kasus

Dampak negatif
konflik: ekspresi
menangis
Tidak memiliki
seseorang untuk
berbagi cerita
Peran istri:
berusaha
membantu suami
lepas dari masalah

Bukti yang
mendukung
bahwa suami tidak
bersalah

Keyakinan (rasa
percaya) pada
suami yang tidak
bersalah

Harapan ada
dampak positif
dari kasus

Pandangan positif
dan harapan pada
kasus: akan ada
dampak positif
Mempercayai
tokoh agama

karena putusan hakim udah kayak gitu,
paling aku cuman banding, BK, tapi toh tetep
juga ditolak karena proses itu kan juga pake
biaya lagi biaya lagi, aku aduh, udahlah gak
punya biaya lagi.
Lalu komunikasi dengan mas J gimana
setelah dia dibuktikan bersalah?
Aku bilang hakim gini-gini, tapi loh
kenyataannya seperti ini-ini, buktinya ini-ini.
tapi, “aku (mas J) serius gak melakukan hal
itu”. Trus di Islam tuh kan, matinya kayak
apa, tak tanya ke Kyai gitu loh, suamiku
emang gak ngelakuin, dia (korban) emang
ee.. atas dasarnya sendiri. Jadi aku yakin
suamiku gak bersalah tuh aku sempet tanya,
“bener gak sih kayak gitu-gitu”. “gak mbak,
gak ngelakuin”. Kakaknya itu ya sampe gak
percaya kalau adiknya gitu, kakakku ipar,
“bener gak sih adekku ni mateni po ora?”gak
juga, tapi yo memang dia kayak apa……
terzolimi lah gitu loh. Tapi yo wislah yang
penting kita yakin dia gak salah,
suatu saat nanti pasti semua ada hikmahnya
sendiri.
Yo mbakku juga, “aku yo gak percaya, tapi
ya bukan dia juga, itu karena dia (korban)
lompat sendiri.” Kakakku juga gak tanya di 1
Kyai, tapi juga kemana-mana.
Jadi yo berat juga.
Apa kakak yang mengurus semuanya
(pengacara dan hakim)?
Bapakku, aku gak terlalu ikut sih. Kan
pengacarane temen bapakku. Semua uang
bapakku, aku juga sama temennya mas J,
motor mas J tak jual, kayak gitu-gitu.
Gimana tuh kak perasaannya bapak yang
dulunya menentang, sekarang membantu
juga?
Aku ya kasian. Kasian dalam arti justru aku
tuh membebani terus.

Tambahan bukti
suami tidak
bersalah oleh
tokoh agama
Merasa berat
terhadap masalah

Terus aku juga ngomong sama mas J, “ok

Memberikan

Dampak negatif
kasus: terbeban

Bantuan dari ayah,
teman, dan usaha
ekonomi terhadap
kasus

Dukungan
ekonomi dari ayah
dan teman untuk
kasus suami

Merasa
membebani ayah

Dampak negatif
kasus: membebani
diri dan ayah
Tuntunan pada
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aku sekarang tuh masih bisa nerima, kayak
gini-gini, tapi misalkan besok kamu gak bisa
seperti yang diharapkan, misalnya kamu e..
gak bisa bangkitlah dari masalah ini dan
kedepannya gak bisa maju lagi yo maaf”, aku
kayak gitu.
Menurut kakak saat sebelum memikirkan
punya suami narapidana, narapidana itu
seperti apa?
Orang yang salah, jahatlah ibaratnya kayak
gitu lah. Jelek lah, imagenya wis negatif lah.
Tapi sekarang setelah mengetahui gini dan
banyak cerita, banyak kasus, kan jadi saudara
disana tuh temen,
oh ternyata yang gak bener tuh hukumnya.
Kan ada ponakan BRIMOB juga itu, dia
SMA tawuran, dia gak ikut tawuran tapi dia
megang BBnya, dia kena 9 tahun, dia gak
tahu siapa yang mati temennya.
Berarti ada perubahan ya kak?
He em
Berarti sekarang narapidana itu apa
menurut kakak?
Tidak sepenuhnya mereka bersalah sih, ada
juga mereka yang bener-bener bersalah.
Cuma ada juga orang baik yang gak salah
jadi salah.
Sekarang kan kakak bisa dibilang berstatus
istri narapidana, itu gimana perasaan
kakak?
Malu. Perasaannya ya agak kecewa, malu,

tuntutan agar
suami bangkit dari
masalah untuk
bersama

suami jika ingin
bersama, yaitu
berubah menjadi
lebih baik

Perubahan
penilaian buruk
menjadi
bersahabat pada
narapidana
Menyalahkan
hukum daripada
narapidana

Perubahan
penilaian buruk
menjadi baik pada
narapidana

Narapidana ada
yang salah dan
tidak bersalah

Pandangan positif
pada narapidana:
ada yang tidak
bersalah

Malu dan kecewa
menjadi istri napi

terus selama ini kan aku juga menyem-bunyi-kan identitas suamiku juga. Jadi e… apa
ya.. yang tau biarlah tau, yang gak tau biarlah
gak tau, gitu pikiranku.
Kalaupun dia tau ya terserah orang mau apa,
tapi aku memang cuek untuk urusan itu,
terserah aku makan, makan sendiri, cari uang
sendiri gituloh, mereka mau ngomong apa
juga terserah, tapi di satu sisi, kalau melihat
dari sisi suamiku ini ya jelas malulah. Sampe
temenku sendiri pun juga gak tau, sekantor
gak ada yang tau. Yang bener-bener tau itu
lingkungan rumah,
karena aku juga nikah kan gak ke-ekspose
juga. Gak tau aku nikah, suamiku yang mana.
Paling cuma 1-2 orang yang tau, yang tau itu
aku pacaran sama mas J.

Menyembunyikan
status suami napi

Dampak negatif
kasus: perasaan
malu dan kecewa
Menjaga nama
baik keluarga

Merasa hukum
tidak adil

Tidak peduli
dengan pandangan
orang lain
walaupun malu

Pandangan
lingkungan
eksternal tidak
penting walaupun
malu

Tidak
memberitahukan
pernikahan pada
orang banyak

Menjaga nama
baik keluarga
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Jadi kakak menyembunyikannya ya, terus
kalo misalnya ditanya orang, kakak gimana
menjawabnya?
Kerja, gak disini.

Ada perilaku yang berubah gak sih kak saat
kakak pegang status ini?
Yang berubah apa ya, lebih ke fikiranlah.
Fikiranku lebih ke aku bikin enjoy, aku bikin,
life must go on, jadi yo hidup tetep terus
berjalan. Aku gak mau, wis yang kemarenkemaren ya udah.
Sama juga kayak orang tuaku, kakakkakakku juga pasti malulah punya adek
sekarang di penjara, kayak ngene-ngene,
punya menantu yang…. Semua pasti malu,
tapi yang orang juga punya hati nurani toh,
gak mungkin mereka terus mengolok-olok,
entah itu ngomong dibelakang kan terserah
gitu,
tapi sekarang aku yang penting ke anak,
hidup terus berjalan, kebutuhan anak
tercukupi, terus aku masih bisa mas J tak
urus, kayak gitu-gitu lah intine. Aku kuliah,
aku kerja, dah cuman nyenengin anak,
nyenengin keluarga itu aja.
Aku korbankan semuanya, kuliah yang aku
senengi. Kuliah 2 tahun cuti, waktu itu
kerjaan keluar yo aku ngurusi, aku benerbener ngurus anak.
Ya udah emang aku membuat keputusan
seperti itu aku tanggung resikonya.
Kok bisa seperti itu kak?
Ya karena aku harus mengorbankan salah
satu. Kalo misalkan aku, kan pengen konsen,
aku gak bisa punya anak sama kuliah karena
aku juga repot, bener-bener pengen pure ke
anak, lagian juga ada masalah itu aku ndak
pusing sendiri gitu loh.
Nah sekarang aku wis anak lumayan gede,
masalah udah selese kan tinggal aku aku
terusin. Emang udah tak rancang seperti itu.
Aku dulu ya enjoy-enjoy aja sih menjalankan
kuliah sambil kerja. Kalo sekarang berat
dikerjaan malahan. Tuntutan kerjaan tu besar
banget sekarang terus kalo skripsi juga, yo
artinya sama-sama sih. Aku gak ketemu-
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Menyembunyikan
status suami
dengan berdalih
suami kerja tidak
di satu tempat

Menjaga nama
baik keluarga:
berbohong suami
bukan napi

Menikmati
keadaan dan
berusaha
menjalani
kehidupan saat ini
Merasa keluarga
juga malu dengan
status napi suami

Berpikir positif
dan menikmati
hidup saat ini

Orang lain
sebaiknya tidak
selalu
memojokkan
Mengutamakan
anak dan
kebutuhannya

Harapan pada
lingkungan sosial:
dapat menerima
status napi suami
Harapan
kebutuhan anak
tercukupi

Kuliah dan kerja
sebagai bentuk
pengorbanan
untuk keluarga
Menerima resiko
dari keputusan
sendiri

Merasa banyak
berkorban untuk
keluarga: cuti
kuliah dan bekerja
Konsekuen dan
berani mengambil
resiko dari
keputusan sendiri
Peran ibu:
bertanggung
jawab kepada
anak sehingga
berkorban hal lain

Mengorbankan
kuliah untuk anak
dan masalah

Kekecewaan
keluarga terhadap
status napi suami

Dapat bekerja
setelah anak
cukup besar

Mulai kurang
terbeban setelah
anak mandiri

Lebih dapat
mengatur
pekerjaan
daripada skripsi

Prioritas pada hal
yang dapat
dikendalikan
Banyak tekanan
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ketemu dosen, aku gak kelar-kelar, kan
semua itu kan tergantung dosen juga. Kalo
kerjaan, kita masih bisa mengakalinya, tapi
kalo skripsi kan kita bener-bener nurut sama
dosen. Kalo kerjaan misalkan kurang target
masih bisa dikejar dengan cara yang lain.
Kalo ini (skripsi) kan kita benar-benar
terpaku sama satu orang. Sebenernya lebih
penting ke kuliah sih, karena aku sayang ya
tinggal sebentar.
Tapi kalo aku kuliah aku gak kerja, aku dapet
duit dari mana, kayak gitu. Aku kan benerbener nyiapin, stop asi anak persiapan buat
kerja karena gaji mas J udah distop.
Kok bisa kakak ada pikiran seperti itu?
Gak lama itu prosesnya, karena aku udah
biasa kerja kan, udah biasa pegang uang
sendiri kan, kayak kemaren kan gaji yang
pegang aku semua (gaji mas J). Jadi
kebutuhan semua kan ada di tangan aku.
Jadi gak mungkin aku udah hidup susah
kayak gini mau nyusahin orang tua lagi,
walaupun aku bisa gak kerja, tapi kan gak
mungkin aku gak maulah nyusahin orang tua
lagi. Dan sekarang pun justru orang tua gak
pernah mempermasalahkan aku kerja, yang
penting semua anakku juga amanlah.
Berarti udah gak kaget gitu ya kak kalo
sekarang mesti kerja?
He em.
Trus pertama kali setelah udah jalan 2
tahun toh, pertama-tama setelah gak bareng
itu ketika dia tinggal disana (LP), gimana
perasaannya?
Perasaannya sedih banget lah. Sedih… terus
apa ya, kayak ngenes gitu loh. Kayak aduh
kehilangan.
Kehilangan seperti apa sih mbak?
Kehilangan sosok yang, piye yo, yang biasa
ada yang nemenin, jadi sepi. Biasanya ada
yang rame, ada yang bangunin,
ada yang ngeributin, yang kayak gitu-gitu
yang bikin sebel gitu kan gak ada. Sekarang
ya kalo berantem cuma lewat telfon.
Apa yang bikin paling sedih mbak?
Kalo malem biasane, kan anakku juga kadang
masih rewel kalo malem gitu kan biasa ne
mas J yang bangunin gitu, “anak e tangi,”
kayak gitu. Sekarang harus sendiri, apa-apa
sendiri.
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tapi masih bisa
menentukan
prilaku

Satu-satunya
harapan dalam
keluarga untuk
ekonomi

Keluarga adalah
prioritas
Istri menjadi
tumpuan ekonomi
keluarga
Sudah terbiasa
Peran istri:
mengatur ekonomi pengatur ekonomi
keluarga
keluarga
Tidak mau
mengandalkan
orang tua untuk
ekonomi

Istri bertanggung
jawab akan
keluarga dan
mandiri dalam hal
ekonomi
Mandiri dari
bantuan orang tua

Sedih karena tidak Dampak negatif
bisa bersama
masalah: sedih
tidak dapat
bersama
Kehilangan waktu Kesepian karena
dan kegiatan
tidak dapat
bersama
bersama
Merindukan
Merindukan
perkelahian kecil
dinamika
pernikahan:
berkelahi
Mengasuh anak
Dampak negatif
sendiri
kasus: peran
pengasuhan hanya
oleh istri
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Walau, ya kalo sama orang tua, ibarat e
kayak gak terlalu repot banget sih, jadi semua
tetep dihandle orang tuaku.
Kalau pikiran kakak waktu itu apa kak?
Pikiranne yo campur aduk. Yo pikiranku
waktu itu malu suamiku, terus aku kok jadi
seperti ini, kok aku nikah kok justru malah
punya masalah gini, terus aku kok malah jadi
sendiri, terus ditambah masalahku kok mas J
malah masuk di penjara, kayak gitu-gitu. Jadi
penyesalan ke diri sendiri lah, pikiran tetap
ada.
Apa yang kakak lakukan waktu itu?
Aku paling apa ya, mengalihkan kayak gitu.
Mengalihkan apa.. ke anak, paling kalo aku
stress kan kasian anak, psikologinya, kayak
gitu-gitu sih aku. Kayak kemaren-kemaren
itu, sekarang-sekarang ini loh wis agak
ngerti, kadang aku diem nangis sendiri gitu,
“mama napa ma nangis ma? Mama nangis
napa?”, kayak gitu-gitu.

Orang tua
membantu dalam
pengasuhan anak

Peran orang tua
dalam pengasuhan
anak

Penyesalan
menikah dengan
suami yang
memiliki kasus

Penyelesan
terhadap kasus
yang merugikan
pernikahan

Memperhatikan
kondisi psikologis
anak

Peran ibu:
mencermati
perkembangan
anak (kebutuhan
psikologis)

Anak peduli pada
ibu

Jadi aku jangan sampelah, jadi menutupi
semuanya.

Menutupi
kesedihan didepan
anak
Komunikasi
dengan suami jika
penat

Peran anak:
Kehadiran anak
yang peduli
Peran ibu: kuat
didepan anak

Aku malem tu karena capek tidur, jalan
jaranglah, paling aku besuk, trus aku curhat,
nangis, “aku gini-gini-gini ning omah, ginigini.” Misalkan aku habis berantem sama
ibuku atau aku kenapa biasa, aku paling
besuk mas J.
Mas J ngerespon, “yo wis sing sabar, jangan
emosi, sing sabar, lebih ke nerimo, diam”,
kayak gitu. “kan kamu tuh sekarang, udah
dewasa, udah punya anak, pemikiran kamu
juga harus berubah”, kayak gitu-gitu tuh mas
J sering ngingetin.
Butuh waktu berapa lama sih kak terbiasa
dengan perpisahan ini?
Kalo kemaren-kemaren itu aku cukup lama,
karena aku terus sendiri dirumah kan gak ada
kerjaan kan, jadi pikiran tetep muncul
sendiri.
Yoh 3 bulanan adalah.
Kalo mas J sendiri gimana kak tinggal jauh
sama anak?
Kalo aku jarang loh tanya mas J, jadi kalo
dia, “tambah kurus?” (mas J), “kepikiran.”

Suami
memberikan
dukungan
emosional sebagai
orang yang lebih
dewasa

Komunikasi
dengan suami:
terbuka dengan
kejadian seharihari dan salah satu
cara menenangkan
diri
Dukungan
emosional dari
suami:
pendewasaan diri
istri

Tidak ada
kegiatan jadi
kepikiran

Coping masalah:
bekerja

3 bulan waktu
untuk terbiasa
tanpa suami

Waktu untuk
terbiasa tanpa
suami: 3 bulan

jarang bertanya
keadaan suami

Kurang
memperhatikan
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(kakak) “yo wes, rasah dipikirke”, kayak
gitu-gitu.
Oh berarti memang mbak selalu cerita sama
mas J ya. Ada gak sih mbak orang lain yang
mbak percaya untuk ngasih tau semua ini?
Ada, temennya mas J. Ya dia cukup
membantu sih, nemenin juga, waktu
persidangan juga dia hadir terus. Salah
satunya kan juga aku gak sendiri.
Tadi kan cerita mbak, biasanya berantem,
berantem apa sih mbak kalo boleh tau?
Paling dia cemburu, kadang hp gak keangkat
kan gak bunyi, kadang aku pergi, gitu gak
boleh. Loh kan aku kerja, aku gak mau
dirumah terus, kayak gitu dia kan cemburu,
kayak gitu-gitu.
Oh masih sering cemburu ya mbak?
Banget sekarang tu.
Gimana menanggapinya mbak?
Paling bilang aku gak papa, cuma pingin
menghibur diri, nyenengin diri sendiri.
Tentang keuangan itu gimana kak setelah
dan sebelum kejadian?
Keuangan tuh dapet terus dari kantor, Januari
kemaren distop. Januari kemaren aku udah
kerja. Ya biasa kalo kurang diakhir bulan
tetep ada, kan mas J juga punya temen-temen
kayak gitu, sering ngasih uang, uangnya
kadang separuh buat dia, separuh buat aku.
Bedanya sekarang paling cuma ke anak, kalo
dulu gak beli susu, sekarang beli susu, paling
kayak gitu.
Mengenai mas J di LP kalo ada perlu uang
gimana?
Dia cari sendiri, kadang kalo misal butuh
uang juga, uang aku udah kerja ya tak kasi,
tapi jarang dia minta.
Kalo sekarang kesehariannya gimana
mbak, kan sebelumnya cerita kalo sabtu
biasanya minta temenin, sekarang sendiri?
Tambah capek, jadi agak sedih itu juga.
Biasanya ada yang bantu, sekarang sendiri,
dilakuin sendiri, sepi, kayak gitu-gitu.
Kalo hubungan keluarga gimana mbak,
adakah perbedaan?
Gak, tapi ada perubahan di kakakku,
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keadaan suami

Kehadiran teman
suami cukup
membantu ketika
persidangan

Dukungan
lingkungan teman
tidak begitu
berarti

Suami menjadi
lebih cemburu

Suami merasa
tidak aman
dengan perpisahan

Penjelasan untuk
kecemburuan,
yaitu menghibur
diri

Cara menjaga
hubungan dengan
suami:
menghindari
konflik

Keuangan
menurun di akhir
bulan seperti pada
umumnya dan
didukung oleh
teman dalam
ekonomi
Kebutuhan
keluarga untuk
anak meningkat

Dukungan
ekonomi dari
eksternal: teman
Kurang memiliki
masalah ekonomi
Kebutuhan anak
menjadi prioritas

Suami jarang
meminta uang
pada istri

Suami mandiri
dalam hal
ekonomi

Merasa lelah dan
sedih
Ingin dibantu
suami dalam
kegiatan RT

Dampak negatif
konflik: lelah dan
sedih
Keinginan untuk
melakukan tugas
RT bersama

Hubungan dengan

Hubungan dengan
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sekarang malah lebih dekat. Orang tua tetep
sama aja, gak masalah, udah menerima
kayaknya, sudah mengikhlaskan sepertinya.
Keluarga dari dia (mas J) tetep juga, kalo
sama kakaknya aku baik, sama orang tuanya
kadang aku telfon-telfonan,
paling lebaran nanti aku kesana (semarang)
sesekali aku juga pengen menghargai juga,
terus mentang-mentang gini gak mau kesana
kan, aku juga menjaga silahturahmi juga,
menjaga perasaan biar nyenengke mas J juga,
kan oh aku juga mau kesana.

Kan sekarang anak udah gede gitu loh, jadi
kan gak repot, kalau dulu kan emang benerbener aku sendiri, apalagi e.. bukannya aku
gak percaya sama sana ya, maksudnya
kurang safety ajalah kayak gitu buat ke
anakku. Ya gak gimana-gimana, cuma aku,
kalo orang dirumah mertua berarti pasti tau
sendirikan, mesti ya gak nyaman toh,
apalagi.. nek masih ada mas J, gak masalah,
“nih anak pegang ki, aku meh tak nganu ini,”
nah tapi kan sekarang mau nyuruh sapa kan
sungkan gituloh, kayak gitu-gitu sih sing aku
menghindari gitu loh. Bukanne maksud apaapa tu gak, cuma yo seperti itu. Jadi apalagi
ntar omongan keluarga piye-piye kan juga
gak enak gitu loh.
Kalo lingkungan gimana mbak, lingkungan
teman, perumahan, kerja?
Biasa kok kalo dirumah tuh, juga mereka,
gak sing terus menjauh tuh enggak, biasa aja.
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kakak semakin
baik setelah
proses
persidangan
Komunikasi
dengan keluarga
mertua

saudara semakin
baik setelah
proses
persidangan
Menjalin
hubungan baik
dengan keluarga
mertua
Menghargai
Hubungan baik
keluarga mertua
dengan keluarga
untuk suami
mertua demi
suami
Peran istri:
menyenangkan
suami dan
menghargai
keluarga suami
Faktor lingkungan
eksternal tidak
begitu penting
Merasa repot jika Belum percaya
membawa anak ke pada lingkungan
tempat mertua
mertua dalam
pengasuhan anak

Lingkungan
rumah berprilaku
biasa
Lingkungan teman
kampus tidak tahu
status istri napi

Temen kampusku juga gak ada yang tau,
cuma temen deket.
Mohon maaf sebelumnya mbak, dalam
hubungan rumah tangga kan sewajarnya
suami istri melakukan hubungan intim, nah
sekarang seperti apa?
Hasrat ada, tapi yo tetep ditahan selama ini,
Memberitahukan
biasanya diobrolin sama mas J.
suami jika ada
hasrat seksual

Lingkungan
rumah berprilaku
biasa
Merasa aman
lingkungan teman
tidak ada yang
mengetahui status
istri napi
Komunikasi
mengenai hasrat
seksual
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Yo ya udah kita jaga aja karena gimana
sekarang gak bisa. Ditempatnya gak ada,
katanya kalo dulu ada bilik apa namanya
(bilik intim), sekarang kan gak ada. Ya gak
bisa, jadi ditahan sendiri-sendiri. Iya karena
kemaren kan ada yang kasus toh, didalem tuh
pada dikamar mandi, malah (masuk) disel
kering.
Ada cara gak mbak untuk hasrat itu tetap
tercurahkan?
Gak ada. Lah piye? Phone-sex itu paling dia.
Sesekali mas J kalo misalnya, yo wes ngikuti
aja.
Oh mengikuti, kalo mbaknya sendiri?
Gak bisa. (ketawa) yo wis ditahan paling.
Mumet yo wes creambath gitu wae, kerokan,
gitu-gitu wae palingan.
Kalo perempuan sih lebih bisa menahan sih.
Kalo cowok sing kadang sing gak bisa.
Kangen gak mbak melakukan itu?
Yo iyalah pasti. Yo cerita sama mas J. yo
kadang aku cuma bohong kan, (mas J) “piye
koe, ho’oh ra?” (mbak S) “ho’oh”. Walaupun
enggak ya tapi gak yah gitu.
Kenapa gitu mbak?
Ya kan bohong demi kebaikan, jadi ya
walaupun aku gak bisa tapi yo setidak e ben
de’e tenanglah gitu loh. Gak berpikir yang
macem-macen kayak gitu. SMS juga.
Membantu gak itu mbak?
Kalo aku enggak sih, nek de’e paling
membantu. Kalo aku biasa wae. Selama ini
creambath dan lain masih bisa ampuh e.
(ketawa)
Nek dulu kan bisa ketemu tiap hari,
sekarang cuma besukan, berapa lama sih
mbak biasanya besukan?
1 jam.
Kan peraturan cuma 30 menit
Bisa diperpanjang, caranya bayar, kasi rokok
aja, perpanjang. Dalam sebulan bisa 6, 7, 8
kali. Seminggu sekali minimallah. Ya kalo
aku misalkan waktu, kadang kalo mas J
pingin suruh bawain apa, aku kesana. Tapi
pas kalo aku lagi sibuk, gak bisa ya aku
bilang gak bisa.
Seringnya sendiri, bawa anak paling sebulan
2 kali, 3 kali, kayak gitu. Gak tentu kalo
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ada hasrat seksual
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Peran istri: patuh
pada ajakan
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merasakan hasrat
seksual

Self-silencing
Peran istri:
menyenangkan
suami dalam hal
seksual
Mengiyakan untuk Self-silencing:
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untuk menjaga
suami
hubungan dengan
suami
Perawatan diri
Mengontrol hasrat
membantu
seksual dengan
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seksual

Pertemuan
seminggu sekali
@ 1jam sebagai
problem solving
untuk
kebersamaan

Kunjungan
merupakan
problem solving
untuk
kebersamaan

Tidak selalu
membawa anak

Anak merepotkan
ketika besuk
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bawa anak tuh repot soalnya. Kadang kan
aku abis dari kerjaan, misalne pagi gitu
langsungan gitu lah.
Kalo boleh tau nih mbak, apa yang dilakuin
kalo lagi jenguk gitu?
Ngobrol, paling yo mesraan paling yo kan
biasa, yo cerita, yooo curhat, yaudah paling
ya cuma gitu-gitu tok. Lebih seringnya aku
(curhat), habis dari ini, cerita ini.
Termasuk terbuka ya mbak sama suami,
kenapa gitu mbak?
Lah terus mau ke siapa,
karena kalo aku curhat ke orang tua justru
malah nanti aku membebani, gak mau bikin
pikiran orang tua
tambah nganu kan mesti toh semua tetep ke
mas J. Kalo selagi itu masalah kita berdua,
kalo pun bukan masalahku, misalnya kerjaan
gitu pun aku juga jarang, misalnya aku abis
ini-ini, paling tertentu yang tak ceritain misal
kalo kerjaan. Kalo misalkan anu yo enggak,
gak ada masalah aku gak cerita apa-apa.
Sejam itu cukup mbak?
Kerasa cepet sih, selalu ada cerita.
Oh iya mesra-mesraan gimana mbak?
Biasa, nek dia pingin aja megang, kalo
misalnya momen sama tempatnya enak aja.
Kalo misalnya pas ditengah-tengah wis rame
ya enggak.
Bisa dibilang curi-curi kalo ada kesempatan
gitu?
He em.
Gimana rasanya ditempat kayak gitu mbak?
Ya gak enaklah. Yo gak nyamanlah, karena
rame trus gak ada privacy toh, jadi semua
juga, waktu dibatasi, trus terlalu bebas,
terlalu rame, kayak gitu itu.
Ya ngikutin ajalah, kadang yo memang sebel,
jengkel gini-gini, tapi yo wis aturannya
kayak gitu, mau gimana gitu.
Kadang aku yo ngomong abqbjba, yo wis
gimana lagi wong keadaannya kayak gini,
kalo udah dibilang kayak gitu oh yo wislah.
Oh nurut juga ya mbak sama mas Jnya?
Ho oh, yo sedikit. Tak akuin emang sedikit,
aku lebih sering membuat keputusan sendiri,
karena memang menurutku baik.
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keputusan

Karena dia itu mikirnya tu emang positive
thinking trus, gak pernah mikir negative, jadi
kalo mikir gini, oh ntar konsekuensinya iniini-ini, aku udah tak pikirkan, kalo dia ya
positive thinking lah ya, ora bakal gini.
Kadang tuh kan kejadian, kayak gitu-gitu
lebih ke aku gitu loh, jadi aku e tertentu
keputusan dia yang seperti apa dulu, nanti
tetep tak saring.
Bukan maksud untuk ehm tidak menghargai
dia atau bukan tidak maksud untuk me.. eng
apa ya, gak nurut, cuma lebih ke gimana
baiknya, nek aku loh ya.
Nek dulu sebelum dia masuk sana,
keputusan diambil seperti apa?
Bersama, tapi dia lebih manut ke aku.
Menurut mbak, dengan kondisi seperti ini,
kondisi apa yang masih bisa terpenuhi
dalam pernikahan?
Yang belum bisa ada malah, ya yang belum
bisa yang tadi itu (tertawa malu) (hubungan
seksual), yang lain masih bisa.
Gimana sih mbak rasanya setiap minggu
kesana itu?
Kalo aku sih, kan itu nyuri waktu pekerjaan
ya, aku memang mengorbankan, kadang
sesekali aku juga berkorban, kadang pada
saat aku besuk, aku harus ngorbankan waktu,
aku harus baru mulai kerja start jam setengah
12 misalkan.
Kan produktivitasku kerjaku jadi menurun,
jadi aku kadang pusingnya disitu aku keburu
waktu, kadang harus ngejar waktu karena aku
kayak gitu-gitu sing repotnya itu.
Pernah kalo gak bisa ngomong ke dia,
misalkan kamis, “kamis aku gak bisa, area
jauh nek melentang gak bisa areaku jauh”,
(mas J) “yo wis kapan, sabtu yok sabtu”.
Oh berarti masih bisa diskusi ya mbak kalo
ketemu gitu?

istri
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keputusan oleh
istri
Tidak suka cara
Pandangan
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suami yang
buruk pos-think
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Iya kadang juga aku tiba-tiba kesana, gak
tentu.
Gimana sih mbak rasanya kesana?
Ya seneng-seneng aja, nek dianya senenglah.
Gimana dia dengan anak mbak?
Sering kangen anak, kadang dateng juga yang
ditanyain mesti anak. Tambah anak tu
tambah perhatian (sama mbak S).
Handphone itu gimana mbak?
Dia tanggung sendiri, pulsa itu kadangkadang, kalo ada ya gak minta.
Menurut mbak, dulu sebelum menikah,
mbak itu orang yang gimana?
Sama yang sekarang tuh masih sama. Aku,
opo yo, judes sih, terus kalo punya keinginan
pengen sih gimana caranya, kayak gitu.
Kok bisa mbak?
Semua itu kan prinsip, kalo aku yo, kalo bisa
ya jangan merubah apa yang ada sih.
Walaupun kayak gini yo kalo bisa tetep
janganlah berubah.
Emang apa mbak yang paling bikin kuat?
Anak sih,
aku pingin besok tuh anakku jangan sampe
kayak aku,
pengen ngebesarin anakku, ibaratnya terus,
yo semuanya tuh sebenernya ke anak, pingin
anakku tu loh sampe sekarang apapun dia
minta tu bagaimanapun caranya tetep aku
penuhi.
Karena aku mikir e, cuma aku yang ada gitu.
Dia juga aku yakin pasti butuh kasih sayang
seorang bapak gitu, jadi selama ini gimana
dia (telfon dari mas J, informan lalu bingung
dan mencari akal untuk berbohong mengenai
alasan pindahnya tempat wawancara ke kos
peneliti, mas J juga sempat berbicara dengan
peneliti untuk memastikan waktu).
Oh ditelfon gini ya mbak?
Ho oh, kayak long distance, orang-orang juga
aku ngomongnya long distance gitu.
Handphone itu membantu ya mbak?
Iyalah zaman wis canggih, wong dia aja
twitteran, de’e senengnya facebook gak mau,
tapi twitteran. Dia itu masih berperan sebagai
suami, dia juga masih menafkahi kok, gak tau
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sendiri yang bisa
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pendirian
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dapet dari mana, kadang juga masih ngasi
uang, dapet rezeki dari temennya kayak gitu.
Emang menurut mbak, mas J tuh orangnya
gimana?
Baik sih sebenernya tuh, tapi karena
masalahnya tu aku wis terlanjur cacat.
Jadi ne, piye yo, rase ne mungkin aku kan
gampang berubah-berubah perasaan,

menafkahi
keluarga
Masalah membuat
perasaan tidak
stabil

tapi nek untuk saat ini kan kadang, aduh
masih satu setengah tahun lagi,
(mas J) “kuat yoh Ma”, kayak gitu-gitu, yo
insyaAllah, aku bilang gitu juga.
Tapi ya cemburunya itu, kayak tadi gitu, ra
percoyo yo ngomong, aku pergi kemanamana gitu yo ngomong, aku males kan ribut,
(mas J) “ngapusi blabla”, ra percoyo yo
ngomong, kayak gitu.

Menunggu suami
bebas dan
dikuatkan oleh
suami
Suami cemburu
dan istri
meyakinkan

Kadang kan aku pake tas hp kayak gitu, kan
kalo di jalan gak denger, nanti ngomel kalo
gak diangkat.
Ada yang menguntungkan mbak dari
kejadian ini?
Menguntungkannya aku lebih dewasa. Trus
apa-apa sekarang sendiri kan lebih gak
tergantung orang. Ya diambil positif thinking.
Hebat ya mbak masih bisa mengambil
positifnya
Aduh gimana lagi, hidup cuma sekali. Gak
mau semakin terpuruk lah, kadang juga
whatever lah gitu loh, terserahlah.

Suami marah jika
telfon tidak
diangkat

Yang merugikannya ada mbak?
Negatifnya image (dari) orang, terus
penilaian orang, terus …. Orang pasti kan
menganggap yo image tadi, oh orangnya oh
wong e, kayak gitu-gitu.
Malu lah, ya kalo yang udah tau sih gak
masalah, tapi kalo yang gak tau, “masa si koe
ngene, kayak gini, gitu-gitu, kayak gitu kan
kita juga males, menjaga omongan orang kan
wis mending diem aja, “gak disini, ya bali
beberapa bulan sekali”, paling kayak gitugitu.
Ya sakitnya sekarang dibilang oh bojomu
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ternyata kae yo yang dikoran kae yo, ternyata
orang yang gini-gini yo,
kan kita mesti ora kok, ya tapi kenyataannya
gini-gini-gini,
kan orang sekarang kan udah berpikirnya
enggak cuma dari kita, kan juga sumber
mereka pada buka nganu. Temenku,
mantanku lah, “ah aku krungu critamu,” ada
yang taulah satu, “aku waktu kerja
dipercetakan tuh ada BRIMOB, aku cerita
tanya kenal kamu, nah aku langsung buka di
website, tak buka di kompas, pa apa gitu, di
KR gitu, golek-i berita bojomu eh ternyata
ada, kayak gitu toh bojomu”. Nek dia sing
kayak gitu, yo wis biarkan dia tau, ohya
memang ini tapi kenyataannya gini-gini-gini.
Kalo dia yang bener-bener tau dan tanya ke
aku, tapi kalo mereka diem gak tanya aku yo
wis terserah.
Takut dinilai buruk sama orang, pasti.
Dampaknya tuh satu, pasti mereka nganggep
rendah kita, kedua pastilah dia meremehkan
kita ya merendahkan tadi, tapi e.. seolah-olah
gak nganggaplah gitu, pasti kan kayak gitu.
Eh ternyata bojomu gini ya, sakit, daripada
kita e… denger kayak gitu, daripada kita
sakit hati sendiri, dongkol-dongkol, ya udah
mendingan gak tau sama sekali sekalian. Aku
juga ngomong sama mas J, aku memang
menutupi semua.
(mas J) “kalo menurutmu itu baik ya gak
papa”.
Suami yang baik gak sih mbak?
ee….. baik gak yah. Baik sih, tapi belum
sesuai dengan keinginankulah.
Kalo boleh tahu emang keinginannya
gimana sih mbak?
(menjawab cepat) keinginanku ya gak seperti
ini (dengan nada naik). Maksudku yooo e..
dia bisa membahagiakan akulah kayak gitu.
Kan selama ini kan belum bisa.
Bahagia seperti apa mbak?
Bahagia ya salah satunya bisa nemenin aku
lah, bisa ngemong, ngurus keluarga, anak,
kayak gitu.
Capek mbak sandiwara (menutupi)?
Capek banget, paling apa ya, pura-pura jauhi,
kadang aku no comment gitu. Kadang belanja
(orang tanya) loh bapaknya gak ikut?
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(jawabnya) ora. Karena kan sering ngajak
anak. Rasane ki yo gak nyampe, aku harus
ngomong kayak gini, padahal kayak gini,
tapi gimana lagi, aku kalo gak ngomong gini,
pasti gini orang menilai buruk.

Awalnya kan masa 3 bulan gak enak ya
mbak dijalani, sekarang udah 2 tahun
gimana mbak menjalani?
Ya udah lebih stabil sih, stabilnya udah
enjoy, menikmati keadaan.
Apa yang mbak pikirkan setelah 2 tahun?
Ya udah, ibaratnya apa ya, yang kupikirin ya
cuman masa depan aku sendiri sama anak.
Kalo suamiku aku gak mikirin, terserah nanti
dia maunya gimana, yang penting aku sama
anakku. Aku masih tetep bisa kerja, masih
nyekolahin anak, gitu-gitu.
Kok gitu mbak?
Yo aku gak mau terlalu pusinglah (nada
tinggi), biar dia mikir sendiri juga gitu,
apakah dia, nanti kan juga buat penilaian aku
sendiri, apakah dia masih akan terus e..
berjuang untuk keluarganya atau dia mau
stuck seperti itu terus kan itu juga aku harus
punya keputusan. Misalkan dia masih mau
stuck, mau kayak gitu terus, gak mau pingin
maju, ya aku gak mau punya suami seperti itu
kan.
Gak mau maju gimana mbak?
Misalkan suatu saat dia keluar, tapi gak mau
berusaha nyari kerja atau masih pengen
sante-sante atau e.. gak, gak bisa merubah
gaya hidupnya, kayak gitu-gitulah.
Emang gaya hidupnya gimana mbak?
Buruklah, dulu kan terlalu bebas. Apa ya,
main sama temennya, yo wis apa-apa gitulah.
Kalo sampe dia malah gak berusaha untuk
perbaikan diri.
Kalo menurut pendapat mbak, gimana sih
mbak melihat kejadian ini dalam konteks
pernikahan mbak?
….. aku? Aku meliiihaaaatnyaaaa proses
hidup. Proses hidup, proses.. pendewasaan,
proses.. apa ya… ya mungkin salah satune
cobaanlah
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lingkungan
Yakin orang pasti
menilai buruk
status istri napi

Ketakutan dinilai
buruk oleh orang
lain
Irrational belief:
masyarakat
menilai buruk
status suami

Saat ini merasa
lebih stabil dan
menikmati
keadaan
Hanya
memikirkan diri
sendiri dan
kebutuhan sekolah
anak

Saat ini sudah
adaptable dengan
kondisi dan
menikmati
Prioritas: anak dan
diri sendiri
Mulai tidak peduli
pada suami
Mengutamakan
peran ibu:
bersama anak dan
mendidik anak
Ingin melihat
usaha suami
dalam keluarga
Ingin mandiri dari
suami
Harapan: suami
bisa bangkit dan
memperbaiki diri
serta bekerja

Lelah dengan
masalah suami
Mau suami
berusaha untuk
keluarga
Tidak mau
bergantung pada
suami

Tidak ingin suami
hanya bersantai
dan tidak bekerja

Ingin suami lebih
rajin dan merubah
gaya hidup

Gaya hidup suami
buruk selalu
bersama teman

Ingin suami
berfokus pada
keluarga

Masalah suami
adalah proses
hidup dan cobaan
(ragu dan

Faking good:
untuk meyakinkan
diri
Kasus sebagai
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berpikir)
entah ituuuuu.. apa ya, entah disengaja apa
enggak kan itu kita semua pasti berhatihatilah,
tapi kan e… kita kena jebakan seperti ini kan
kita juga gak pengen gitu loh,
tapi kalo kita dapet masalah gini kan berarti
kita mampu gak, kayak gitu-gitu aja.
Berarti melihat ini sebagai proses dan
cobaan ya mbak? Apa pengaruhnya sama
pernikahan mbak?
Ehmm.. sama pernikahan ya pengaruh e yo
cukup banyak sih, salah satu ne yo aku lebih
bisa bersabar, lebih bisa nerima, lebih bisa
menghargai orang lain.
Sekarang kan kita punya masalah, belum
tentu tuh orang mau nerima dengan keadaan
kita punya masalah, ada orang yang terus tau
dia punya masalah gini cuek, atau dia malah
gak mau berteman, atau dia kan banyak
kayak gitu, menghindar, yang dulunya deket,
sekarang gak deket setelah kita punya
masalah, jadi lebih tahu oh orang tuh seperti
ini, seperti ini, kayak gitu aja.
Pernikahan ideal menurut mbak kayak
gimana sih?
Kalo menurut aku sih, opo yo yang ideal,
punya suami, punya anak, punya keluarga.
Yo kalo masalah pasti semua ada masalah,
tapi e… gak ada percekcokan, teruus lebih ke
harmonis ya, lebih ke keharmonisan
keluarga. Menurutku sih percaya, saling
menghormati, saling menghargai, kayak gitu.
Kalo sekarang gimana mbak?
Gak harmonis, belum. Karena terpisahkan
jarak aja sih
dan perasaan yo isih, masih sedikit
membekas toh luka. Luka karena masalah
mas J, kan aku setengahnya kayak kayaaak
dibohongi, tapi di fikiran mas J dia gak
bohong gitu loh. Jadi kita masih misskomunikasi masalah itu.
Maksudnya aku tu dari awal kalo dia punya
masalah, punya cewek, punya itu kan cerita,
tapi dia kan enggak, gak cerita. Tapi dia
ngomong e, dia pernah cerita, tapi aku sama
sekali gak gak mendengar dia cerita.

Berhati-hati ke
depannya
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cara diri
berkembang
dewasa dan
mawas diri

Belum menerima
kejadian kasus
Percaya bisa
melewati masalah

Kecewa terhadap
kasus
Percaya bisa
melewati kasus

Kasus membuat
diri lebih sabar,
menerima, dan
menghargai oral
Khawatir dijauhi
orang lain karena
punya masalah

Dampak positif
kasus: sabar dan
menghargai orang
lain
Tidak ingin
dijauhi teman
Harapan: punya
relasi yang baik
dengan
lingkungan sosial

Pernikahan: utuh,
terbuka, harmonis,
saling percaya,
menghormati,
menghargai

Pernikahan: utuh,
komunikasi
terbuka, harmonis,
dan punya rasa
saling percaya,
hormat, dan
menghargai

Berpisah membuat Tidak
tidak harmonis
bersama=tidak
harmonis
Masih sakit
Masih merasa
karena dibohongi sakit hati
suami tentang
dibohongi suami
kasus
Masih sakit hati
dibohongi suami
Ingin suami
terbuka
Salah paham

Ingin komunikasi
yang terbuka
dengan suami
Masih sakit hati
dengan kasus
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Walaupun itu masa lalu kan, kalo bisa.
PERTEMUAN KEDUA

tentang kasus
dengan suami

karena dibohongi
suami

Waktu nikah itu emang gak kerja, jadi wes
dapet gaji ngko separo mas J separo aku,
aduh aku wis ra iso opo-opo gitu loh. Malah
pingin beli apa-apa kan gak bisa, nek gini
(kerja sendiri) kan aku ora.
Malah aku (sekarang) suka dikasih, tapi dia
gak pernah minta aku semenjak gak dapet
gaji loh, tapi kemaren pas dapet gaji tuh
separo-separo. Kan masih dapet sekitar 3an
lah, paling dia 1, trus 500an buat besukbesuk-besuk, kayak gitu-gitu tak aku sendiri
tar aku tuh belanja 500 tuh buat pampers,
susu, apa-apa, kayak gitu, trus nanti 1 juta
buat makan sebulan, kayak gitu aku
ngaturnya.
Trus lebih enak sekarang atau dulu?
Yo gimana yo, yo wang sinawang, yo kadang
bisa enak, kadang bisa enggak gitu loh.
Kebutuhan disana (LAPAS) itu apa aja sih?
Gak sih, dia tu paling apa sih, aku aja kalo
bawain dia makanan kan buat 1 kamar gitu 5
orang.
Pernah tak beliin baju, mahal itu aku beli
sekitar 90/100 berapa gitu, dikasikan
temennya, temennya bebas gak punya baju
dikasihkan. Sandal, minta sandal tak beliin
sing kayak sandal gunung itu loh, yang jepit
itu, tebel itu kan, awet pikirku kena air pun
gak masalah, itu dikasihkan orang (tertawa).
Dia tuh kayak gitu nek sama orang. Paling
sesekali minta, kayak minta celana kolor
kayak gitu, tapi yo ngasih uang ke aku.
Kayak gitu tak beliin 5, celana dalem gitu
beli langsung 2 pak.

Gaji suami tidak
cukup memenuhi
keinginan
informan daripada
gaji sendiri
Sekarang suami
masih
memberikan uang
Istri mengatur dan
merencanakan
keuangan keluarga

Lebih enak
bekerja sendiri
untuk keinginan
pribadi

Ekonomi keluarga
saat ini kadang
enak kadang tidak
Memperhatikan
makanan suami
dan teman
narapidana
Membelikan baju
untuk suami tapi
diberikan ke
temannya karena
lebih memerlukan
Istri membelikan
sandal yang paling
bagus untuk suami
Suami masih
memberi uang
untuk membeli
yang
Aku terserah kok dia dapet duit dari mana,
kebutuhannya
nek aku tanya, (mas J) “yo entuk rezeki”, gitu Tidak peduli
tok, dikasih temennya kan de’e kayak gitu,
suami
masih dijatah temen ne, biasa. Mas J kan
mendapatkan uang
dibanding bapakku, sambinan ne lebih
dari mana
banyak mas J. dia tuh misal ketemu orang
gitu aja, rokok nyoh 100 ribu, 200 ribu.
Kemarin kan sempat cerita kak, sekarang
yang dipikirkan cuma anak, kenapa gitu
kak?
Yo kalo sekarang sih mungkin, karena
Dulu suami pasif
masalah dia tuh kan dia pasif banget, gak
menanggapi

Suami masih
menafkahi sedikit
Peran istri:
pengatur dan
perencana
keuangan

Ekonomi keluarga
saat ini ada enak
dan tidaknya
Perhatian istri ke
suami
Suami adalah
orang yang peduli
dengan orang lain
Peran istri:
memberikan yang
terbaik untuk
suami
Suami masih
bertanggung
jawab terhadap
kebutuhan pribadi
Merasa aman
terhadap keuangan
suami

Perubahan suami
menjadi lebih
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aktif lah, tapi sekarang wis agak ada
perubahan, semenjak wis gak pekerjaan toh
istilahnya, istilah e cuma nerimo, kan aku gak
suka, yo wis pasrah gitu, kan aku gak suka.
Dia tuh sukanya yo, dia kan disana, pikiran
ne bebas, pikiran ne kan mesti macemmacem lagi. Sekarang tuh pemikiran ne wis
agak berubah lah, gak kayak dulu, ibarat e
mikirkan masa depan, kalo dulu kan,
mikirkan masalah ini kayak buntu gitu loh,
tapi sekarang wis nerima, wis pasrah, yo wis
emang ini jalannya. Semenjak dipecat,
pikiran ne luwih, (mas J) “kalo aku gak kerja,
efek kemaren dari masalahku itu sampe
berimbas ke anak istriku, jadi kan aku harus
gini-gini”,
kan tak buka pemikirannya.

Aku juga bilang kalo misal besok keluar,
terus gak bisa merubah, yo tak pergi.
Oh berarti sudah ada diskusi ya? Kok bisa
akhirnya kayak gitu kak?
Karena aku mikirnya moso’, soale pemikiran
dia kalo kita gak bantu mikir, dia gak mikir.
Jadi misalkan ini loh, ada kejadian ini, iki
mesti sesok ngene-ngene-ngene, dia tuh
enggak, gak mikir besok tuh mesti gini-ginigini, jarang mikir sampe kesana-sana.
Lalu gimana kakak sendiri setelah dia lebih
aktif?
….. oh memang di dalem tuh kita harus
merefresh pikiran, jadi dia gak jenuh, buntu,
jadi ntar gitu terus pemikirannya. Jadi orangorang juga mikirnya, dia (orang luar) bebas,
aku di dalem sana, wah mesti bojoku ginigini-gini, macem-macem, entah maen-maen,
apa selingkuh apa-apa, mesti dia mikirnya
kayak gitu.
Kayak kemarin itu contohnya seperti itu,
ditelfon. Nek ra percoyo, yo nyoh, tapi wis
percaya ya udah.
Gimana perasaannya digitukan kak?
Hmm (nada tinggi) sampe marah-marah aku,
sampe berantem aku, sampe dia bilang, “wis
sakarepmu, aku gak bisa nuntun kamu, jadi
aku gak bisa menuntut kamu.”
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masalah, namun
sekarang lebih
aktif untuk masa
depan dan
keluarga

aktif dan
memikirkan masa
depan dan
keluarga

Informan
memberikan
pemikiran lain
untuk suami
Mengancam
suami untuk
berubah agar
bersama

Peran istri:
memberikan sudut
pandang lain
terhadap masalah
Ancaman kepada
untuk
meninggalkan
suami jika suami
tidak berubah
Suami yang
berpikiran sempit
Kompromi dan
diskusi sebagai
problem solving
Mengarahkan
suami

Suami berpikiran
sempit
Istri memberikan
pikiran lain
dengan diskusi

Istri membantu
membuka pikiran
suami karena di
LP membatasi
pikiran suami
Istri memberikan
pengertian
Istri memberikan
telpon ke orang
yang bersamanya
untuk meyakinkan
suami
Istri marah karena
tidak dipercaya
suami

Napi di LP
berpikiran sempit
Peran istri:
membuka pikiran
suami dan
memberi
pengertian
Suami lebih
curiga kepada istri
Solusi suami yang
tidak percaya:
jujur
Marah karena
tidak dipercaya
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Aku bilang ya udah, kita saling percaya. Aku
juga disini masih tetep nungguin dan gak
ngapa-ngapa. Jujur aja, godaan banyak, tapi
tergantung kita toh, apalagi aku gak buka
suamiku apa, jadi orang mikirnya aku kayak
single parent, pisah ranjang apa gimana. Jadi
orang kadang mencari kesempatan, aku yo
koyo ngono ki mbiyen blenek, mbiyen wis
nganti muntah-muntah lah, ibarat e mbiyen
wis ngerti kabeh pola pikirne, pola-pola e.
Tapi sekarang aku yo lebih selektif lagi.
Orang deket sama aku trus dia gitu, oh yo
wis, menghindar, kayak gitu-gitu lah.
Kenapa menghindar kak?
Yo semua kan, gimana yo, aku kan mikirkan
mesakke yo mas J. Kecuali kita memang wis
bener-bener gak ada hubungan, jadi aku
sendiri, misalkan yo gak minta sih, pisah lah,
bisa tak trima, tapi sekarang aku yo mikirke,
wong masih ono bojo, ada anak kayak gitu,
ibaratnya kalo cuma mau seneng-seneng gitu
wae, wis biasa.
Aku wis gak ada, cari uang buat anak, udah
gitu aja.
Nek godaan pastilah, apalagi ketemu banyak
orang lah, apalagi aku orangnya gampang
akrab. Tapi aku musti jaga jarak, jaga diri
lah.
Mas J itu ngingetin, “kamu itu seorang ibu
dan seorang istri. Terserah kamu mau
macem-macem, maksudnya kamu mau buat
apa, yang penting inget agama, inget anak,
inget suami, jangan sampe melanggar aturan
agama”, udah itu, mesti ngomongnya kayak
gitu.
Berarti agama juga cukup ditekankan ya
kak?
Yo semenjak disitu (LAPAS), jadi lebih
sering ngingetin. Banyak positifnya.
Mengapa kak, mas J tidak begitu
dipikirkan?
Memang dia tak nomer dua kan ig, karena ok
dia memang suamiku, tapi kan sekarang ini
aku jadi kayak gini kan juga karena dia.
Dulu diomongin gini-gini, tapi
konsekuensinya gini-gini, dia justru, aku
seolah-olah kayak dibohongi. Kemaren aku
ngomong, jujur aku kayak dibohongi, dulu
kamu ngomong aku mau sama kamu kan gak
ada masalah, bakalan gak ada masalah, tapi
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Keinginan untuk
saling percaya dan
meyakinkan suami
bahwa istri setia
Banyak godaan
karena informan
disangka tidak
bersuami

Harapan untuk
saling percaya dan
usaha membuat
suami percaya
Banyak godaan

Selektif dalam
berperilaku
terhadap godaan

Coping masalah:
mengontrol diri
dari godaan

Masih
memikirkan suami
dan komitmen
pernikahan untuk
bersama anak dan
suami

Masih sayang
suami
Komitmen:
menjaga keutuhan
keluarga

Mementingkan
kebutuhan anak
Ada godaan
karena sikap
supel, namun
menjaga jarak
Suami
mengingatkan istri
untuk mengingat
keutuhan keluarga
dan hukum agama

Fokus pada anak

Semenjak di
LAPAS suami
dekat dengan
Tuhan
Menyalahkan
suami akan
keadaan sulit saat
ini
Masih tidak
terima dibohongi
suami, tidak
sesuai dengan
janji awal

Keyakinan agama
suami membantu
hubungan suami
istri
Kecewa dan
menyalahkan
suami akan
keadaan buruk
Suami tidak
konsisten dengan
janji semula
Perasaan kecewa
Kebutuhan untuk

Menjaga relasi
dengan
pengendalian diri
Nasehat suami
dalam mengingat
istri membantu
pengendalian diri
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ujungnya masalah malah memisahkan kita
juga kayak gitu loh, terus de’e yo gimana “itu
kan diluar kuasaku,” yo
tapi kalo dulu mau nurut mau nganu kan yo
gak bakalan kayak gini, yo memang mungkin
aku belum bisa menerima keadaan dia,
intinya gitu.
Ya karena yo susah tenan oh, baru anak umur
2 bulan nikah 8 bulan, wis ditinggal 4 tahun,
kan ya gak kebayang dulu-dulunya mikir.
Dan masalahnya itu masalah perempuan lagi,
aku gak tau lagi. Berarti apa ya, istilah e
kayak diapusi. Tapi sebenernya de’e
ngomong, “aku yak gak bohongin”, tapi yo
mindset orang kan wes kebentuk kayak gitu,
dadi aku, dia juga ngomong,
“kalo kamu kayak gini, kalo kamu sesuka
kamu, kalo kamu kayak gini tuh, karena
kamu tuh kecewa sama saya,” ya memang
karena masalahmu ini, lah iya. (mas J) “kamu
berubah sakarapmu dewe tuh ya karena
masalah ini” yaiya.
Perasaan aku tuh gak berubah, mungkin
sekarang karena aku wis kerja, jadi pulang
sore, kadang aku kan juga e kumpul bareng
sama temen-temen, dia tu gak mau, nek
pulang yo langsung pulang, ketemu anak wae
dirumah, yo kayak gitu. Tapi kita kan juga
pingin ya ayolah nongkronglah, apa dolan lah
kayak gitu. Yo aku cuma bilang, aku kayak
gini ya menghibur diri,

Masalah
memisahkan
suami istri
Penyesalan
prilaku suami
yang tidak patuh
istri
Hanya sebentar
bersama lalu
ditinggalkan
suami
Kecewa masalah
tentang
perempuan dan
suami dianggap
berbohong
Suami menangkap
bahwa istri
kecewa padanya

bersama

Suami tidak setuju
istri berkumpul
dengan temantemannya karena
dianggap
melupakan
tanggung
pengasuhan anak

asalkan aku gak di luar jalur lah.

Sadar untuk
membatasi diri

Suami membatasi
kegiatan istri
untuk anak
Keinginan untuk
bebas sebagai cara
lepas dari masalah
sementara
Coping masalah:
berkumpul dengan
teman
Merasa mampu
mengendalikan
diri
Belum
memaafkan
karena masih sakit
hati
Kecewa dengan
kecerobohan
suami dan wanita

Apa kakak sudah memaafkan dia?
Masih belom e, gak tau. Haduh, piye yo, yo
sakit banget lah,
ibarat, masalahnya gini loh, masalahnya dia
itu karena kecerobohannya dia, terus ada
hubungan sama cewek, dan itu ada hubungan
juga sama aku gitu loh.
Yo kan masih pacaran sama aku, kita udah
planning mau nikah, malah dia ngajak e
taubatan nasuha, kayak bertobat, terus besok
kita nikah mau merubah dirilah, itu udah
sebelum kejadian tuh kayak gitu, udah
komitmen. Dibohongin itu, tapi dipikirannya
mas J, aku (mas J) bohong.

Masih belum
memaafkan suami
karena sakit hati
Masih belum
terima kejadian
kasus tentang
perempuan dan
informan
Janji awal untuk
menikah dengan
bertobat, namun
tidak terpenuhi

Tuntutan untuk
patuh pada istri
Tidak suka dan
kesal tidak
bersama
Tidak suka
ketidakterbukaan
suami khususnya
masalah
perempuan
Suami mengerti
kekecewaan istri
padanya

Kecewa janji
suami tidak terjadi
untuk menikah
dengan landasan
pertobatan
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Ya sekarang kan gimana, malem tuh masih
ketemu sama aku, nganter aku ke kampus,
semalem itu sama cewek itu, berantem gitu
trus subuhnya kejadian itu, trus detailnya
cewek itu seperti apa aku gak tau. Aku
taunya di persidangan sejatinya hubungan
mereka. Sampe punya hubungan intim,
sampe pacaran 3 tahun, sampe yang mohonmohon itu, cerai punya anak, itu dibuka di
persidangan.
Aduh gimana, kayak di tanclep kotoran. Yo
ming nangis, hadehhh…. (suara lemah) tak
tahan.
Apalagi cewek itu yang punya masalah,
sampe ngelibatin mas J toh istilahnya. Terus
mereka juga berantem karena mas J deketdeket sama aku, kan ditarik kesimpulan kan
intinya seperti itu.
Maksudnya itu tuh berdampaknya ke aku,
kalo itu gak berdampak ke aku, whatever
terserah, misalkan aku gak hamil pun biarkan
aku gak mungkin bakal jadi istrinya, karena
aku jadi istrinya itu aku hamil. Penyesalan
tuh besar banget, sampe sekarang.
Sampe sekarang kan ibaratnya aku menutupi
status dia, status suamiku, siapa sih yang
gelem eh bojomu, anak bapakmu. Kan juga
tekanan batin juga.
Aku yo tak tarik kesimpulan ne, positif
thinkingne, oh anak masih kecil, belum tau
apa-apa. Apalagi udah SD, aduh tementemennya.
Dengan perasaan seperti itu, tapi masih
sering ngunjungin tuh gimana?
Ya kan aku juga istrinya, sopo meneh kalo
gak aku.
Temennya tuh gak ada loh. Cuma temennya
itu tok yang suka ngasih, sing suka kesana
ngasih jatah dia. Temen akrab, temen satu
angkatan, se letting. Itu wae sebulan sekali
belum tentu itu loh.
Yo ada perasaan males, apalagi kan aku
ngorbanin pekerjaan, sekarang aku kesana,
aku belanja-belanja gitu, jam 9 jam 10, aku
keluar dari sana itu jam 11, jam setengah 12,
aku baru kerja jam segitu sampe jam 4 loh.
Apalagi kan aku dituntut pekerjaan, kan aku
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Suami tidak
terbuka ketika
kasus terjadi
sehingga informan
sakit hati
Suami tidak
terbuka tentang
hubungan masa
lalu terkait kasus

Kecewa suami
tidak terbuka
tentang
masalahnya
Sakit hati
dibohongi

Merasa masalah
datang sangat
berat dan tiba-tiba
sehingga sedih
Informan juga
salah satu
penyebab kejadian
kasus

Sakit hati dan
sangat kecewa
pada kasus suami
Merapa terpuruk
Pandangan
informan: dirinya
pemicu kasus
suami

Kasus berdampak
ke informan dan
ditambah hamil
sebelum menikah
membuat sangat
menyesal
Menutupi status
napi suami karena
merasa malu

Marah karena
terkena imbas
kasus
Penyesalan
menikah dengan
suami
Menjaga nama
baik dengan
menutupi status
suami
Bersyukur anak
belum mengerti
Khawatir terhadap
kondisi psikologis
anak

Masih bersyukur
anak belum
mengerti dan
belum memiliki
peran di
lingkungan sosial
Merasa
Peran istri:
bertanggung
bertanggung
jawab sebagai istri jawab dan hadir
untuk suami
Kasian suami
Merasa suami
tidak memiliki
sendiri
teman dekat
Malas
mengunjungi
karena
memikirkan
pekerjaan yang
ditinggalkan tapi

Pengorbanan
dalam bekerja
untuk
mengunjungi
suami tidak
dihargai

	
  
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827

	
  

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
juga ngorbankan waktu, trus aku juga paling
e pas hari itu aku dapetnya berapa omsetku
kurang, nah itu ya salah satu pengorbanan.
Tapi dia gak pernah liat itu. Itu kan aku wis
kerjo, gitu-gitu.
Nek dia kalo masalah diluar, masalah
pekerjaan tuh dia gak mau tau. Trus aku kalo
ditelfon, harus diangkat.
Kalo seperti itu, lalu mengapa masih
peduli?
Yo pasti yoh masih ada sayang, teteplah
maksudnya tetep ada. Lagian itu juga bapak
dari anakku, kayak gitu loh.

Aku udah kasi perjanjian ke dia, misalkan
aku nemenin kamu sampe kamu besok bebas.
Setelah kamu bebas kamu masih belum bisa
berubah untuk maju lah dari pekerjaan, terus
kita hidup lebih baik lagi, kalo masih dalam
keterpurukan aku juga gak mau. Aku gak
mau susah untuk yang kedua kali.
Bebasnya tahun 2016 karena PB, asalkan ada
uang, kemaren minta 3 apa 5 juta gitu og.
Besok paling habis lebaran ini tak urusi. Aku
ni gak tau nyarinya gimana, golek sodara ne
tak jaluk i.
Itu loh biar di-acc, kalo itu kan hak setiap
napi. Tapi di-acc iya atau enggaknya kan
tergantung kepalanya toh, gitu loh, iya gak?
Aku tuh sakit hati banget sama hukum
Indonesia ini.
Memang kalo misalkan sampe yang tak
tanyain kayak ustad gitu, “Pak, kalo misalkan
mereka percaya dengan seperti itu tuh bisa
toh bantu?”, memang dia tuh matinya bunuh
diri, loncat sendiri, gak ada hubungan,
mungkin sebelumnya ada masalah sama mas
J, tapi untuk murni dia jatuh tuh jatuh sendiri.
Itu tuh seperti ini, entah bekas pa ya
kekerasan sebelumnya. Tapi aku juga gini,
loh sekarang gini, kok iso langsung mbekas,
ra ngerti juga mas J, dia (korban) kan pake
tas gini (menunjuk selempang) tapi memang
katanya juga ada cekikan, kayak gitu kan
diperjelas di sidang itu. Apalagi dokter e
menyatakan ada bekas cekikan, dokter e itu
kok yo hasil visum itu, kok yo koyo ngono.
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suami tidak
menghargainya
Kunjungan untuk
bersama

Kebutuhan untuk
bersama

Suami tidak mau
mengerti
pekerjaan istri

Suami tidak bisa
mengerti kegiatan
istri

Masih sayang
suami, juga karena
ikatan ayah dan
anak

Anak sebagai
alasan ikatan
pernikahan
Rasa sayang dan
ikatan ayah dan
anak sebagai
alasan peduli
Ada perjanjian
Komitmen:
untuk tetap setia
bangkit dan
asalkan suami
bekerja
bekerja agar hidup Harapan: hidup
terjamin
tenang dan
terjamin
Istri berusaha
mencari uang
untuk jaminan
kebebasan suami
Hukum Indonesia
dengan sogokan
agar suami bebas
Bertanya ke Ustad
untuk meyakinkan
suami tidak
bersalah dan
kejelasan kejadian
kasus

Peran istri:
bertanggung
jawab menolong
suami bebas untuk
bersama
Faktor
kekecewaan dari
eksternal: hukum
Indonesia yang
salah
Tidak terima
suami dipenjara
Keraguan tentang
kasus
Percaya pada
tokoh agama
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Aku tuh belum pernah tau loh cewek yang
kayak apa, maksudnya kan pada saat itu
melakukan hubungan itu loh, aku gak tau.
Semua tak urus ke bapakku.
(mas J meminta untuk ditelfon) over
protektif. Sama bapaknya ditelfon gak mau,
mau tak bujuk, ini bapak dek nanti beli
boneka ini bapak dek mau ngomong papa,
gak mau.
Aku tu ada rasa kangen, kayak kemaren
kamis aku kan ngomong, kalo mau ditinggal
gitu, (mas J) “kosek sik kosek sik”, (SH)
“sesuk aku tak rene meneh gitu apa kapan”,
(mas J) “ini tadi pagi kok gak jadi kesini?”
(SH) “Yo sesuklah, aku lagi ra ono duit”,
(mas J) “kesini kan gak mesti pake uang”,
tapi kan perasaan masak kita kesana gak
bawa apa-apa kayak gitu loh, paling enggak
tuh walaupun cuma rotilah tak bawa, lauk,
buah. Tapi yo makan, sebenernya ada telur,
ayam, tempe, mungkin rasane gak banyak
bumbu, opolah.
Yo gimana ya, tapi aku juga ngomong, sesuk
nek tunggu THR, tunggu ono duit. Sekarang
ngasih duit 100, 200 tuh bablas cepet e.
Apalagi kalo kesana tuh, minim, minim 50
sampe 100rbu buat beli, buat besuk tuh kan
belanja, minim itu wes, minim banget kui.
Urusan orang dalem tuh nambah jam tuh
urusan mas J, kan utang sek bisa nek de’e,
nek yang lain gak tau.
Tapi ya kangen banget, sing dikangeni yo
opoyo, yo paling cerita, mesra, de’e kan
orang ne nek kadang yo anu makan tuh
kadang kalo aku beli makan kesana tak
suapin gitu de’e wis seneng banget. De’e tuh
ngomongnya, “aku merindukan saat-saat
seperti ini”, kayak gitu, tapi kan de’e kadang
gak ngomong tapi spontan aja gitu loh.
Dek ne kadang curi pegang-pegang. Kadang
disuruh aku pake rok, tapi kan aku pake baju
kerja, yo wis aku bilang bayar berapa, wes
ora ono, ra iso, lah trus piye, yo ning kamar
mandi, moh, kamar mandi resiko besar kayak
gitu, daripada nambah masalah mending
sekalian izin bayar berapa. Dulu bisa
katanya, tapi sekarang gak tau gak bisa, dulu
ada tempatnya.
Menurut kakak, kebersamaan itu gimana
sih?
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Merasa suami
over-protektif dan
anak tidak mau
ditelfon ayah

Suami overprotektif
Anak tidak dekat
dengan ayah

Ada rasa saling
kangen antar
suami istri

Merindukan
kebersamaan
Kunjungan ke LP
dapat terhambat
karena alasan
ekonomi
Peran istri:
memenuhi
kebutuhan suami
di LP dan
menyenangkan
suami

Tidak kunjungan
karena tidak ada
uang
Setiap kunjungan
ingin memberikan
sesuatu untuk
suami, terutama
makanan
Butuh yang
banyak untuk
menjenguk

Keinginan
bersama terhalang
masalah ekonomi
Kebutuhan akan
uang untuk
menjenguk suami

Kangen suami
untuk bercerita,
mesra, dan
manjanya suami

Merindukan
kegiatan bersama:
cerita, physical
touch
Suami senang
dimanja istri

Suami mencuri
kesempatan untuk
physicah touch
Suami menyuruh
menggunakan rok
ketika datang
Istri menahan diri
Di LP tidak ada
ruangan intim

Prilaku seksual
muncul saat
kunjungan
Kebutuhan
seksual dibatasi
Pengendalian
hasrat seksual dari
istri
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Pentinglah, yo kalo bersama tuh setidak e
kita, yo bersama tuh emang gak sendiri, tapi
kalo ada apa-apakan bisa dikomunikasikan
bareng, masalah yo bisa cepet selesai. Kalo
gak bersama kayak gini, masalah sekarang
harus nunggu besuk baru bisa ketemu, kayak
gitu-gitu sih.
Lebih ke penyelesaian juga. Misalnya
memang harus butuh dia. Sekarang kalo
misalkan kita anak sakit, gak ada yang
nganter kan harus sendiri. Kalo ada suami
kan dianter, resiko lebih kecil, kalo sendiri
wis anak sakit tuh kan, yo pusing toh repot
sendiri ngurusin.

Pentingnya
bersama untuk
berkomunikasi
sehingga masalah
cepat selsai

Bersama:
komunikasi
sebagai problem
solving

Membutuhkan
suami untuk
penjagaan anak
Adanya suami
semua menjaga
aman

Kehadiran suami
membuat aman
dan nyaman
Membutuhkan
peran pengasuhan
anak oleh suami
Perpisahan
menunda
penyelesaian
masalah
Bersama
merupakan solusi
masalah
Merasa peran
suami dalam
pengasuhan tidak
dapat tergantikan
oleh orang tua
Pandangan: ortu
lebih
mempedulikan
anak dengan
rewardpunishment
Membutuhkan
peran ayah

Oh paling simbah e, yo belum, tetep gak bisa, Kakek belum bisa
tetep beda.
mengganti peran
suami
Yo kalo sayang orang tua ke cucu mesti
semua sayang, tapi kalo orang tua ke anak
tuh kan beda. Perlakuanne kalo misalkan e
marahin anak sama simbah e marahin
cucunya kan agak beda.Yo beda ne kalo
misalkan marah dengan, misalnya bentak,
abis bentak mesti kalo orang tua ayo
disayang kayak gitu toh, kalo mbah kan abis
dibentak yo wis udah, gitu toh trus gak
gimana. Maksudnya gak ada kestabilan
emosi lah, misalnya baleni trus dikasi
penjelasan opo ngasih pengertian ke anak tuh
kan beda tetepan.
Peran mas J sebagai suami menurut kakak
gimana?
Untuk saat ini sih belom sih ya, belum
bisalah. Tapi gak tau kalo besok berkumpul,
tapi saat ini yo nek de’e belum bisa ngasih
penuh lah.
Tapi kalo ketemuan anak yo masih kadang,
misalkan rewel trus kesana, itu tuh diajak
keluar mainan gitu, itu ya masih kadang aku
(nada tinggi) nyuruh gitu loh, gak bisa reflek
langsung gitu. Mungkin karena jarang toh,
jadi gak bisa liat keseharianne dia setiap hari,
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Sayangnya orang
tua ke cucu
berbeda,tidak ada
penjelasan setelah
marah

Suami belum
berperan dengan
baik

Belum puas
terhadap peran
suami

Saat bertemu
anak, suami belum
dapat menjaga dan
memperlakukan
dengan benar
karena tidak biasa

Peran ayah belum
dicapai karena
tidak biasa
mengasuh anak
Suami belum peka
peran sebagai
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oh maunya tuh kalo marah tuh digini, rewel
tuh digini, itu kan belum bisa mengerti anak e
gimana sifat e gitu-gitu yo repotlah.
Sekarang yo wis rada, kadang yo aku bantu
iki rewel ki, bosen ternyata disini di dalem
ruangan, dia minta e itu kan gak bisa diem
toh anakku, jadi diajak neng jobo mainan, yo
diem gitu loh, mau sama dia, nek enggak kan
mesti nempel aku terus.
Kalo sebagai suami yo mungkin dia bisa ne
segini dari jarak jauhlah masih perhatian,
terus masukan-masukan, tapi kalo untuk opo
yo, tindakan kan belum bisa.
Tindakan tetep aku yang mutusin, tapi nek yo
opo saran, yo mungkin sono yo masih bisa
dipertanggungjawabkan. Belum cukuplah
tapi.

Istri membantu
menjelaskan cara
mengasuh anak

Suami masih
perhatian dan
memberikan
saran, walaupun
tidak tindakan
Istri mengambil
tindakan dalam
pengambilan
keputusan
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ayah
Merasa repot
sendirian
mengasuh anak
Istri membantu
dalam memberi
pengertian tentang
pengasuhan anak
ke suami

Harapan suami
memberikan
dukungan
tindakan
Peran istri dalam
mengambil
keputusan
Suami berperan
dalam saran
namun belum
cukup
Paling yoo yo mungkin karena keterbatasan
Keterbatasan jarak Mencoba
tempat, apa itu tadi toh,
sebagai alasannya memahami dan
menerima situasi
mungkin kalo dia udah bebas pure, semua
Harapan setelah
Harapan: suami
paling bisa.
bebas suami bisa
berperan lebih
lebih berperan
baik setelah bebas
Ya saat ini kan memang kadang aku langsung Istri sendiri
Mandiri dan rasa
memutuskan sendiri sing misal terlalu berat
mengambil
tanggung
permasalahan gak mau membebani dia juga, keputusan agar
jawabnya besar
anak jatuh dikit gitu sampe gini-gini yo aku
tidak membebani
sebagai bentuk
gak cerita. Kan juga nanti dia ndak kepikiran suami
menjaga relasi
kayak gitu-gitu loh.
dengan pasangan
Komunikasi hal
yang tidak
Kakak itu seperti apa memikirkan dia
membebani suami
didalem sana?
Lebih dulu gelonya, nek sekarang wis bisa
Dulu merasa
Khawatir saat
menerimalah, mengerti. Sekarang kan kayak khawatir dengan
awal suami di LP
kemana-manakan dia beli kamar sendiri, beli kondisi suami di
Tidak khawatir
tv sendirian, otomatis kita o yo wis mungkin LP, namun
kondisi suami di
dia wis enjoy. Kalo dulu-dulu kan dia 1
sekarang tidak
LP karena ada
kamar masih 17 orang, 14 orang, berarti aku
lagi karena suami sarana dan
aduh rasane kayak apa, kamar segini 14
punya sarana
prasarana
orang gitu loh. Sekarang kan dia udah beli
prasaran di LP
kamar sendiri, aku beli tuh 2 juta apa 2
setengah gitu ya, ada sing sekamar tuh 2
orang lebih mahal lagi ya gitu. Kayak beli
bantal tetep dia gak mau.
Kepikiran, tapi de’e “gak papa, neng kene
Suami
Namun suami
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penak kok. Mesti aku menikmati kok, gak
papa”, tak tukok e bantal itu aja enggak, (mas
J) “rasah rasah”.
Kalo dulu tuh lebih parah lagi, dulu tuh
sampe perhiasan tak jualin, cincin kawin tak
jual, itu kan aku ibaratnya aduh kebutuhanku
kurang, aku gak kerja, aku gak mungkin
minta dia, ya apa yang ada tak jual, walaupun
sekarang wis sedikit-sedikit aku bisa beli lagi
kayak gitu.
Kalo sosial sih dia bisa, yang nakal-nakal kan
malah dimasukin ke dia biar dibina sama dia
gitu. Seng nakal-nakal mesti dileboke kene,
ben diurusin J, gitu-gitu. Trus kayak ada
polisi baru gitu diajar gitu, ya sama dia
diparani gitu. Setidak e kalo dari brimob opo
dari anu diliatlah.
Menurut kakak, pernikahan yang
seharusnya itu seperti apa sih?
Kan pernikahan tuh kan menyatukan 2 orang,
bukan memisahkan 2 orang gitu loh (sambil
tersenyum). Yo kalo aku sih memandangnya,
yo otomatis saling menghargai, saling
mencintai, ya semua dilakukan bersamalah.
Kalo menurut aku sih yo kayak gitu.
Lalu jika seperti itu, menurut kakak
pernikahan kakak itu gimana?
Yo gak.. gak.. gak wajarlah. Yo banyak
problem, dari awal pernikahan sampe
sekarang kan problem. Sekarang malah
dipecat, jadi cari uang sendiri, buat nyukupin
kebutuhan sendiri, kan bukan inti dari
pernikahan. Kan bayanganku emang pure
ngurus anak, kayak gitu. Itu juga
kesepakatan. Jadi kan mau gak mau siapa
lagi yang nyukupin kebutuhan.

meyakinkan
dirinya baik-baik
di dalam LP
Dulu banyak
menjual perhiasan
bahkan cicin
pernikahan untuk
memenuhi
kebutuhan
Di LP, napi baru
akan diberikan
pada suami untuk
dibina
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meyakinkan
sehingga percaya
Dampak negatif
kasus:
pengorbanan
ekonomi dulu
lebih berat,
sekarang lebih
dapat mengontrol
Pandangan: suami
dihormati di LP
Tidak ragu
kondisi
lingkungan sosial
suami di LP
karena suami
orang yang
disegani di LP

Pernikahan itu
bersama, saling
menghargai,
mencintai, dan
berkegiatan
bersama

Pernikahan=bersa
ma
Ada rasa saling
menghargai dan
cinta
Melakukan
kegiatan bersama

Pernikahan tidak
wajar karena
banyak masalah,
suami tidak
bekerja, istri
sekarang harus
bekerja, tidak
sepenuhnya
mengurus anak
Janji suami istri
tidak perlu bekerja

Menyesal dan
kecewa menikah
Pernikahan penuh
masalah
Pernikahan:
kebutuhan
dicukupi suami
Belum puas
dengan
pernikahannya
karena tidak
bersama
Melanggar janji
awal: istri tidak
bekerja
Peran istri dalam
RT
Komitmen tidak
terpenuhi: tidak
bersama
Suami tidak
menafkahi

Emang apa aja sih kak kesepakatan yang
tidak terpenuhi?
Yang pertama kita wis berpisah, dia disana
saya diluar.

Janji tidak
dipenuhi: berpisah

trus sekarang yang kedua, dia gak bekerja,
otomatis aku yang jadi bekerja.

Suami tidak
bekerja sehingga
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istri harus bekerja
Yo wis sama ngurus anak semua sendiri,
kebutuhan nyukupin sendiri,
sama ya keputusan ya kalo ada masalah ya
mungkin cuma bisa mutusin sendiri.
Misalkan aku sendiri problem di pekerjaan,
yo mesti diselesaikan sendiri kan, kayak gitu.
Gak mungkin aku.. ya gak mau membebani
juga. Yooo… ada tertentu yang aku ceritain,
ada yang gak. Misalkan aku habis ditegur
bosku opo, mungkin aku cerita.
(mas J) “yo wis sing sabar, mungkin kamu
kurang gini-gini”,
tapi nek misalkan oh mau rodo tibo, jatuh di
anu gitu wislah ndak pikiran macem-macem.
yo ada yang diomongin ada yang pantes
diomongin, diomongin, yang enggak ya
enggak.
Mas J tuh kayak pelampiasan, sering. Aku
mesti (ketawa kecil) ke siapa lagi kan gak
mungkin aku ngomong sama, ya mungkin
kadang aku bisa memendam sendiri, tapi
kadang yo nek dia pas telfon pas lagi gak
mood kan otomatis dia ikut kena, (mas J)
“loh kok malah aku sing entok disalahke,
ngene-ngene”, “iki juga gara-gara..” ya gitugitulah. Aku kan juga gak ada temen yang
bisa cerita. Ya cerita sama orang tua, tapi ya
terus gak detail ya enggak. Misalkan aku
sendiri lagi gak enak dirumah ya aku mesti
cerita ke mas J juga.
Lalu gimana kakak memaknai pernikahan
ini?
… pernikahan ini ya, ya memaknainya… ya
pernikahan tuh gak selamanya berjalan mulus
lah jadi semua tuh mesti ada lika likunya, ada
benturan, ada masalah itu pasti. Sekarang aku
jadi gak semua tuh kadang yang dirancangrancang besok menikah bakal bahagia tuh
gak selamanya berjalan mulus,
kan masih ya semoga setelah masalah mesti
ada kebahagiaan.
Mungkin kemaren-kemaren yo aku nyesel
nikah, kayak gini malah masalah malah aku
nikah malah tambah masalah aku justru
semakin terpuruk, gini-gini. Tapi sekarang

Pengasuhan anak
sendiri
Pengambilan
keputusan sendiri
Tidak mau
membebani suami
dengan tidak
menceritakan
masalah di kantor
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sehingga istri
harus bekerja
Pengasuhan anak
sendiri
Making decision
sendiri

Menjaga perasaan
suami
Tidak mau
membuat suami
Suami
khawatir
memberikan
Dukungan
dukungan untuk
emosional dari
sabar
suami
Tidak semua
Komunikasi hal
kejadian
yang tidak
diberitahukan
memberatkan
kepada suami,
suami (menutupi)
terutama yang
untuk menjaga
bisa membebani
relasi
pikiran
Suami adalah
Suami sebagai
tempat nyaman
pelampiasan untuk untuk berekspresi
marah/disalahkan dan berbagi
Suami dinilai
sabar
Tidak ada orang
lain selain suami
Tidak memiliki
yang nyaman
teman untuk
untuk berbagi
cerita, orangtua
juga tidak bisa

Pernikahan adalah
perjalanan yang
tidak selalu lancar,
ada kesulitan
Realistis bisa
tidak sesuai
rencana
Harapan setelah
masalah ada
kebahagiaan
Pernah menyesal
menikah karena
masalah, namun

Pernikahan
fluktuatif dan bisa
tidak sesuai
dengan harapan
(realistis)
Harapan setelah
ini adalah bahagia
Menyesal dalam
pernikahan
bermasalah
Perubahan
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istilah e wis legowo itu tadi, nerima, memang
semua tuh wis jalannya lah. Ibaratnya gak
bisa semua nurut sesuai rencana gitu.
Terus sekarang kan masih ada waktu 1,5
tahun lagi gak bareng, gimana
pandangannya?
Yo dijalani aja, yo memang konsekuensinya
ya memang harus seperti itu.
Menurut kakak gimana penilaian peran
kakak dalam pernikahan ini?
Aku kok malah mikirnya kok aku itu ya, opo
hm… terlalu banyak berkorban. Yo mungkin
karena konsekuensinya sebagai istri ya,
punya keluarga, punya suami yang penuh
dengan masalah. Jadi yo aku mikir hmmm..
ya harus dijalani gitu aja, harus kuat,
sabarlah.
Memang seperti apa kakak melihat
pengorbanan ini?
Ya udah memang aku harus berkorban,
karena aku yang memilih, ini
konsekuensinya, ya memang aku harus
berkorban seperti ini, harus aku lakuin seperti
ini.

sekarang bisa
menerima

penilaian terhadap
pernikahan:
penerimaan
masalah

Menjalani resiko
saat ini

Realistis
Berani menerima
resiko

Merasa banyak
berkorban sebagai
konsekuensi dari
status istri napi
Harus menjalani
resiko berkorban

Berkorban: peran
atau tanggung
jawab istri
Menguatkan diri

Harus berkorban
karena sebagai
konsekuensi
sebagai istri

Biasane capek tuh lagi banyak masalah,
apalagi dari sisi ekonomi, pastilah aku tu
capek sendiri, kayak gini trus dipaido lah
ibarat e, terus lagi marahan gini-gini, sering
kayak gitu. (mas J) “Oh yo wis sakarapmu,”
yo kayak tadi, “aku gak bisa menuntut kamu
karena aku gak bisa nuntun kamu,” gitu-gitu
loh. Nah itu kan terus kadang timbul
masalah.
Trus aku kan juga kadang pingin refreshing
ke sana sini, kebetulan hp gak tak liat, kayak
gitu kan masalah, yo aku kan kesel. Ibaratnya
kan aku juga pengen liburan, pengen ginigini. Tapi dia kan gak bisa memaklumi itu,
tapi justru berpikir yang negatif kayak gitu.
Itu kan bikin kita dongkol, kayak gitu loh.
Berarti wis sakarapmu, berarti omonganomongan sing gak anu wis kadang muncul,
kayak gitu.

Lelah jika banyak
masalah, terutama
ekonomi dan
selalu disalahkan
Suami
memasrahkan diri
karena berada
terpisah

Berkorban: bentuk
cinta dan
tanggung jawab
istri
Menguatkan diri
sendiri
Sisi ekonomi
paling berat akibat
kasus
Relasi suami istri
memburuk
Keputusasaan
suami dianggap
masalah

Menanggapinya?
Nek aku ya udah yo wis udah, besok wis
ilang. Tapi nek dia mesti diambil pusing.

Keinginan untuk
bersantai/lepas
dari masalah
dengan liburan,
namun suami
tidak
memakluminya
bahkan berpikiran
negative

Istri cepat
melupakan
masalah, namun
suami terus

Suami tidak
paham kebutuhan
istri untuk refresh
Kebutuhan untuk
lepas dari masalah
Tidak ada rasa
pengertian dari
suami, hanya
protektif
Efek perpisahaan
adalah insecure
Verbal abuse
Suami-istri
memiliki
perbedaan dalam
coping masalah
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memikirkannya

Ya mungkin karena dia terpaku, terus gak
bisa kemana-mana, gak bisa sharing ke siapa,
jadi de’e mesti dipikir kayak gitu trus.
Kadang aku besuk sana, aku wis biasa, tapi
dia tuh tetep, “kamu tuh.. blabla”, kayak gitugitu loh.
Gimana peran kakak sebagai ibu?
Kalo sebagai ibu kan otomatis aku sebagai
bapak juga, kayaknya yo masih kurang sih.
Aku gak bisa ngontrol anakku sih, nek
sekarang tuh kan makin besar kan tambah
ngeyel, jadi kadang aku sok gak bisa
ngontrol. Dia makane piye, trus nakal dia
nanti gimana, kadang itu sih sing kadang aku
bisa mengalami.

Kan aku ninggal habis 8 jam sehari. Kok ini
anak tambah gini, tambah gini kan, apa yang
salah dimana, itu kan masih kita juga, kecuali
kalo kita yo bangun sampe ini, tau setiap
harinya o gini, oh gak boleh gini oh gini kan,
kadang dia apapun gak ada yang negor,
seolah seenaknya dia gitu.
Dengan berbagai hal ini, gimana sih kakak
menghadapinya?
Nyesel kayak gitu ya,

Dugaan karena
suami memiliki
pikiran sempit di
LP dan tidak bisa
bercerita dengan
orang lain
Tidak puas
berperan sebagai
ibu dan ayah
Merasa tidak bisa
mengendalikan
anak yang
semakin besar
semakin sulit
diatur dan nakal

Sering
meninggalkan
anak untuk kerja
sehingga tidak tau
perkembangan
anak dan tidak
mendidiknya
Menyesal karena
tidak bisa
Merasa ini adalah
nasib
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Perilaku: masalah
selesai dalam 1
hari (istri)
Over-thinking
(suami)
Pengertian:
kondisi suami di
LP yang tidak bisa
berbuat apa-apa
(tidak
berdaya/terbatas)
Merasa berperan
ganda sebagai
ayah dan ibu
Tidak puas dalam
peran menjadi ibu
Membutuhkan
peran suami
Pertumbuhan dan
perkembangan
anak kurang dapat
dikendalikan dan
diperhatikan
Rasa bersalah
meninggalkan
anak
Merasa kurang
mendidik anak
dalam tata krama

Pasrah keadaan
Penyesalan
kalo aku sih nek wis kayak gitu yo udah,
Repress:
paling.. ya udahlah mungkin ini wis jalannya.
penyangkalan
bahwa ini tidak
apa-apa (denial)
Kadang menghibur diri dengan kadang kerja, Menghibur diri
Problem solving
ngumpul sama temen, main sama temen,
dengan bekerja,
pengalihan dengan
kadang anakku tak ajak, kemana jalan. Itu
berkumpul dengan lingkungan sosial
pasti ilang, walaupun ntar muncul lagi.
teman dan
Mengerti ini
Kadang anak tu juga ngajak main, ngajak
membawa anak,
hanya sementara
anu, kadang aku waktu berantem nangis,
namun hanya
(anak) “mama kenapa ma nangis ma? Kenapa sementara
Anak mulai peduli
ma nangis ma?”
Anak mengerti
kadang anak juga tak marahin, tak bentak
jika ibu menangis Anak jadi
gitu, (anak) “mama nakal”.
Merasa bersalah
pelampiasan
marah kepada
masalah
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Jadi ya merasa bersalah, yang gak tau apaapa jadi kena juga.
Tapi ya kalo sudah kayak gitu, yo wis
menstabilkan dia, minta maaf ya, kayak gitu.

anak sebagai
pelampiasan
Setelah itu minta
maaf pada anak

Biasanya aku buntet, capek gitu, tapi dia
(mas J) justru malah dibikin e.. gak bisa aku
tenang gitu loh. Misalnya ini sendiri,
ngeributin sendiri, pingin kamu orangnya
gini-gini. Jadi serba menuduh lah, gitu loh,
paling ya kayak gitu-gitu. (mas J) “Paling ini
nembi bali opo wae, koe kit mau, blabla”
padahal kita bener-bener kerja, pulang
memang sore, area jauh, capek, kalo ada
pertemuan gitu kan mesti emosi gitu loh.
Adakah yang berubah antara kakak dengan
lingkungan?
Gak sih biasa aja, berusaha tetep biasa. Yo
paling aku jarang ngobrol, ngobrol yo
sebatasnya, sama lingkungan loh ya.
Kalo sama keluarga gak ada masalah.

Suami tidak bisa
menenangkan istri
dan menuntut lalu
menuduh istri
dalam bekerja
yang tidak benar

Lingkungan tetap
biasa, jarang
bersosialisasi
Tidak ada masalah
sama keluarga
Kalo temen banyak dulu, kalo sekarang aku
Dulu punya
membatasi diri sih gak terlalu banyak bergaul banyak teman,
dengan banyak orang, dulu kan semua aku
namun sekarang
deketin entah pergi mana-mana.
membatasi diri
Kalo sekarang lebih milih-milih lah. Orang
Memilih teman
yang dipilih itu sing pertama dia gak banyak yang bisa
tanya tentang aku sih, maksudnya ibaratnya
dipercaya
kalo udah tau aku sendiri yo wes sendiri gak
usah terlalu banyak pertanyaanlah, kayak gitu
kan aku gak suka. Kalo aku semakin banyak Tidak mau
temen, makin banyak orang yang tanya
memiliki banyak
tentang aku, ya itu kan aku males jawabnya.
teman
Paling aku itu itu tok, temen, temen kerja tok
yo wis temen kerja. Temen kampus juga
beberapa udah yang berperan sama kita, yang
lain say hello aja. Yang ada aja, yang gak ada
yo enggak.
Bagaimana kedepannya bersama mas J
kak?
Ya itu tadi, kan aku ngomongnya ya kalo ke
Harapan tidak
depannya dia itu bisa lebih baik gak masalah, bermasalah,
tapi kalo misal kedepannya nanti masih stuck bekerja, berubah
seperti itu terus, trus gak mau merubah
pikiran lebih
pikirannya, masih gak mau lebih maju ya aku maju, dan hidup
gak bisa, aku udah ngomong sama dia.
terjamin
Karena aku gak mau susah untuk yang kedua
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Rasa bersalah
pada anak
Konsekuensi
dengan meminta
maaf
(kesejahteraan
anak)
Pemicu masalah
karena perpisahan:
Suami tidak
pengertian, curiga,
tidak percaya

Membatasi diri
dari lingkungan
sosial dan teman
Keluarga tidak
ada masalah
Insecure
Menghindari
konflik
Selektif teman
yang tidak ingin
tahu
Kebutuhan untuk
dipahami
lingkungan sosial
Ketakutan
diketahui
statusnya oleh
orang lain
Menutup diri

Harapan/tuntutan
untuk bekerja agar
bisa bersama
Ada diskusi dalam
pembentukan
komitmen/harapan
Kapok atau jera
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kalinya.
Ya tapi tetep pingin sama-sama terus lah.
Anak yang membuat pingin sama-sama terus.
Ke depannya ya pingin kumpul, sama-sama
lagi. Yo semua dihadapin berdualah. Pingin
bahagia ya bareng, ngurus anak bareng kayak
gitu.
Aku pinginnya nanti pindah ke kota yang
baru, mulai dari nol semuanya. Karena disini
kan banyak masalah.

Mas J terutama, biar jadi imam yang baik,
kepala rumah tangga yang baik, trus bimbing
anak istrinya terus ke depan ne yo yang lalu
yo wis. Tutuplah, buka lembaran baru, start
yang baru.

Ingin terus
bersama karena
anak
Ingin bahagia dan
mengasuh anak
bersama
Ingin pindah ke
kota lain untuk
memulai hidup
dari awal
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terhadap masalah
saat ini
Anak sebagai
penguat komitmen
Keinginan yang
besar untuk
bersama

Memulai hidup
baru dengan
lingkungan baru
Harapan untuk
hidup bahagia
Keinginan
memperbaiki
lingkungan
keluarga
Tidak nyaman dan
malu
Ingin suami
Harapan pada
menjadi imam
suami: pemimpin
yang baik,
keluarga,
membimbing. Dan pembimbing
membuka
lembaran baru

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

228

Lampiran 5: Tema Utama Informan 3: SA
Tema Utama
1. Sebelum suami menjadi narapidana
a. Pernikahan usia dini tanpa kesadaran
b. Kasus perselingkuhan pertama, menyesal memberi
kesempatan pada suami
2. Proses peradilan suami
a. Sakit hati vs kasihan
b. Kasus adalah balasan rasa sakit dan cobaan yang
mendewasakan suami
3. Dua tahun setelah suami menjadi narapidana
a. Nyaman hidup terpisah
i. Bersyukur mandiri secara ekonomi dari mertua
dalam pengasuhan anak
ii. Komunikasi bukanlah kebutuhan
iii. Yakin setelah kondisi ini akan terjadi sesuatu
yang baik
b. Ragu menentukan kelanjutan pernikahan setelah
suami bebas
i. Super ego: bersama untuk anak dan ID: sakit
hati ingin berpisah, namun realita terhalang
aturan agama dan LP
ii. Dukungan keluarga terbagi 2
iii. Kedekatan dengan mertua mempererat ikatan
pernikahan
c. Ketidakpuasan pernikahan karena pernikahan
informan adalah pernikahan terburuk
i. Suami=masalah
ii. Sakit hati-selingkuh yang terjadi berulang
iii. Malu dan kesal akan ketergantungan suami
dengan mertua
iv. Perempuan tidak berdaya menerima nasib
dalam tangis dan hanya bisa bersabar serta
meredakan masalah dengan diam
v. Kebutuhan untuk berbagi dengan nyaman
vi. Gunjingan dari lingkungan sekitar membakar
telinga dan mengunci mulut
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Lampiran 6: Verbatim Informan 3: SA
	
  
No.
Verbatim
1
Usia mbak 29 ya?
2
Iya kelahiran 85.
3
Sehari-hari apa kegiatannya mbak?
4
Iya dirumah, ya biasanya ikut ke sawah.
5
Kalo suami mbak?
6
Suami kan biasanya kerja, itu di proyek atau
7
itu sewa tenda, sewaan gitu. Tapi cuman ikut
8
orang hehe.
9
Pendidikan terakhir kalo boleh tau apa ya
10
mbak?
11
SD hehe lulus. Kan kemaren adek-adeknya
12
masih kecil trus gak ngelanjutin sekolah.
13
Menikah sudah berapa lama mbak?
14
12 tahun dari 2002. Mas M itu 1 kelurahan
15
tapi beda desa, cuman daerah Wulusan.
16
Kasusnya tahun berapa mbak dan gimana
17
ceritanya?
18
Tahun 2000 ehmm 2011 akhir, dari
19
Desember tanggal 12 kalo gak salah, 12 apa
20
13 Desember. Pertama ke polres Wonosari,
21
disana sekitar 10 bulanan, tapi kan udah
22
sampe ke meja hijau gitu, terus tebusannya
23
banyak, sekitar 60 juta.
24
Waahh..
25
Biarin aja, terus gak diurus lagi biar dapat
26
peringatan, kan udah dari berapa tahun,
27
waktu itu sekitar 5 tahunan rumah tangga
28
udah kayak gitu (selingkuh), dia juga udah
29
kayak gitu,
30
tapi aku kan ngerasain anak-anak juga
31
gimana,
32
33
sekarang dilanjutin lagi kayak gitu.
34
35
Kasusnya apa e mbak?
36
Perempuan (dengan nada tinggi). Kan
37
dibawah umur sampe seperti itu. Waktu 5
38
tahun itu ya ketauan disini,
39
40
dulu udah mau cerai terus gak boleh sama
41
kakak, mas, ya disabar-sabarin ae sekarang
42
malah kayak gini.
43
44
45
46
47
	
  

Parafrase

Tidak mengurus
kasus suami
Dulu suami
pernah selingkuh
Khawatir kondisi
anak melihat
bapak selingkuh
Kecewa suami
terjerat kasus
selingkuh lagi
Menjelaskan
kasus suami
dengan nada
tinggi
Pernah ingin
bercerai namun
dilarang oleh
keluarga
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Tema

Ketidakpedulian
pada suami
Suami pernah
selingkuh
sebelumnya
Peran ibu: peduli
pada anak
Kekecewaan pada
suami selingkuh
Kesal kasus
selingkuh suami
Pernah ada
keinginan
berpisah
Keluarga
mendukung untuk
bersama
Kecewa dan
menyesal karena
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

	
  

Terus sekarang itu dari kemaren pikiran
sekeluarga kan gak boleh aku balikan dengan
bapaknya anak-anak,
tapi kan itu gimana orang tuanya itu sama
aku sama anak-anak itu seperti anaknya
sendiri gitu, gak merasa itu anak menantu
atau gak.
Tapi perasaan ini pingin cerai tapi kasian
sama anak-anak.
Yang pertama itu gak dituntut ya mbak,
makanya gak ditangkap?
Iya kalo yang ini kan udah curiga udah lama
tiap hp dipegang kok gak boleh terus diberi
itu, kalo dikode sendiri kalo dia yang buka
bisa, tapi kalo orang lain yang buka kan gak
bisa.
Kalo di rumah dimatiin hp terus udah
ketauan, kartunya yang aku copot, ada orang
telfon bilang gitu kan perempuan, tak kasih
dia itu marah-marah sama aku, terus pergi.
Aku cuma diem, tiap malemnya pulang
tengah malem, tar terus kalo ditanya, itu
kerja, kan itu persewaan orang nikah alat-alat
nikah, 2 hari 3 hari kan gak pernah pulang,
setau aku juga ada kerja, terus waktu itu iya
kayak gitu, 4 hari gak pulang itu aku telfon
gak diangkat terus sms, eh ternyata berapa
hari, 2 hari setelah itu ada kabar malam
sekitar jam 11an gitu terus paginya kan
belum dikasi tau jam 11 baru dikasi tau,
langsung tanya sama bapak mertua, sana
cuman nangis bisanya. Mau sama mau, suka
sama suka udah hubungan berapa bulan gitu,
perempuannya juga kayak gitu, udah tau kalo
udah berumah tangga
terus kalo pamit mau pergi, mau kemana gitu,
mau jenguk orang sakit atau apa, aku juga
ngijinin gak papa. Terus berapa hari malah
kok anaknya mau dibawa pergi, eh ternyata
itu yang nyuruh perempuan itu katanya mau
dibawa pergi, katanya R gitu.
Terus aku bilang nih anak siapa kok mau
dibawa, kan gitu, terus disana diam,

Sekarang keluarga
mendukung untuk
berpisah
Mertua
memperlakukan
keluarga informan
seperti anak
sendiri
Ingin cerai tetapi
mencemaskan
kondisi anak
Suami dicurigai
selingkuh karena
selalu
menggunakan hp
dan suami tidak
terbuka tentang hp
Istri mengambil
kartu hp untuk
mencegah suami
selingkuh
Suami sering
pulang malam dan
berbohong, istri
diam
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selingkuh lagi
Dukungan
keluarga untuk
bercerai
Prilaku baik
mertua
mendukung
informan untuk
bertahan
Ada keinginan
cerai
Anak menjadi
alasan bertahan
Hp menjadi alat
yang dicurigai
sebagai sarana
selingkuh
Komunikasi
kurang terbuka
tentang hp
Istri bertindak
mencegah suami
selingkuh
Kebiasaan suami:
pulang malam dan
berbohong
direspon diam
oleh istri
Komunikasi
pasutri tidak
lancar

Bertanya kepada
bapak mertua
tentang suami

Komunikasi
dengan bapak
mertua tentang
kasus

Suami berbohong
untuk selingkuh

Suami berbohong
untuk selingkuh

Informan menjaga Peran ibu:
anak dari
menjaga anak
selingkuhan suami
janjinya katanya mau nikahin mau gitu. Terus Istri rela suami
Istri ikhlas suami
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aku kan waktu di LP pernah bilang gak papa menikahi
kalo mau dinikahin, aku juga ikhlas gak papa, selingkuhan
biar dia tanggung jawab kan.
sebagai tanggung
jawab
Kalo suka sama suka kok bisa masuk LP
mbak?
Itu kan keluarga pihak sana mbak gak terima.
Cuman salahnya itu karena dibawah umur,
kan dibawah 15 tahun, anak berapa gitu. Iya
sananya itu juga apa itu kalo kesana itu
ditelfon suruh kesana, tapi ternyata itu udah
dijebak sama orang sana, pemuda sana, udah
dimana gitu, jemput biasa itu suruh njemput
lewat mana gitu,
udah lama curiga kalo dia itu sama
perempuan lain, tapi aku cuma diem aja tiap
hari cuman apa.. itu cuman gara-gara
perempuan, aku cuma diem aja.
Pidana berapa lama mbak?
8 tahun, tapi ini kan gak tau katanya cuma
3,5 gitu terus sampe Wirogunan cuma sampe
3,5, katanya tahun depan pulang pertengahan
tahun 2015. Katanya disana dianya itu tekun
atau gimana gak tau. Dia kan katanya malah
ngajarin ngaji atau gimana, sebenernya dia
itu bisa tapi gak digunakan hehe.
Kalo boleh tau mbak, gimana masa-masa
pertama menikah?
Pacaran dulu, gak sampe 1 tahun. Kenal ama
temen-temen terus dia mau main kesini terus.
Terus waktu itu, pas puasa atau gimana,
orang tuanya yang kesini udah mau gimana,
orang tuanya kesini, gak enak. Dia kelahiran
79 apa 81 gitu. Mau nikahin gitu ya diterima
sama orang tua sini terus aku gak bisa
berkata apa-apa juga hihi.
Mbaknya gimana sebenernya?
Wah gimana ya, kan dia itu dari dulunya itu
orang gak bener hehe. Udah tau sejak
pacaran, tapi ya mau gimana lagi,
kan kalo orang sini, udah dikayak gituin itu
katanya kalo apa.. gak jadi gitu itu didenda
berapa juta apa 20 juta gitu, emang daerah
sini kayak gitu. Kan orang tuanya kesini kan
udah ada dukuh atau RT gitu, kan udah ada
disaksiin orang. Pacarannya itu kurang lebih

Penjelasan kasus
selingkuh suami
dengan anak
dibawah umur
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menikah lagi
untuk tanggung
jawab
Istri
mengedepankan
suami yang
bertanggung
jawab
Kasus selingkuh
dengan anak
dibawah umur

Curiga suami
berselingkuh tapi
tidak melakukan
apa-apa

Istri diam
walaupun curiga
suami selingkuh

Mengetahui suami
bisa mengaji
namun tidak
digunakan
Lamaran dari
suami diterima
oleh orang tua dan
informan
mematuhinya

Pandangan istri
pada suami yang
berbakat namun
malas
Menikah tanpa
rencana
Patuh orang tua
Submissive
behavior

Tahu bahwa
suami bukan
orang baik sejak
pacaran

Suami bukan
orang yang baik
Tidak ada usaha
untuk menolak
suami
Patuh norma
Budaya:
punishment untuk
aturan tentang
menikah sebagai
tekanan

Budaya desa yang
memberi denda
jika menolak
lamaran
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1 tahun, terus kan nikahnya lama, baru nikah
dulu terus berapa bulan lagi itu rame-rame,
maksudnya dirayain dirumah, aku nikahnya
di KUA.
Ya takut kayak gitu hehe. Kan udah dari sini
dia itu, apa ya, udah ditanyain sama orang
sini terus mau gak mau mau gimana lagi, kan
udah RT sini kan udah nanyain, terus orang
tuanya kesini, tapi kan pihak rumah sini gak
tau kalo bu RT atau apa gitu, kan kalo sini
kalo dirumah perempuan sampe jam 9
malem kan gak boleh, harus jam 9 udah pergi
dari rumah.
Waktu pacaran gimana mbak sama mas M?
Ya waktu itu buat pelampiasan aja hehe. Kan
lagi sama orang lain, terus ya itu ya heheh
jadi pacaran sama bapaknya R hehhe. Eh
malah ternyata malah jadian.
Buat pelampiasan tapi bisa pacaran lama
itu gimana mbak?
Lah kan itu ditanyain udah ditanyain sama
orang tuanya.
Apa yang dirasain selama pacaran mbak?
Ya senenglah dulunya hehe.
Apa yang disukai dari masnya?
Ya gak tau mbak hehe tadinya suka aja, kalo
dianya itu diam, tapi gimana ya, dia itu
hmmm pendiam tapi diakhirnya itu gimana
gitu, dia kan orangnya itu nakal sebenernya,
suka minum minuman kayak gitu terus
sampe nikah juga kayak gitu, tapi udah
berkurang.
Waktu pacaran udah tau, tapi kan gak tau
dianya itu suka main perempuan kayak gitu.
Ya ada rasa suka yaa.. seneng-seneng gimana
gitu, kan ada sakitnya heheh.
Pertamanya udah gak pernah selingkuh gitu,
tapi akhir-akhir itu karena ada dulunya kan
gak ada hp, terus sewaktu keluar hp itu jadi
kayak gitu lagi.
Maksudnya gimana mbak, udah nikah
waktu itu?
Udah, R juga udah sekolah, sekitar dia itu
kelas 2 apa kelas berapa.
Oh gitu, ini tentang pacaran lagi ya mbak.
Berarti dia gak ada bilang gitu mbak mau
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Takut menerima
lamaran karena
diburu oleh RT
dan mertua

Takut menolak
lamaran
Patuh budaya
namun tertekan
Lingkungan
berpengaruh pada
pernikahan
Tidak menikah
atas landasan
benar-benar suka

Pacaran dengan
suami untuk
pelampiasan dan
bersama karena
mertua bertanya
kelangsungan
hubungan

Awalnya suami
adalah
pelampiasan
Terus bersama
karena orang tua
bertanya
Patuh orang tua

Masa pacaran
menyenangkan

Lebih senang saat
pacaran

Menyukai sifat
suami yang
pendiam
Namun suami
ternyata suka
mabuk

Daya tarik suami:
pendiam
Prilaku buruk
suami: peminum

Sifat playboy
belum diketahui
ketika pacaran
Ada rasa sakit dan
senang dalam
pernikahan
Hp menjadi sarana
suami
berselingkuh

Pacaran: sifat
playboy belum
tampak
Menikah: senang
dan sakit
Hp adalah alasan
kuat suami
berselingkuh
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ngelamar?
Enggak, tiba-tiba orang tuanya kesini, gak
tau kalo mau dilamar gitu, gak tau. Iya kaget
banget,

Tidak
memberitahu istri
untuk melamarnya
sehingga istri
kaget

kan sering aku sama teman waktu keluar atau
gimana, perempuan, terus kalo perginya sama
dia itu jenguk dijalan gitu, ketemu dijalan,
waktu itu mau pergi berdua gak boleh, dianya
gak mau. Aku mau ikut gitu gak boleh, dia
gak mau.
Ya susah-susah seneng pas orang tuanya
dateng. Susahnya kan itu sebenernya itu
belum mau nikah, tapi udah dilamar, itu mau
gak mau ya harus mau. Iyalah masih umur
segitu udah nikah, baru 15 apa 16 udah
menikah. Orang rumah udah bilang iya gitu
aku gak dikasi tau. Kan udah tau kalo tiap
harinya kesini terus setau orangtuanya orang
tuaku kan udah punya anak, sebenernya
belum mau kan masih kecil juga, masih umur
segitu.
Senengnya kan udah dia itu berarti benerbener suka, tiap hari juga kesini, berarti
waktu itu bener omongan dia.

Suami menemui
dijalan ketika
pacaran

Gak berani bilang sama orang tua kalo aku
belum mau, gak berani bilang sama orang tua
kayak gitu.
Masih kecil udah dinikahin.
Emang bayanginnya nikah umur berapa
mbak?
Ya sekitar 20 ke atas lah heheh.
Kenapa mbak gak ngomong sama orang
tua?
Takut, ya kan udah diterima mbak, disini kan
kalo orang tuaku udah menerima, orang
tuanya kesini terus langsung diterima kan itu
kan bisa didenda itu 15 sampe 20 juta.
Lalu mbak sama mas Mnya gimana?
Ya marah kan belum siap, terus nikahnya kan
diundur berapa sekitar 7 bulanan, terus
diundur sekitar segitu. Dia itu paginya kan
langsung kesini, terus langsung bilang gitu
kok kejadian ya mau gimana lagi. Dia itu
udah ditanyain sama Pak RT disini kalo buat

Takut menolak
lamaran karena
patuh orang tua
Kecewa menikah
muda, harusnya
diatas 20 tahun
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Lamaran tanpa
komunikasi
respon kaget
Tidak ada
persiapan
emosional saat
menikah
Gaya pacaran:
saling
menghampiri di
jalan

Ketika dilamar
perasaan bingung
karena belum mau
menikah muda
jadi terpaksa
karena diterima
orangtua

Informan terpaksa
menikah muda
Ortu menerima
lamaran tanpa
komunikasi
dengan informan
Informan terpaksa
menikah muda

Senang dilamar
karena sebagai
tanda keseriusan
cinta suami

Senang lamaran
adalah bukti
keseriusan cinta
Suka pria yang
serius
Patuh pada ortu
Segan melawan
ortu
Penyesalan
menikah muda
Menikah ideal:
usia diatas 20

Takut orang tua
didenda karena
menolak lamaran,
sehingga
menerimanya
Marah pada suami
karena melamar
tiba-tiba
Suami melamar
juga karena
ditanyakan oleh

Tidak mau orang
tua kesulitan
Patuh pada aturan
desa
Marah pada suami
karena dilamar
tiba-tiba
Suami melamar
karena tekanan
budaya
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mainan itu gak usah kesini lagi gitu,

RT

katanya dia serius terus kalo serius itu orang
tuanya harus dibawa kesini harus datang ke
rumah sini, terus ya dibuktikan orang tuanya
datang.
Tapi ya gak bisa marah sama mas M, ya mau
gimana lagi kan udah daripada ribut,

Suami melamar
karena serius
menyukai
informan
Menerima
lamaran agar tidak
ada masalah
lebih baik dicari baiknya aja. Ya senengnya
Mencari sisi
banyak hehhe, nek dulu-dulunya kan seneng, positif dari
belum ada hehe. Dia waktu SMA baru berapa penerimaan
tahun gitu.
lamaran
Waktu pacaran, ada pengalaman paling
menyenangkan yang diingat?
….. pacaran lama kok yo hehehe yang diajak Pacaran dengan
jalan mana-mana, itu bareng temendiajak jalan dan
temennya. Kenalin sama temen-temennya.
bersama teman
Waktu menikah itu kenapa ditunda 7 bulan
mbak?
Gak tau, dulunya itu nikah dulu, ke KUA
dulu terus 3 bulan lagi baru dirayain di rumah
gitu. 4 bulan gitu dari orang tuanya kesini
terus nikah ke KUA. Terus 3 bulan lagi baru
orang tuanya sama sodaranya rame-rame
disini.
Gimana perasaannya selama masa 4 bulan
menuju nikah di KUA?
Ya gak apa ya, ya biasa mbak, karena kan
aku belum terlalu terpikat beneran gitu hehe,
masih biasa, sering keluar sama temen-temen
gitu hehe.
Karena dia juga kalo mau diikuti mau pergi
juga gak boleh, kalo dia yang ngajak pergi
boleh, tapi kalo aku mau ngajak pergi gak
boleh, dianya gak mau.
Kenapa gitu mbak?
Gak tau.
Jadi gak ada perasaan apa-apa mau nikah
gitu?
Ya deg-degan mbak hehe kan ya masih umur
segitu udah nikah pingin masih sama tementemen, belum punya suami dulu.

Proses nikah:
lamaran tiba-tiba4 bulan KUA-3
bulan resepsi
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Lingkungan
berperan dalam
pernikahan awal
informan
Lamaran=bukti
keseriusan sayang
suami
Patuh karena
menghindari
masalah
Berpikiran positif
dari kejadian
lamaran

Kebutuhan saat
pacaran:
menghabiskan
waktu bersama
dan menjalin
relasi
Proses nikah:
lamaran tiba-tiba4 bulan KUA-3
bulan resepsi

Sebelum menikah
di KUA, perasaan
informan biasa
karena fokus pada
teman
Suami tidak selalu
mengijinkan
informan untuk
pergi bersama

Belum sadar akan
menikah
Belum siap
menikah

Gugup menikah
muda, padahal
masih ingin
berteman

Sebelum menikah,
gugup dan tidak
mau menikah
Masih ingin
bersama peergroup (kebutuhan

Patuh suami
Suami berprilaku
semaunya
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masa remaja)
Apa yang dipikirin waktu itu?
Ya itu karena masih kecil belum puas masa
remajanya. Kan itu baru lulus SD berapa
tahun, sekitar 3 tahunan itu langsung nikah.
Kan belum fikirannya kan masih fikiran kecil
mbak, belum menuju ke yang rumah tangga
gitu hehe.
Terus besoknya mau nikah gitu?
Ya seneng aja hehe.
Orang nikah aja baru udah berapa bulan gitu
aja ya masih belum berfikiran ke rumah
tangga kan masih fikirannya masih kecil,
masih ya sering keluar sama temen-temen
gitu. Waktu hamil 2 bulan aja sering keluar.
Waktu yang dia gak bolehin mbak ikut dia
itu gimana perasaannya?
Ya kesel mbak, perasaannya itu kan karena
dia sendiri gak boleh ikut kemana-mana gak
boleh.
Keluarnya kan sama temen laki-laki ya itu
karena minum minuman. Aku tu kan paling
gak suka dia itu minum sampe punya anak
masih juga kayak gitu.
Ya kesel lah mbak masak punya suami kayak
gitu terus gimana dengan anak-anak gitu.
Kalo anaknya nanti besar kayak gitu gimana.
Terus apa yang mbak lakuin kalo gak
dibolehin ikut gitu?
Ya cuma diem, nangis sendiri.
Apa yang dipikirin kalo dia gak boleh gitu
mbak?
Ya macem-macem kalo dia itu pingin
kerumah siapa temennya yang mana kan
biasanya kan masih punya temen cewek gitu,
ya cemburu gitu.
Setelah nikah tinggal 1 rumah mbak?
Iya tinggal disini (dirumah mbak S).
Gimana tuh mbak masa awal menikah?
Ya seneng, ya hehe ya udah resmi nikah gitu
seneng terus kan dianya kan gak sering
keluar malem juga,
terus kan gak tiap hari juga dia disini enggak,

Belum puas masa
remaja, masih
kecil

Belum puas
bermain
Belum siap
berumah tangga

Senang mendekati
hari pernikahan

Ada perasaan
senang mau
menikah
Masa awal
Pernikahan di
pernikahan sampai awal masih fokus
hamil belum sadar pada relasi teman
menikah, masih
Belum sadar
bermain dan
status pernikahan
bergaul dengan
teman
Kesal jika suami
tidak mau pergi
bersama
Informan tidak
suka suami dan
lingkungannya
minum alkohol
Kesal suami
minum-minum
yang mungkin
mempengaruhi
anak

Kebutuhan
bermain
Kebutuhan
bersama suami
Kesal suami
minum alkohol
Khawatir
kebiasaan minum
suami
mempengaruhi
anak

Diam dan
menangis tidak
ikut suami

Respon diam dan
menangis pada
larangan suami

Curiga dan
cemburu suami
bersama wanita
jika dilarang ikut
pergi
Senang tinggal
bersama dan
sudah menikah
suami jarang
keluar malam
Suami tidak selalu

Curiga dan
cemburu suami
dengan wanita
lain
Masa awal
menikah senang
karena bersama
Suami masih
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mungkin berapa, 1 minggu atau berapa kesini
terus berapa hari di rumah orang tuanya.
Sebelum menikah ada diskusi tentang
pernikahan gak mbak?
Enggak ada. Kan dia itu kan gimana ya,
orangnya itu gak pernah berpikir besok-besok
itu enggak yang penting dia itu seneng
sekarang gitu.

Kalo mbaknya sendiri ada yang dipikirkan
tentang menikah?
Lah dianya itu kan gak kerja mbak cuman ya
itu orang tuanya kan dia itu anak 2
bersaudara, terus yang 1 kan udah nikah terus
anaknya cuma 1 itu gitu, yo sebenernya kan
suruh rumah disana, tinggal disana, tapi kan
saya gak mau kan udah tau kelakuan anaknya
kayak gitu, dia itu kan gak kerja kan. Cuman
itu mau minta ini minta ini kan diturut sama
orang tuanya.
Terus sampe itu umur segitu nikah juga
bilang sama orang tuanya kan orang tuanya
juga setuju karena ngikutin kemauan
anaknya. Sampe sekarang juga kayak gitu.
Orang tuanya itu selalu manjain dia, apa yang
dia minta selalu dikasih
kan seharusnya itu biar buat pelajaran buat
dia terus dia itu berpikir yang lebih tua gitu,
biar pikirannya gak seperti anak kecil itu
apapun yang diminta itu gak usah dikasih
gitu. Terus dia itu buat pelajaran dia gimana
rasanya kalo cari uang gimana atau gimana
gitu, tapi orang tuanya itu selalu ngasih apa
yang dia minta. Orang tuanya pun dulunya
udah minta aku tinggal disana, tapi aku tetep
gak mau disana sampe hamil terus, terus
hamil itu kan alesan saya ya gak mau disana,
terus sampe punya anak, anak-anak itu gak
mau tinggal disana, sampe sekarang kalo
kesana cuman 1 jam paling lama disana,
karena anak-anak gak mau tidur disana gak
mau.
Apa yang dipikirin waktu mau nikah?
Karena kan dia gak punya pekerjaan terus
gimana hidup aku yang besoknya gimana
gitu.
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tingga bersama
sering pulang
istri, sering pulang kerumahnya
kerumahnya
Sebelum menikah
tidak
mendiskusikan
mengenai
pernikahan karena
suami bukan tipe
perencana, tapi
orang yang fokus
senang untuk saat
ini

Sebelum menikah
tidak ada diskusi
harapan
Suami orang yang
berpikiran pendek
dan egois (tidak
visioner)

Suami tidak
bekerja dan anak
bungsu yang
selalu minta pada
orang tua
sehingga disuruh
tinggal bersama
orang tuanya

Tidak mau tinggal
di rumah suami
karena suami
manja pada
mertua

Mertua selalu
Mertua
menuruti kemauan memanjakan
suami
suami dengan
menuruti
keinginannya
Informan tidak
setuju suami
manja pada
mertua karena
sudah dewasa
harusnya mandiri

Informan tidak
setuju karena
manja=tidak
mendidik mandiri
Irrrational belief:
dewasa=mandiri
Ingin mertua
merubah
prilakunya

Anak-anak tidak
mau tinggal
dirumah mertua
dan tidak betah
disana

Anak-anak tidak
betah di rumah
mertua

Khawatir suami
tidak bekerja
sehingga tidak

Kecemasan
ekonomi rumah
tangga karena
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Itu diomongin mbak ke dia?
Dia katanya mau kerja tapi dia gak kerja
sampe punya anak ya sekitar.. kerja tapi
kerjanya itu setelah punya anak baru kerja.
Sebelum nikah udah nanya, terus gimana
dengan anak-anak gitu, dia kerja itu udah apa
ya, udah hamil berapa bulan gitu baru kerja.
Oh berarti tetep ada obrolan ya mbak
sebelum menikah, ada lagi mbak?
Gak kan ya itu nikahnya itu kan semua dari
orang tuanya, dia itu mau gimana gimana itu
enggak.
Kan maunya cuma orang tua sini nikah di
KUA gitu aja udah gak usah dirame-ramein
tapi yang sana diramein gitu.
Keluarga disana itu kalo ada sih enggak, tapi
usahanya itu apapun yang diminta itu selalu
diturutin gitu loh mbak. Walaupun dia gak
ada tapi terus dicariin, dari sekolah juga
kayak gitu.
Harapan apa mbak sebelum menikah selain
suami bekerja?
Ya cuman itu, sama suami sifatnya berubah,
tapi ya gak berubah hehe.
Sempet ya sebelum ada hp kan dia berubah
tapi kalo minumnya itu gak dihilangkan,
tetep minum. Dulunya kan pernah bawa
kesini sama temennya gitu ya dibuang
marah-marah tapi ya gak pernah bawa
kerumah kalo minum itu. Kalo tau aku kan
dibuang, marah-marah terus kalo pulang itu,
pergi gitu pulang-pulang udah baunya itu
minuman itu. Itu kan kalo dimarahin atau
ditegur gitu cuman diem aja, gak pernah itu
gak pernah ngomong begini-begini itu
enggak,
walaupun ada masalah apa gak pernah dibuat
pusing gitu loh mbak, cuman diem.
Ya sebenernya tuh dia diem, tapi di belakang
itu lebih nakal hehe. Mbok dibilangin orang
kayak gini kayak gini cuman diem, gak
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bisa membiayai
keluarga

suami tidak
bekerja

Suami bekerja
setelah istri hamil

Suami bekerja
setelah istri hamil
Suami tidak
bertanggung
jawab untuk
bekerja

Biaya menikah
dari mertua

Pernikahan
ditanggung mertua

Perbedaan
keinginan tempat
menikah antara
ortu dan mertua

Kemauan mertua
untuk resepsi
Perbedaan
keinginan ortu dan
mertua
Mertua berusaha
Mertua selalu
untuk selalu
berusaha menuruti
menuruti kemauan kemauan suami
suami

Suami tidak
berubah sesuai
dengan harapan
Sebelum ada hp
suami berubah
Kebiasaan minum
suami tidak
berubah dan istri
marah, suami
diam

Suami diam dan
tidak pernah
memikirkan
masalah
Suami nakal
walaupun diam
ketika dinasehati

Tidak
terpenuhinya
harapan suami
berubah
Hp=alat selingkuh
suami
Marah suami
minum dan suami
diam
Komunikasi buruk
antar sutri

Suami tidak
peduli orang lain
Suami nakal
walaupun
pendiam
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pernah. Kalopun digini atau apa, gak pernah
dia itu bales atau apa enggak, cuman diem.
Oh jadi sebelum nikah udah ngobrolin
kerja dan lain-lain ya mbak?
Sebelum nikah itu hm… kan belum
berpikiran seperti itu, setelah rumah tangga
ya baru bilang gimana-gimana. Tapi dianya
kan cuma diem aja.
Gimana perasaannya mbak dia diem aja?
Ya sebenernya sakit terus mau gimana, kan
dia udah wis nikah, terus mau gimanagimana kan juga gak bisa.

Sebelum menikah, apa yang ada dipikiran
kalo mendengar kata pernikahan?
Ya seneng aja. Hmm.. yang dulu itu belum
berpikiran gitu mbak, berpikirnya cuma
seneng-seneng aja, terus kan sekarang kan
beda heheh.

Awal-awal menikah itu mbak gimana?
Awal-awal nikah kan dia itu belum kerja,
terus ya seneng mbak dulunya,
tapi setelah hamil berapa bulan gitu kan dia
belum kerja, sempet kesel juga sama dianya,
kan dia gak kerja, mau gini-gini cuman
mintanya sama orang tua gitu.
Kan sebenernya malu sama orang tuanya kok
itu buat dirumah gitu alesannya kan nek
sananya kan dikasih terus, ya sebenernya
malu.
Terus kan aku bilang kalo gak boleh minta
sama orang tua gitu,
ntar bilangnya kerja berapa hari gak pulang
gitu, padahal itu kan juga persewaan berapa
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istri

Komunikasi 1
arah

Pembicaraan
tentang bekerja
setelah pernikahan
dan suami
merespon dengan
diam

Belum siap
berumah tangga
Setelah menikah,
baru memikirkan
pernikahan dan
suami merespon
dengan diam
Sakit melihat
suami diam Status
menikah membuat
informan
memaklumi
prilaku diam
suami

Sakit suami
merespon diam
namun
menerimanya
karena status
menikah
Sebelum menikah
menganggap
pernikahan
menyenangkan,
namun ternyata
berbeda setelah
menikah

Belum menikah,
pernikahan
menyenangkan
karena belum
mengerti
Setelah menikah,
pernikahan
ternyata tidak
menyenangkan
Awal menikah
Sebelum hamil,
tidak cemas suami belum mengerti
belum bekerja
akibat suami tidak
bekerja
Kesal ketika hamil Kesal suami tidak
suami belum
bekerja dan
bekerja dan hanya bergantung pada
minta orang
mertua
tuanya
Khawatir akan
ekonomi keluarga
Malu pada mertua Malu karena
karena suami
ekonomi
hanya meminta
bergantung pada
dan mertua selalu mertua
memberi
Mertua selalu
memberi
Istri melarang
Istri melarang
suami meminta
suami untuk
uang pada mertua bergantung pada
ortu
Suami bekerja,
Suami foya-foya
namun hasilnya
dari uang kerja
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hari gitu, paling enggak ya 3 hari 4 hari kalo
ada lagi ya sekitar 1 minggu baru pulang itu.
Padahal kan itu cuma buat apa itu minumminum apa gitu, terus ntar kalo punya uang
kan buat itu sama temen-temennya, minum
minuman sama temen-temennya.
Terus bilang minta sama orang tuanya itu
dari hasilnya, hasil kerjanya gitu.

untuk minum
alkohol dengan
teman-temannya

untuk pribadi dan
teman-teman

Berbohong pada
istri uang mertua
merupakan uang
hasil kerja

Suami berbohong
tentang uang hasil
kerja ternyata
uang mertua
Komunikasi tidak
terbuka antar sutri

Kalo boleh tau mbak hamil itu usia
pernikahan berapa tahun?
Lama mbak sekitar 1 tahunan.
Masa awal nikah 1 tahun sebelum hamil
gimana mbak?
Ya seneng waktu awal nikahnya sampe hamil Senang ketika
ya susah terus hehe. Senengnya itu seneng
awal menikah,
udah punya suami.
namun susah
hingga kehamilan
Yang gak suka kan dia sering main terus
Tidak suka suami
minum minuman. Susahnya kan dia itu main main dan minum
terus gak pernah di rumah gak pernah kerja.
alkohol

Tapi kan waktu nikah kan ada sepeda motor,
terus dia itu belum berubah, terus setelah
lahir ini baru dia itu berubah, sekitar ini umur
1 tahunan lah itu berubah.
Mbak kan tadi bilang dia gak selalu di
rumah, juga pulang ke orang tuanya, mbak
juga ikut?
Enggak, itu karena dia itu selalu diturutin
menurut apa maunya, itu yang gak suka dari
keluarga sana sampe itu suaminya istrinya
juga kayak gitu bilangnya, suaminya
kakaknya, kayak gitu karena kan sebenernya
itu gak usah dikasih gitu apa maunya dia gak
usah dikasih, tapi tetep aja diturutin.
Kan ngeliat orang tuanya itu kasian udah tuatua ya dia itu sayang sama anak-anak, sama
aku juga sayang, tapi kan ah gak aku suka itu
dia itu selalu nurutin apa kemauan anaknya
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Kelahiran anak
membuat suami
berubah

Istri tidak ikut
suami jika pulang
kerumahnya
karena tidak suka
mertua selalu
menuruti kemauan
suami yang juga
disetujui oleh
kakak ipar suami
Mertua sayang
keluarga informan
namun informan
tidak suka caranya
yang selalu
menuruti kemauan
suami, apalagi
mertua sudah tua

Senang
mempunyai suami
Masa sulit hingga
kehamilan
Tidak suka
dengan sikap
buruk suami yang
tidak
mementingkan
keluarga
Kelahiran anak
berdampak pada
perubahan hidup
suami

Suami tergantung
dengan mertua
Informan dan
kakak ipar suami
tidak suka dengan
sikap suami dan
mertua
Informan iba
dengan mertua
yang sudah tua
Mertua sayang
pada keluarga
informan
Informan tidak
suka suami
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sebenernya itu gak usah biar buat pelajaran
dia, dia buat mikir buat berfikiran yang lebih
tua gitu, gak seperti anak kecil terus.

Sampe sekarang juga kayak gitu, kalo gak
disuruh kesana gak kesana.
Emang gimana sih mas M sama mbak?
Dia itu kalo sama cewek itu pinter itu loh
mbak. Pinternya itu pinter ngerayu cewek itu
pinter. Kan dibeliin apa gitu, kan namanya
juga cewek hehe dikasih apa gitu kan udah
suka. Ternyata uang orang tua, lah itu sering
ngambil uang orang tuanya juga.
Abis nikah orang tuanya kan selalu bilang
kalo minta uang segini-segini buat ini itu,
terus pernah aku bilang tanya sama mas M
katanya kalo gitu minta uang segini buat
apaan, dianya bilang gak usah ikut campur
gitu.

Ya perempuan harus gimana, cuma diem.
Kan kalo dia itu kalo marah mukul.

Oh iya? Mbak pernah dipukul?
Iya, kalo di rumah sering kayak gitu.
Kan dia pendiem, tapi kalo marah mukul,
lebih sering mana mbak?
Sering diemnya.
Kalo marah banget gitu mbak baru mukul?
Iya, apapun yang ada di depannya selalu
dibanting.
Mbak pernah diapain aja?
Kan dulunya ditampar pernah. Ya gak sering
tapi pernah, beberapa kali.
Terus motor itu mbak setelah menikah baru
ada?
Enggak semenjak dia sekolah. Terus kan
motornya itu dijual sama orang tuanya atau
sama dia, aku juga gak tau, itu dijual terus

Suami harus
dididik dewasa
oleh mertua
dengan tidak
menuruti
keinginannya
Hanya
mengunjungi
mertua jika
disuruh
Suami lihai dalam
merayu wanita
dengan
membelikan
barang padahal
dari uang mertua
Mertua
memberitahukan
pada informan
jika suami
meminta uang dan
ingin tahu tujuan
meminta, namun
suami tidak mau
menjawab
Perempuan hanya
bisa diam karena
suami memukul
jika marah
Sering dipukul
suami, namun
suami lebih sering
diam
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dimanja mertua
Suami sebaiknya
belajar mandiri
dan dewasa

Malas
silahturahmi
karena tidak suka
sikap mertua
Suami baik dalam
memperlakukan
wanita
Wanita suka
dibelikan barang
Kecewa hasil
uang suami dari
mertua
Tidak ada
keterbukaan
masalah ekonomi
dari suami

Perempuan hanya
bisa diam/tidak
berdaya
Suami sangat
marah maka akan
memukul
Suami lebih sering
diam daripada
memukul

Jika sangat marah
maka suami juga
akan membanting
barang didekatnya
Pernah ditampar
suami

Suami juga
membanting
barang

Tidak tahu siapa
yang menjual
motor sehingga

Komunikasi tidak
terbuka
Motor adalah

Kekerasan:
menampar
informan
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kan dia gak pernah keluar dari rumah ya
pernah keluar tapi gak sering seperti yang
dulu gitu, itu pas ini (R) udah lahir,
kalo masa kehamilan dia sering keluar,
sampe ngelahirin aja gak tau. Dia gak ikut ke
rumah sakit, ngelahirin 2 kali gak pernah dia
ikut. Terus dia itu sekitar malam ke rumah
sakit, baru paginya sekitar jam 10an itu
nengokin, karena dikabarin orang sini, daerah
sini gitu.
Kenapa gitu mbak?
Dia kan sering pergi dari rumah. Aku nanya,
tapi kalo nanya itu cuman marah-marah.
Katanya dirumah itu cuman diomelin gitu
bilangnya.

Mukul gitu mbak kalo ditanyain?
Enggak, kalo marah banget baru mukul.
Setelah berapa lama menikah mbak baru
dia mukul?
Karena udah punya anak itu dia sering
mukul, karena kan sering mukul juga gak tau,
karena sering curiga apa gimana.

Tapi kan kecurigaan itu bener mbak, tapi aku
cuman diem, aku selalu diem. Dia kan sering
keluar itu sama perempuan itu kayak gini
telfon-telfonan tiap hari sama cewek-cewek
gitu tengah malem terus perginya sama
perempuan, katanya apa kerja tapi nemuin
cewek juga gitu. Pernah ada orang bilang
gitu, tapi aku cuman diem,
ditanya dia itu cuma diem aja, bilangnya itu
fitnah gitu, tapi juga disini sebenernya sakit
gitu denger berita kayak gitu, tapi ditanya itu
dianya itu gak ngaku.

Setelah melahirkan dia masih seperti itu?
Iya kan udah kan lahiran itu sekitar 1 minggu
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suami jarang
keluar

sarana suami
bermain

Masa hamil istri,
suami masih
sering bepergian
hingga kelahiran
tidak menemani
dan tahu karena
diberitahu orang
lain

Tidak merasakan
peran suami
Suami kurang
empati
Ketidakpedulian
suami pada istri
Kelahiran anak
suami tidak
menemani
Suami tidak
terbuka dan marah
jika bepergian
Suami tidak betah
dirumah karena
selalu dimarahi
Rumah/keluarga
bukan zona
nyaman bagi
suami

Suami marah jika
ditanya tujuan
bepergian
Suami tidak suka
dirumah karena
omelan informan

Suami sering
memukul setelah
punya anak dan
ketika marah
besar karena istri
curiga suami
selingkuh
Informan diam
walau
kecurigaannya
bahwa suami
selingkuh terbukti

Suami sering
memukul ketika
marah besar
setelah punya
anak, seperti
karena istri curiga
suami selingkuh
Istri marah karena
curiga
Istri diam
walaupun benar
suami selingkuh

Mengkonfirmasi
pada suami
selingkuhnya,
namun suami
mengelak dan
informan merasa
sakit mendengar
suami selingkuh

Suami tidak
mengakui
perselingkuhan
Sakit diselingkuhi

Suami pergi dan

Suami tidak
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udah dia dirumah, tapi dia malah pergi. Kan
kalo di apa gak boleh pergi gitu, dianya gak
mau, tetep pergi. Sekitar mau melahirkan itu
udah berapa hari gak pulang.

tidak pulang
ketika istri baru
melahirkan,
walaupun sudah
dilarang istri

Apa kemauan dia itu terus harus tercapai gitu
mbak.
Gimana dong perasaannya mbak?
Ya sakit, masa melahirkan gak ada suami.
Sampe jam tengah malem, tiap malem gitu
cuman sendiri, ngerasain sakit sendiri
suaminya gak ada.

Kemauan suami
harus diwujudkan

Apa yang mbak lakuin?
Ya cuman diem aja sabar. Nangis.

Waktu itu melahirkan aja dia itu nangis. Ya
mungkin kan gak tau gitu, tau-tau aku udah
melahirkan.
Keadaan seperti itu mbak cerita gak sama
siapa gitu?
Saudara atau keluarga kan udah tau sifatnya
suami kayak gitu, tetangga juga udah pada
tau, cuman diem.

Sakit pada masa
melahirkan karena
suami tidak ada

Informan diam,
menangis, dan
berusaha sabar
menanggapi
prilaku suami
Suami menangis
ketika melahirkan
mungkin karena
tidak menyangka

Tidak bercerita
pada orang lain
karena
menganggap
orang lain sudah
tahu sendirinya
Mendem sendiri, udah pada tau cerita tapi
Memendam
cuman ya harus gimana lagi gitu.
perasaan dan tidak
berdaya
Tapi kalo sama keluarga atau sama saudara
Jika bercerita pada
gak pernah cerita, udah tau sendiri, ntar kan
keluarga,
dia juga nyalahin aku gitu, punya suami
informan akan
kayak gitu kan sebenernya ya waktu apa ya
disalahkan karena
udah belum hamil kan gak setuju, saudaramemiliki suami
saudara kan gak setuju. Kan udah tau kalo
seperti itu dan
sifatnya dia itu kayak gitu gitu.
saudara juga tidak
Setelah dia menangis melihat mbak lahiran, ada yang setuju
berubah gak dia mbak?
.. ya berapa bulan itu sama aja mbak, dia itu
Tidak ada
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peduli dengan
kondisi istri dan
anak setelah
melahirkan
Suami tidak
mendengar istri
Suami egois
Suami tidak
peduli dengan
kondisi istri
Harapan:
kehadiran suami
saat masa sulit
Sakit karena tidak
ada peran suami
menemani
Suami tidak
empati
Respon sakit hati:
diam dan
menangis
Suami menangis
dan istri berharap
suami sadar
ketidakpedulianny
a
Diam=sabar
Tidak perlu
berbagi dengan
keluarga karena
keluarga dianggap
sudah mengerti
Memendam
perasaan
Merasa tidak perlu
bercerita karena
keluarga memberi
punishment
(menyalahkan)

Tangisan suami
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sama aja sering kalo pergi terus pulang itu
udah berbau minuman itu.
Apa yang mbak lakuin?
Ngomel, tapi dia kan cuman diem terus tidur,
gak pernah gimana-gimana gitu gak pernah.
Gimana perasaan mbak dengan dia pulang
bau minum, ditanya gak jawab?
Sebenernya marah mbak, sakit hatinya tapi
harus gimana lagi, udah sifatnya dari dulunya
kayak gitu.

perubahan suami
setelah anak lahir,
masih mabuk
Marah pada
suami, namun
direspon dengan
diam lalu tidur
Marah dan sakit
hati pada suami
namun tidak
berdaya karena
kebiasaan suami
Setelah punya anak yang motor dijual,
telah melekat pada
nanya gitu mbak?
suami
Enggak, rumah sini kan gak belinya, yang
Motor dijual dan
belikan orang tuanya ngejual itu karena orang istri tidak mau
tuanya atau karena apa gak tau, dijual malah tahu asalnya, yang
gak papa. Malah aku dijual itu seneng mbak, penting adalah
karena dia itu kan gak bisa kemana-mana.
senang motor
tidak ada sehingga
suami tidak
Mbak bilang kalo mbak seneng?
bepergian
Iya, sama orang tuanya juga kayak gitu. Suka Terbuka pada
banget kalo gak punya sepeda malahan hehe mertua jika
kan dianya gak bisa pergi.
senang motor
Berarti dia dirumah terus mbak?
tidak ada
Ya sering keluar tapi berapa hari gitu,
mungkin 2 minggu sekali atau berapa kalo
gak ada temennya kesini jemput dia gak
pergi.
Apa yang dilakuin dirumah mbak?
Ya mungkin cuman ini sama anaknya,
Suami di rumah
terkadang ya juga ikut ke sawah cari itu
bersama anak atau
makan sapi. Dia udah bantu gitu, sepertinya
belajar dari istri
udah berubah. Ya sering ke sawah, waktu
ikut ke sawah
punya anak kan sering ke sawah tapi ya juga membantu
namanya baru latian ya orang tua
pekerjaan rumah
biasanyakan ada sasatan gitu, kayak gini
sebagai tanda
kayak gini gitu, terus tak bilangin dari gitu,
perubahan
iya-iya gitu aja dia. Ya karena berubah itu
sempet lama sekitar setahun
ada apa enggak itu karena ada itu hp. Pertama Ada hp, lalu
hp, kedua sepeda motor, minta sepeda
meminta motor
montor gak ada seminggu dibeliin sama
pada orang tua
orang tuanya. Sekitar R umur 7 tahunan itu.
Lumayan lama ya mbak, dari R umur 1
tahun motor dijual sampe R umur 7 tahun,
6 tahun mau bantu jarang keluar gitu ya
mbak?
Iya mau bantu-bantu dirumah, ke sawah juga Suami sempat
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tidak merubah
kebiasaan minum
Marah direspon
diam oleh suami
Komunikasi 1
arah
Merasa tidak
berdaya, sakit
hati, marah
dengan prilaku
suami
Senang dengan
tidak adanya
sarana selingkuh
suami (motor dan
hp)
Tidak adanya
motor membatasi
pergerakan suami
Terbuka tentang
tidak adanya
motor pada
mertua

Mengerti kondisi
suami yang belum
biasa bekerja
Mau mengajari
suami

Hp dan motor
adalah sarana
prilaku buruk
suami

Suami sempat
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sering. Kan sekitar 1 tahun atau 2 tahun kan
dia belum berubah mbak. Dia itu punya anak
ini, dia itu berubah tapi ya itu
setelah ada hp lagi punya motor lagi, semakin
kembali lagi hehe.
Apa yang mbak pikirin di masa-masa dia
rajin itu?
Ya pinginnya itu lebih ke depannya lebih
baik gitu, bisa rumah tangganya kayak gini,

mau membantu
pekerjaan rumah
karena ada anak,
namun kembali
berprilaku buruk
karena ada hp dan
motor
Ingin suami tetap
membantu
pekerjaan rumah,
mengasuh anak
terus waktu ada hp kan dia keluar itu telfonSuami sering
telfonan gitu lagi sama orang perempuan lagi, menelfon
belum ada sepeda motor belum dibeliin
perempuan
sepeda motor, dia ada hp terus ya itu sama
sebelum punya
perempuan lagi.
motor
Tapi waktu berapa tahun tanpa hp dan
motor, mbak kan seneng, apa yang mbak
lakuin dimasa itu?
Ya berdoa seneng gitu hehe.
Berdoa untuk
keberlangsungan
pernikahan yang
baik
Kadang dia proyek bangunan gitu, dia ikut
Tidak suka suami
seperti itu dia. Tapi masih pulang malem, tiap masih sering
pulang kerja itu mabuk. Gak pernah marah,
pulang malam dan
kalo mabuk itu ke rumah itu bilang gimanamabuk lalu tidur
gimana gitu terus cuman apa keperluannya
terus dah tidur. Ya sebenernya masih gimana
ya gak suka dia itu kayak gitu, tiap hari
cuman kayak gitu terus.
Apa yang mbak lakuin?
Ya cuman diem mbak, lah ya mau gimana
Informan hanya
lagi udah sifatnya kayak gitu.
diam dan pasrah
menanggapi
kebiasaan suami
yang tidak bisa
diubah
Selain aku gak mungkin bertahan sampe
Merasa hanya
sekarang mbak nikah sama dia, orang aja
informan yang
bilangnya kayak gitu.
bisa bertahan
menghadapi suami
seperti ini, begitu
juga kata
lingkungan
Udah disuruh cerai beberapa kali, tapi saya
Informan disuruh
itu mikirin anak-anak gimana gitu.
cerai, namun
Gimana waktu itu menikah di masa remaja khawatir kondisi
mbak?
anak-anak
Masih biasa aja, aku kan dulu sebelum nikah Masa pacaran tiap
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berubah karena
ada anak
Hp dan motor
membuat suami
kembali
berprilaku buruk
Harapan suami
tetap dirumah,
kerja, dan
pengasuhan anak
Masih sangat
kesal tentang hp
Hp dan motor
adalah sarana
selingkuh suami

Doa untuk
pernikahan yang
tetap baik
Masih tidak suka
sikap suami
pulang malam dan
mabuk

Tidak berdaya
sehingga diam

Merasa diri kuat
dan dapat
bertahan karena
dukungan sosial

Anak adalah
alasan bertahan
Sering bersama
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kan kerjanya itu ngurusin anak kecil, anaknya
mbak gitu, terus pulangnya biasanya jam 4,
pulang terkadang jam 7 malam lagi pulang,
terus kan dianya pergi ke rumahnya mbak itu.
Tiap hari ketemu mbak, wong dia itu kan
setiap hari kerjanya cuman pergi main gitu.
Udah punya anak baru dia punya kerjaan.
Tentang kebiasaan dia pulang ke rumahnya
itu masih sering dilakuin mbak?
Sampe punya anak itu masih, nginep berapa
hari itu gak pulang.

Mbak gimana?
Ya ditanya gitu ya cuma diem aja, tidur
dirumahnya orang tuanya kayak gitu, ya mau
gimana lagi. Sebenernya itu ya marah yo
mosok punya istri ditinggal terus gitu, tapi ya
disananya dianya mending ikut orang tuanya
daripada istrinya gitu, gak tau kenapa. Kalo
ditanya kenapa gitu, langsung pergi lagi terus
berapa hari itu gak pulang, 1 minggu itu gak
pulang. Kan kalo ke sana itu sekitar sore
terus pergi lagi sekitar jam 8 atau jam berapa
gitu, kesananya cuma mandi ganti baju ganti
baju udah pergi lagi gitu. Setau orangtuanya
kan pulang kesini gak tau perginya kemana,
kerumah temennya atau kemana gak tau.
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hari bertemu dan
dikunjungi suami
karena tidak
bekerja
Setelah punya
anak baru bekerja

saat pacaran
Suami tidak ada
kerjaan
Anak adalah
alasan suami
bekerja

Setelah punya
anak, suami masih
pulang dan tidur
dirumah
orangtuanya

Suami sering
pulang kerumah
orang tuanya
Suami tidak
nyaman bersama
istri
Komunikasi 1
arah
Suami lebih
nyaman tinggal
dengan orang
tuanya
Marah karena
kurang waktu
bersama
Suami masih
sangat bergantung
pada mertua
Zona nyaman
suami adalah
orang tuanya
Suami berbohong
dengan mertua

Jika ditanya
alasannya, suami
diam dan istri
pasrah
Istri marah suami
meninggalkan
istri, tapi suami
lebih nyaman
tinggal dengan
orangtuanya
Suami dirumah
orang tua juga
berbohong, tidak
tidur disana,
bepergian yang
dikira tidur
bersama istri,
ternyata pergi ke
rumah teman
Ya gimana ya mbak, sebenernya itu kalo gak Orang tua tidak
ada dia itu di rumah itu orang tua gak
masalah suami
gimana, gak selalu dibilangin orang, tapi kalo tidak dirumah,
pulang itu dibilangin heheh ya biasalah orang namun lingkungan
desa.
membicarakannya
Maksudnya mbak?
Sering dibilangin suaminya kayak gini kayak
gini gitu.
Lalu mbak dengan dia yang tidak bekerja
sebelumnya, mohon maaf mbak, kebutuhan
rumah tangga gimana mencukupinya?
Ehmm masih orang tua, orang tua dia juga
Kebutuhan RT
ngasih tapi yang penting orang tua sini (orang dipenuhi orang tua
tua mbak S). Terus sananya tuh ya juga tau
Mertua tidak tahu
kalo anaknya gak kerja gitu. Dia kan minta
suami tidak
uang sama orang tuanya buat gini gini gitu
bekerja, hanya

Ortu tidak
mempermasalahka
n ketidakberadaan
suami dirumah
Lingkungan
membicarakan
keberadaan suami
yang tidak tetap

Kebutuhan
ekonomi keluarga
dipenuhi mertua
dan orang tua
Suami berbohong
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kan minta sama orang tuanya, terus nantinya
kan dia beli seperti mie atau apa kebutuhan
apa itu beli sendiri. Kan orang tua sana juga
ngasih, ngebiayain itu orang tua sana. Saya
itu setelah tunangan terus gak ngurusin anak
lagi. Saya gak tiap hari ke sawah, mungkin
seminggu 3 kali. Ya berat mbak dia belum
kerja, kebutuhan kan orang tua sini, mau
gimana, terus kan dianya itu gak mikir ini
buat makan atau gimana, yang penting orang
tua sini yang ngikutin itu semua.

Terus gimana perasaan mbak?
Sebenernya malu sama orang tua mbak,
masak punya suami kayak gitu. Sebenernya
kan dia itu yang harus cari nafkah tapi masih
saja minta sama orang tua.

Apa yang mbak lakuin?
Ya gimana mbak, cuman diem aja kan gak
bisa berbuat apa-apa.
Tanggapan orang tua sini gimana mbak?
Orang tua sini cuma diem aja. Nantinya kan
takut bilang sama orang tuanya.
Ada dukungan mbak dalam situasi-situasi
seperti itu?
Sabar mbak.
Kok bisa sabar mbak?
Gak tau ya mau gimana kan kalo bilang sama
orang juga malu terus mau gimana lagi udah
nasib kayak gitu.
Terus berapa lama lahir anak kedua mbak?
2 tahun, sekitar R 2 tahun.
Hamil kedua ada perubahan gak mbak?
Hamil kedua kan dia itu iya mbak ada

membiayai
Informan berhenti
bekerja dan
membantu
pekerjaan orang
tua di sawah
Berat tapi tidak
berdaya
kebutuhan
dipenuhi orang tua
karena suami
tidak memikirkan
cara memenuhi
kebutuhan
Malu pada orang
tua karena punya
suami tidak
bekerja dan masih
bergantung pada
mertua

Hanya diam dan
tidak bisa berbuat
apa-apa untuk
mengubah kondisi
Orang tua diam
dan tidak
mengkomunikasik
annya pada
mertua
Menyabarkan diri
sendiri karena
pasrah nasib dan
malu jika orang
lain tahu
Ketika hamil
kedua, suambi
berubah jarang
keluar, namun hp
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dengan mertua
Suami manja
dengan mertua

Kebutuhan
ekonomi berat
terpenuhi
Pasrah dan tidak
berdaya
Suami tidak
mementingkan
kebutuhan
keluarga
Suami egois
Malu pada orang
tua tentang suami
Tidak mau punya
suami yang tidak
bekerja
Suami ideal:
menafkahi
keluarga
Suami bergantung
pada mertua
dalam hal
ekonomi
Respon diam
karena tidak
berdaya dan
percuma jika
bertindak
Tidak ada
keterbukaan
antara orang tua
dan mertua
Mencoba sabar
karena tidak
berdaya dan
pasrah
Tertutup karena
malu dengan
lingkungan sosial
Perubahan suami
ketika hamil
kedua: jarang
keluar
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perubahan, perubahannya itu gak sering
keluar, terus kan ada hp itu waktu lahir anak
kedua sekitar 1 tahun apa berapa itu dia
kembali lagi seperti remaja lagi setelah beli
hp, semua itu apapun yang diminta itu
dikasih sama orang tuanya, pulang-pulang
udah bawa.
Beli motor aja juga kayak gitu, tau-tau
pulang udah bawa, terus kan gak tau, gak
percaya kalo dia itu beli motor lagi gitu.
Uang dari mana kok udah dibeliin gitu,
bilangnya kan dia itu apa itu minta gitu,
sekitar 1 minggu minta kan dia itu setiap
sekitar 1 minggunan itu kok tiap hari kesana
pulangnya sore tiap hari kesana pulangnya
sore bawa ini (anak pertama), kan ini gak
mau udah rada besar terus yang dibawa yang
ini (anak kedua). Kan jalan kaki gendong,
pulang itu malem sekitar malem bilang kalo
dia itu beli motor gitu.
Kan dulu iya ini ada, ada hp, belum ada
sepeda motor, dia itu pinjem terus kan ada
masalah di rumah juga sama aku udah curiga
kalo dia itu main perempuan itu terus 4 hari
atau 5 hari itu gak pulang itu ada di Jogja, di
daerah mana gitu temen, daerah sini bilang
kan orang sini yang dimainin itu terus nelfon
di rumah, rupanya ada disana gitu. Terus lah
kok bilang ada di daerah Karangasem itu juga
telfon tadi dia ada disini, itu mulangin
perempuan itu, kan itu pinjem motor ke
temennya itu buat jemput cewek itu, terus
aku pergi ke Karangasem ke temennya itu
yang kasih tau katanya dia ke situ, setelah itu
saya ke Jogja iya… ini kecil loh mbak,
sekitar umur 2 tahun itu aku tinggal ke Jogja
nyariin bapaknya itu katanya masih disini
gitu. Terus tahan aja disitu jangan biarkan dia
pergi dari situ gitu setelah itu maghrib atau
jam 7an, terus nyariin orang itu ceweknya
rumah ceweknya itu setelah ke rumah
ceweknya jam 7 saya langsung ke Jogja, jam
12 malem sama tetangga pulang kesini, sama
adekku yang tadi itu 1. Terus saya kan gak
berani gimana-gimana saya kan sama
kakakku yang di Jogja di Karangmalang itu
terus nyariin alamat sini, terus aku kan
disuruh apa, sembunyi biar dia itu gak tau
kalo saya itu kesitu. Dia suruh keluar itu gak
mau di rumah temennya, dia disuruh keluar
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ada setelah
meminta
orangtuanya
sehingga prilaku
buruk suami
kembali lagi

Hp adalah sarana
selingkuh suami
Kesal pada mertua
yang memanjakan
suami

Tiba-tiba suami
membawa motor
hasil minta dari
orang tua dengan
membawa
anaknya sebagai
rayuan untuk
dikasihani karena
hanya jalan kaki

Tidak ada
komunikasi
berkaitan dengan
ekonomi
Suami
memanfaatkan
anak sebagai
rayuan pada
mertua

Setelah ada hp,
istri curiga suami
selingkuh karena
pernah tidak
pulang kerumah
dan meminjam
motor temannya
Informan ditemani
adik dan teman
yang lain, dibantu
juga kakak
mencari suami
yang tidak pulang
padahal anak
masih kecil
berdasarkan
informasi orang
sekitar

Hp adalah sarana
selingkuh suami
Curiga suami
selingkuh
Lingkungan
merupakan
sumber informasi
informan
Peran istri
bertindak tegas
jika suami
selingkuh
Peran istri:
memprioritaskan
hal yang darurat
Tetangga dan
keluarga berperan
dalam pemberian
informasi
Suami tidak
terbuka tentang hp
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itu gak mau, dibilangin lagi gak mau keluar.
Terus saya kan ada di depan gitu, dia keluar
yang dibawa itu hp itu, hpnya itu yang paling
diamanin itu cuma hpnya. Hpnya di apa itu
diambil kakakku gak boleh, tak ambil juga
gak boleh, terus dia kan ditampar sama
kakakku. Terus hpnya itu dimatiin kalo gak
dirinya sendiri yang buka gak bisa. Tapi
hpnya itu diambil kakakku terus dibawa ke
Jogja.

Terus bilang sama kakakku yang nyuruh
ambil hp kan aku, terus kakakku juga boleh
kan yang nyuruh aku padahal aku gak
nyuruh. Kan temennya yang ngasi tau orang
sini kalo dia di Jogja.
Gimana perasaan mbak waktu itu?
Sakit mbak kan aku udah tau kalo dia itu
selingkuh, kan dia itu ke Karangasem itu
nganterin cewek itu. Kan itu biasanya dia itu
kan gak pernah ke rumah orang atau apalagi
bawa cewek itu. Kan sebelumnya aku udah
curiga kalo dia itu pacaran lagi, kan itu
karena hp itu. Dia kan sering telfonan sama
perempuan.
Terus kan perempuannya kan sebelum aku
nemuin itu suamiku ke Jogja aku kan ke
rumah cewek itu bawa berapa orang, 4 orang
kesana saya gak mungkin selain itu bakalan
ke rumah perempuan itu loh mbak. Orang tua
gak pada ngerti, saudara juga gak ngerti, aku
kan cuma bilang temennya terus mau bantu
masalah aku kayak gini gitu, laki-laki terus
aku ke rumah orang itu sama temennya.
Kan itu apa, kakaknya saudaranya suamiku
dari Jakarta terus kan suamiku pamitnya
kemaren ke Jogja ambil temennya, mau
jemput temennya, temennya itu laki-laki gitu,
lah terus kan ada orang bilang perempuannya
kan temennya adekku terus adekku itu bilang
perempuan itu mau dijemput adekku gak mau
katanya aku dijemput sama temenku, lakilaki atau cewek, katanya perempuan. Terus
kok mirip gitu loh mbak ceritanya itu, terus
kan kakakku disana saudaranya suamiku kan
gak pulang dari Jakarta, tau suamiku itu bawa
motor tapi bawa helm, kok pinjem helm lagi
ke rumahnya katanya bawa temen laki-laki

Suami muncul dan
sangat menjaga
hpnya, lalu
diambil kakak
informan dan
ditampar kakak

Suami berbohong
pada kakak telah
mendapat ijin istri
untuk mengambil
hp
Sakit diselingkuhi
suami
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Hp adalah sarana
utama selingkuh
suami
Kakak informan
berperan dalam
membantu
informan jika
suami selingkuh
Kepedulian kakak
informan dalam
kasus selingkuh
suami
Suami sering
berbohong agar
bisa berselingkuh

Sakit karena
suami selingkuh
Hp adalah sarana
selingkuh suami
Curiga karena
Peran istri:
suami sering
tanggung jawab
telfon wanita
dalam menjaga
keutuhan keluarga
Pernah menemui
Membutuhkan
wanita dengan
dukungan orang
meminta bantuan
lain dalam
teman untuk
memecahkan
menemani tanpa
masalah
diketahui keluarga Tertutup pada
keluarga tentang
kasus selingkuh
suami
Suami berbohong Suami berbohong
untuk menjemput untuk
teman, ternyata
berselingkuh
bersama wanita
Lingkungan
diketahui oleh
sekitar
kejanggalan cerita memberikan
orang lain dengan informasi suami
alasan suami pergi Lingkungan
membantu
informan
Curiga pada suami

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

	
  

gitu. Lah terus adekku itu bilang sama
temennya itu, perempuannya itu bilangnya,
dia itu pinjem helmnya sama temennya lakilaki itu, kok mirip gitu. Ya terus bilang itu
kan, perempuan itu kan Karangasem terus
tetangganya orang sini kan dapet orang sana
terus dapet orang sana biasanya kan telfon,
kok M kesini mulangin ini namanya, terus
kan aku gak berpikiran banyak itu terus jam 5
pergi ke rumahnya yang ngasi tau jam 6 ke
rumahnya cewek itu sampe jam 7,
jam 7 langsung ke Jogja bawa pulang
Informan
suamiku, suamiku dipulangin ke rumah orang menjemput suami
tuanya sama kakakku jam 12 malem itu.
untuk dibawa
pulang lalu suami
dipulangkan ke
rumah orang
tuanya oleh kakak
Gimana mbak itu perasaannya?
informan
Sakit banget, aku sebenernya mau pisah udah Sakit hati
mau pisah gitu.
diselingkuhi dan
ingin berpisah
Ya sekitar 1 minggu dia kan gak pulang, 1
minggu atau 2 minggu udah gak pulang, itu
udah dipesen sama orang tuanya terus dia
balik lagi kesini katanya mau berubah gitu.
Terus kan minta maaf sama kakakku tapi
bilangnya gak mau diulangin lagi,

terus hp kan saya gak mau itu hp yang
megang dia atau aku gak mau terus dibawa
kakakku itu terus dia ngambil sama tetangga
sini, tetangga yang saya nemenin aku ke
rumah perempuan itu. Hp dipegang lagi
katanya kan yang nyuruh aku, kakakku kan
gak tega sama aku, itu katanya izinnya dari
aku terus dikasih lagi. Terus pulang-pulang
udah bawa hp itu, bawa hp kan yang diajak
ambil itu juga bilang katanya yang nyuruh
ambil hp itu aku kan dia mau-mau aja.
Waktu dia seminggu tinggal di rumah, apa
yang mbak pikirin?
Aku bulet mau cerai, sampe orang tuanya ke
sini aja bawain telur bawain apa makanan
anak-anak. Itu aja saya tumpahin semua
sampe orang tuanya itu marah sama aku,

Suami tinggal
dirumah mertua
dan disuruh untuk
kembali kerumah
informan dan
suami mau
berubah dan
meminta maaf
pada kakak
informan
Informan tidak
ingin ada hp dan
hp dibawa oleh
kakaknya, tetapi
suami dan
temannya
mengambil hp
berbohong
mendapatkan izin
istri

Sangat ingin
bercerai hingga
mertua merayu
untuk tetap
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Tindakan
mengejar suami
karena emosi
Kakak berperan
besar dalam
pemecahan
masalah
Sakit hati
diselingkuhi
Keinginan untuk
cerai
Keluarga
mendorong suami
untuk kembali
Suami berjanji
untuk berubah dan
meminta maaf
Peran kakak
dalam melindungi
informan
Hp adalah sarana
selingkuh suami

Keinginan besar
untuk bercerai
Menolak rayuan
mertua untuk
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seharusnya kan marah sama anaknya bukan
sama aku, kok marahnya sama aku orang
tuanya kayak gitu.

Gimana perasaan mbak?
Tapi kan itu kakakku gak boleh kalo cerai
gitu. Yang itu Jogja, kasian sama anakku gitu
katanya, ini (yang kedua) kan belum bisa
jalan mbak, ini jalannya sekitar umur 4 tahun
baru bisa jalan. Terus kan ini dibawa
bapaknya udah 1 minggu gak saya jemput,
terus itu kakakku bilang kalo gak dijemput,
aku sendiri yang jemput anak itu ke rumah
dia, terus terpaksa aku jemput pagi-pagi aku
jemput sama orang lain. Dia itu kan,
kakakku, gak tega bagi anak.

Maaf sebelumnya, gimana reaksi tentang
anak kedua yang ternyata ada beberapa
tubuh yang gak berfungsi?
Kalo saya kan umur 8 bulan udah tau terus
kan udah dibawa kemana-mana udah ke
Jogja gitu, tapi ya sama aja. Ya mas M biasabiasa aja, gak mikir gimana-gimana gitu
enggak. Dia itu mikirnya itu cuman seneng
dia seneng dirinya sendiri.
Pengasuhan gimana dong mbak?
Iya saya sendiri, waktu hamil R kan masih
kecil juga 2 tahun udah punya adek, terus itu
hamil besar suaminya pergi itu tiap jajan
bawa anak kecil udah perut besar bawa anak,
itu sebenernya ya juga sakit mbak, tapi ya
mau gimana lagi, udah nasib kayak gitu
(senyum).
Apa yang mbak lakuin?
Iya mbak, cuman nangis tiap malem, sama
ngeliatin anak udah anak yang 1 kecil udah
hamil lagi, suami gak ada. Terus hamil ini
(anak kedua) udah ya sekitar 8 bulan 9 bulan
kan suami kerja lagi, sampe ngelahirin gak
ada. Ya sabar aja mbak sama nangis, mau
gimana lagi.

bertahan dengan
membawakan
kebutuhan
pangan, tetapi
ditolak dan mertua
marah pada
informan, padahal
seharusnya pada
suami
Kakak melarang
informan untuk
cerai karena
kasian pada anak
yang kecil belum
bisa jalan
Anak yang kedua
dibawa suami dan
tidak dipulangkan
sehingga informan
jemput karena
diancam kakak
yang akan
menjemput
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mempertahankan
pernikahan
Mertua tidak adil
memperlakukan
informan

Peran kakak
mempengaruhi
pernikahan untuk
bertahan
Patuh pada kakak
karena alasan
anak
Rasa takut dan
malu jika kakak
ikut campur
Peran ibu:
pengasuhan dan
tanggung jawab
pada anak
Kakak membantu
dalam penjagaan
anak
Informan berusaha Peran ibu:
mengobati anak
berusaha untuk
kedua, tetapi
kesejahteraan
suami tidak
anak
membantu hanya
Suami tidak
mementingkan
berperan sebagai
kesenangannya
ayah
sendiri
Suami egois
Sakit mengasuh
Pengasuhan
sendiri anak
sendiri
ketika hamil dan
Ingin ada peran
suami tidak ada,
suami ketika
namun pasrah
hamil
karena ini adalah
Rasa sedih dan
nasib
sakit
Menerima nasib
dan tidak berdaya
Menangis setiap
Ekspresi menangis
malam,
Prihatin dengan
menyabarkan diri, kondisi sendiri
dan pasrah karena mengurus anak
sakit hati suami
Kesedihan suami
tidak ada padahal tidak berperan
telah hamil ketika sebagai suami
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Gak cerita mbak sama orang lain?
Gak.
Oh kayak gitu.
Iya, kan itu waktu ngelahirin ini dianya kerja
dan pulang setelah udah sekitar 2 hari 3 hari
baru pulang.
Gimana itu mbak perasaannya?
Ya waktu itu kan kalo dia kerja itu gak papa
mbak, kan juga cari nafkah buat orang
anaknya waktu itu, ya waktu itu kalo
ngelahirin yang terakhir ini.
Gimana anak kedua mbak?
Iya mbak, takutnya kan gak bisa jalan, kan
dia itu cuman duduk aja, pergi tapi cuma
ngesot gak bisa jalan. Ngadepinnya sendiri,
suamiku kan orangnya itu sama anak itu
gimana gitu gak, sayang itu sepertinya sama
anak perempuan.
Oh gitu, tapi kenapa yang dibawa-bawa
seringnya yang kedua mbak?
Gak tau. Cuman yang dibawakan cuma ini
gitu, kan R yang dibawa, Rnya gak mau
waktu itu, terus yang dibawanya yang ini kan
ini belum ngerti apa-apa.
Kembali lagi ya mbak, kok bisa mbak gak
jadi cerai?
Kasian ini kan juga anaknya kayak gini aku
kan kesian, kan udah anak 2. (kakaknya)
kasian sama anak-anak kamu gitu.

Sampe dia pulang kesini aja gak pernah dia
bilang gimana-gimana, cuma tak diemin aja
mbak, biarin aja dia mau kayak gimanagimana terserah. Cuma diem. Dia pulang
kesini, diem aja, pulang terus bawa anaknya,
kalo pulang (ke rumah orang tuanya) itu
bawa anaknya terus ke rumahnya orang
tuanya balik lagi bawa pulang lagi tapi gak
pernah, sekitar 1 bulanan itu gak pernah ada
komunikasi, cuma diem aja, ntar kalo ngasi
uang jajan anaknya dikasih anaknya.
Mohon maaf mbak, hubungan intim suami
istri seperti apa?
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anak pertama juga
masih kecil

siaga
Sakit karena
menjelang
kelahiran suami
tidak dapat hadir
lagi
Menangis karena
tidak berdaya
Memaklumi suami Toleransi jika
tidak hadir lahiran suami bekerja
karena bekerja
Sendiri
menghadapi
kondisi anak
kedua (laki-laki)
yang abnormal,
suami lebih
sayang anak
perempuan

Merasa sendiri
dalam
menghadapi
kondisi anak yang
abnormal
Suami pilih kasih
menyayangi anak
Pengasuhan
sendiri

Anak pertama
tidak mau
bersama suami,
anak kedua tidak
mengerti kondisi
suami
Bertahan karena
kasian pada 2
anak didukung
dengan saran
kakak

Penolakan anak
pertama pada ayah

Jumlah dan
kondisi anak
menjadi alasan
bertahan
Dukungan kakak
untuk bertahan
dengan alasan
anak
Ketika suami
Menganggap
kembali tinggal
suami tidak ada
bersama, informan Tidak peduli pada
tidak berbicara
suami
padanya, walau
Tidak ada
suami ketika
komunikasi untuk
pulang ke rumah
problem solving
orang tuanya
Tidak ada
membawa anak
komunikasi sutri
selama kepahitan
Komunikasi
dengan anak tetap
baik
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Ya masih dilakukan.
Lalu mbak selama sebulan tidak
komunikasi itu gimana?
Ntar disini 2 minggu ntar pulang lagi gak
pulang gitu.
Kenapa gak ada komunikasi mbak?
Kan masih sakit hati.
Kenapa mbak mau mendengarkan
omongan kakak?
Kasian sama anak-anak, terus kan bilangnya
kakakku itu nanti kalo bagi anak itu gimana
gitu, kasian gitu. Ntar kalo dia (anak kedua)
yang dibawa kan kasian orangnya kayak gini,
kan Rnya gak mau dibawa bapaknya terus
yang dibawa yang ini, terus kasian kalo yang
ini kayak gini dibawa bapaknya, kamu tega
gitu kan, kan kakakku bilangnya gitu.
Kakakku gak tega sama yang ini orangnya
kayak gini kok dibawa kesana boleh, gitu.
Terus kan kakakku bilang kalo aku gak mau
jemput, kakakku yang mau jemput dia sendiri
ke rumah sini.
Dari sebulan itu kenapa akhirnya
berkomunikasi lagi?
Ya kalo gak salah ini (anak kedua) masuk
rumah sakit apa gimana. Terus ya namanya
juga suami istri ya mbak juga bilang gini gini
gitu, lama-lama juga dia itu juga kan disini
sebenernya cuma diam aja, orang tua sini
diem aja kasian sama dia kan orang tuaku
yang 1 udah gak ada (bapak), aku kasian
sama orang tua. Terus kalo lama-lama disini
cuma tak diemin aja kan melihatnya juga
kasian kan sama suamiku. Terus ya saya
bilang, apa perlunya, tanya apa gitu, bilang
apa gitu. Akhirnya hubungan jadi biasa lagi.

Ada obrolan tentang pernikahan gitu gak?
Dia kan gak mau kalo suruh cerai-in
sebenernya yang minta cerai kan aku, terus
sananya itu gak mau kalo nyerai-in, tapi
sebenernya dia itu mau aku yang nyerai-in
dia, tapi aku gak mau kalo aku yang nyeraiin.
Tetep pokok e dia itu bilangnya, “aku masih
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Masih melakukan
hubungan intim
dengan suami

Hubungan intim
masih dilakukan

Tidak
berkomunikasi
dengan suami
karena sakit hati

Sakit hati
sehingga tidak
komunikasi

Mengikuti saran
kakak untuk
bersama karena
saran kakak benar
mengenai anak
kedua yang
mungkin terlantar
karena kondisi
abnormalnya dan
anak pertama
yang tidak mau
bersama ayahnya

Mendengarkan
kakak karena
alasan anak
Pembagian anak
tidak mungkin
jika cerai
Prihatin dengan
kondisi anak yang
mungkin tidak
akan diurus suami
Penolakan anak
pertama pada ayah
Patuh pada kakak
Kakak berperan
dalam pernikahan
Komunikasi
Anak alasan
dengan suami
berkomunikasi
dimulai karena
ortu
anak kedua sakit
Sutri sebaiknya
dan kasian pada
berkomunikasi
suami, sebaiknya
Alasan
suami istri juga
berkomunikasi
saling
sutri untuk
berkomunikasi
menjalin
hubungan
Kasian tanpa
komunikasi
Niatan untuk
kembali menjalin
hubungan baik
dengan suami
Suami tidak mau
Istri mau cerai,
menceraikan istri
namun suami
padahal istri mau
tidak
bercerai, suami
Sutri sama-sama
mau jika istri yang mau bercerai
menceraikan
namun prosesnya
menyulitkan
Suami mengaku
Percaya pada
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suka”, gitu, masih pingin berumah tangga
gitu. Aku sempet percaya dia mau berubah.
Dia bilangnya, “iya aku berubah”, tapi ya
sama aja.
Kok bisa percaya?
Kan dia itu udah hp itu dikasih atau gimana
itu sementara sekitar berapa bulan gitu. Kan
sebulan itu hp disita dibawa ke Jogja, jadinya
kan dia gak bawa hp. Kan gak pernah pulang
kesini, terkadang pulang terkadang enggak
gitu.
Gimana dia mbak waktu anak sakit?
Ya yang tanggung jawab orang tuanya, dia
kan gak punya uang, gak kerja.

Gimana mbak perasaannya terhadap dia?
Kalo perasaan aku tu gak bakalan dia itu
berubah mbak wong sifatnya dari dulu udah
kayak gitu. Cuma katanya dia mau berubah,
tapi ya sebenernya gak pernah ada perubahan
mungkin berubah sementara 2 bulan 3 bulan
itu aja, setelah itu balik lagi, udah kayak gitu
tiap harinya kayak gitu.
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masih menyukai
istri dan mau
berubah, istri
percaya
Ternyata suami
tidak juga berubah

suami yang
memberi harapan
mau berubah

Hp tidak ada dan
suami tidak
menentu tinggal
bersama istri atau
orang tuanya

Tidak ada hp,
suami berubah

Mertua
menanggung
biaya anak sakit
karena suami
tidak bekerja dan
tidak punya uang

Mertua
bertanggung
jawab terhadap
kesejahteraan
cucu
Kecewa suami
tidak
berpenghasilan
Tidak percaya
pada suami
Pesimis terhadap
suami
Tidak berharap
pada suami
Suami sempat
berprilaku baik

Yakin suami tidak
akan berubah
karena itu
merupakan
sifatnya

Suami hanya
berubah baik
untuk sementara
waktu
Abis dia bilang mau berubah, suruh buktiin
Meminta bukti
gitu aja kalo dia bener-bener berubah
nyata perubahan
buktikan, gitu aja. Ya dia itu buktikan, karena suami dan
dia itu gak bawa hp gak bisa komunikasi
dibuktikan karena
sama siapa-siapa.
tidak ada hp
Lalu gimana setelahnya mbak?
Iya terus kayak gitu, setelah itu ada motor itu Motor membuat
lagi. Berubah lagi.
suami kembali
Pertama melihat dia bawa hp lagi gimana
berprilaku buruk
mbak?
Ya marah lah sebenernya hp itu dibawa
Marah karena ada
dulunya udah ditaruh,
hp
kalo ada sms ada telfon itu bilang dari ini ini Dulu suami
gitu, jujur.
sempat terbuka
tentang
komunikasinya di
hp

Tidak ada
perubahan dari
suami

Istri mau bukti
tindakan
Hp adalah sarana
selingkuh suami
Motor adalah
sarana sifat buruk
suami
Respon marah
ketika ada hp lagi
Istri ingin suami
jujur
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Setelah itu gak jujur lagi, kok hp setiap
ditaruh itu mati, kalo mau dibuka gak bisa,
kalo gak dia sendiri yang buka, gak bisa.
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Suami kembali
menutupi dengan
cara hp dimatikan
dan dikunci
penggunaannya
sehingga hanya ia
yang bisa
menggunakan
Ketika hp
dipegang istri,
suami meminjam
hp orang lain dan
mulai
menghubungi
wanita lain dan
istri curiga

Ketidakjujuran
suami
mencurigakan
Kecurigaan pada
suami yang selalu
berhubungan
dengan hp

Kebenaran suami
selingkuh dengan
banyak wanita
bahkan setelah
masuk LP karena
informasi dari
teman

Informan
mendapatkan
informasi tentang
suami dari temanteman suami
Kekecewaan
karena suami
punya banyak
selingkuhan

Suami kembali
memiliki wanita
di LP
Waktu itu belum tau, kan sekitar 1 bulanan
Suami sering
udah curiga setiap sore kok keluar gitu,
keluar dan
keluar itu pamitan mau kesini gitu.
berbohong
mengenai
tujuannya pergi
Sebelum itu aku pernah diteror sama orang
Pernah diteror
mbak, ditelfon katanya perempuan sini gitu,
orang lain
namanya ini ini gitu, tapi saya sempet
mengenai prilaku
bertengkar itu sama orang yang neror, yang
suami dan istri
neror itu cewek sama cowok kan suami istri, marah
kalo suamiku kayak gini kayak gini gitu. Aku mengkonfirmasi
kan panas terus pas aku nganterin anak
pada suami tapi
sekolah, suamiku jemput itu aku tanya,
suami tidak
nomornya si tri gitu, eh neror lagi sampe aku mengaku
marah-marah, dia itu gak ngaku sama sekali
gak ngaku.
Gimana perasaannya waktu itu?
Sakit mbak, dia gak ngaku terus setelah itu
Sakit hati suami
pergi lagi, kalo berapa hari itu pergi kalo mau tidak mengaku

Mengetahui suami
di LP punya
wanita lain
Curiga suami
selingkuh

Terus hp itu kan itu saya buka itu, saya yang
pegang, saya taruh dimana itu kan dia gak
tau, matiin, pinjem hpnya orang. Hpnya
saudaranya disana pinjem, bisa kemanamana, bisa telfon-telfon. Dari situ mulai
curiga lagi, curiga itu udah lama terus udah
beberapa bulan, udah lama pokoknya mbak,
terus aku masih sama keluargaku saudaraku,
suamiku kayak gitu lagi gitu, ya terus itu
perempuan.
Temennya kan malah bilang kalo perempuan
sini sini itu, orang sini orang sini itu
bilangnya malah pas suamiku udah masuk
baru bilang, sekitar dapet seminggu
temennya telfon aku terus bilang suamiku
selingkuh sama orang sini orang sini gitu,
bukan perempuan yang kasus itu, ada yang
lain. Terus saya buktikan, itu juga bener. Dia
kan udah masuk LP itu.
Maksudnya gimana kak?
Ada masalah lagi, punya perempuan lain gitu
itu waktu dia udah masuk LP.

Marah karena
suami banyak
berselingkuh
Usaha untuk
konfirmasi
masalah
Marah karena
suami tidak jujur

Sakit dibohongi
Suami berbohong
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jenguk orang sakit. Aku biarin aja. Pulang itu
sekitar gak lama gitu bilang, sekitar 1 jam 2
jam, eh ternyata dia itu pergi sama
perempuan itu.
Karena yang dijenguk itu bilang sama
temennya suamiku terus suamiku itu juga
bilang sama temennya itu, terus pinjem helm
lagi pergi lagi kerumah saudaraku yang di
Wonosari sama perempuan, kirain aku tapi
yang saudaraku itu tau kalo itu perempuan
orang lain tapi istrinya setaunya aku, masak
aku gak turun ke rumahnya kalo aku gitu.
Ternyata perempuan itu.
Berani ya mbak dia bawa perempuan ke
rumah saudara mbak?
Iya, dia itu nekad mbak. Aku taunya dari
yang minjemin helm. Dulunya itu denger
tetangga kalo suamiku itu sering selingkuh
sama ini ini,
cuma diem, kan dia, “gak usah dengerin
suara orang, yang penting aku”, gitu kan.

Terus kok anehnya mbak kalo pulang, pernah
e mbak kalo pulang itu dia gak punya uang
tapi kok pulang itu bawa baju buat anakanak. Kok anehnya dia itu kalo beli itu
biasanya ngajak terus anaknya itu yang
ukuran segini-segini gitu, kok gak, itu
curigaku kan yang beliin perempuan itu kalo
dia itu jujur kalo dia itu udah punya anak, dia
jujur, tapi perempuan itu juga mau. Terus
pergi lagi gitu, beli apa gitu, beliin anakanak, makanan apa gitu kok banyak banget,
tumben gitu, biasanya kan cuman yo gak
terlalu banyak gitu mbak. Wong sampe buah
sampe berapa kilo, 5 kilo atau berapa gitu
mbak belinya, terus aku kan kok kayak gini,
tapi cuma diem akunya.
Apa yang mbak pikirin waktu itu?
Curiga tentang perempuan itu. Terus
perginya itu mau pamit beli velg motor, terus
bilangnya cuma semalem agak malem aku
pulangnya gitu, minta uang buat beli bensin,
cuma beli bensin aja tak kasi. Terus maunya
kan gak mau tak kasi, cuman cepet-cepet
selak sore waktu itu perginya sekitar jam 2
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selingkuh dan
terus berbohong
untuk pergi
dengan wanita
lain
Tahu suami
berbohong karena
diberitahu teman

untuk
berselingkuh

Diam dan tidak
mendengarkan
gossip dari orang
lain karena
percaya omongan
suami
Curiga dan
bingung suami
perhatian dengan
membelikan
barang padahal
tidak punya uang
dan tidak
mengajak anak,
tetapi informan
hanya diam

Diam karena
percaya sehingga
patuh pada suami

Suami berbohong
meminta uang
untuk keperluan
motor, tetapi
suami pergi dan
tidak pulang juga
tidak mengangkat

Suami berbohong
tentang selingkuh
Masih
memberikan
kebutuhan suami
Masih peduli
dengan

Informasi tentang
suami didapatkan
oleh orang lain

Curiga jika suami
peduli keluarga
Curiga namun
tetap diam
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siang. Setelah itu berapa hari kok gak pulang.
Sudah berapa hari gak pulang, terus aku
telpon gak diangkat, pas gak diangkat itu
ternyata bawa perempuan itu ke kerjaannya
orang daerah sini ke Jogja itu.
Setelah 2 hari lagi, itu denger orang yang
temennya itu kalo dia itu masuk LP itu, baru
ngasih tau kalo dia bawa perempuan itu
perempuan mana gitu. Terus aku kan gak tau
apa-apa, LP Wonosari. Terus kan padahal
kan sekitar jam 11 atau 11.30 malam itu
kejadian suamiku itu bawa dilaporin itu. Kan
ceritanya katanya dia itu udah pulang sekitar,
dia itu minta uang orang tuanya, orang
tuanya udah habis pergi sama perempuan itu.
Setelah itu, pulang ke rumah orang tuanya
sekitar jam 3, minta uang lagi katanya
uangnya itu kurang buat beli itu velg tadi,
terus dia jual hp apa gimana, sekitar jam 8
malem, itu ketemu orang sini di ajak pulang
kesini, terus pulangnya kerumah orang
tuanya, kok jam sekitar jam 10 ditelfon
perempuan tapi gak di rumah orang tuanya,
pas dirumah tempatnya mbahnya, kan denger
kalo itu perempuan, katanya jam setengah 11
telfon itu katanya suruh nganterin ke Jogja
perempuan itu. Padahal jam 3 itu bawa
dipulang perempuan itu, masak jam setengah
11 atau jam 11 itu malem itu suruh nganterin
ke Jogja lagi ternyata di sana itu udah dijebak
pemuda sana sama pihak keluarga sana
(keluarga ceweknya). Digrebek tapi gak
dirumah, cuma dijalan sawah atau gimana.
Belum ada polisi, kan deket rumahnya itu ada
polisi, terus polisi dateng. Sampe sana kan
sempet dipukulin gitu dianiaya disananya dia
sama pemuda, terus yang ngelaporin itu
sebenernya bukan pemuda sananya, malah
pemuda di itu di desanya.
Mbaknya ngerti gimana?
Setelah jam 2 siang dikasih tau situnya,
katanya kan cuma biasanya itu kan itu
bergurau gitu, terus bilangnya gini, ada kabar
lelayu gitu, kabar lelayu kan orang
meninggal, terus bilangnya itu masak lelayu
terus bilangnya gini, kan suruh duduk terus
dibilang gini kalo suamiku ditangkap polisi
itu gara-gara perempuan ini. Itu kan langsung
kaget mbak, jam 12 itu, terus langsung ke
rumah mertua, ternyata mertua juga udah tau,
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telepon

keberadaan suami
Tidak ada
komunikasi antar
sutri

Mengetahui suami
di LP dari teman
karena masalah
perempuan
Suami berbohong
pada orang tuanya
untuk meminta
uang ternyata
pergi dengan
perempuan dan
dijebak agar
suami ditangkap
polisi

Kabar suami di LP
didapat dari orang
lain
Suami berbohong
untuk
berselingkuh
kepada orang
tuanya

Tahu suami di LP
karena berita
lelayu di desa dan
dijelaskan oleh
orang lain,
informan kaget
dan langsung
menemui mertua
untuk
memberitahu,

Kaget tahu suami
di LP dari orang
lain
Tidak ada
komunikasi kasus
suami dari mertua
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mertua gak ngasi tau sini terus aku bilang
sama orang tuanya sana, sana juga nangisnangis, ya mau gimana lagi.
Terus ngeluarin apa yang aku rasakan tapi
sananya cuma diem aja.
Emang apa yang dirasain?
Enggak aku loh mbak, kalo orangnya kayak
gini kayak gini itu tak keluarin semua.
Apa yang dirasakan waktu dengar kabar
itu?
Ya sakitlah mbak terus sakit hati tapi mau
gimana lagi, cuma adanya emosi. Terus kan
aku nyalahin mertua, itu sebenernya gak usah
minta motor dibeliin, minta hp dibeliin, minta
apa dibeliin gitu loh mbak. Pokoknya setiap
minta uang segini, 1 juta langsung dikasi,
minta uang segini langsung dikasih gitu gak
tau itu buat apaan.
Apa yang mbak pikirin waktu ngerti dia
ditangkep polisi?
Ya cuman nangis, cuman dirumah sakit hati
berapa bulan aja gak jenguk itu Polres
Wonosari.

Kan disana sekitar 2 bulanan di Polres, terus
dipindah ke LP itu setelah itu, setelah
disidang itu, kan dulunya itu udah dikasi tau
keluarga sini kalo mau ngurus itu kalo
sebelum disidang itu ke meja hijau, tapi
orang tua sananya mintanya kayak gitu,
setelah sidang aja. Setelah sidang kan bisa
setelah sidang kan bisanya 15 atau 20 juta
kan mbak setelah itu dibilangin 60 juta ya
udah mbak biarin aja gak usah dijemput.
Terus sampe sananya aku kan gak tega,
nangis aja, jenguk itu kan sebenernya kakakkakakku kan gak boleh jenguk suamiku, tapi
kan ngelihat anakku itu kasian gitu, cuman
bisanya nangis, terus dibawa kesana, sananya
cuman nangis. Akunya gak bisa bicara apaapa, cuman nangis semua, orang ama orang
tuanya nangis, bapaknya nangis, ibunya juga
nangis, ini (anak)nya juga takut wong mau
salaman aja dia gak mau, cuman dia kan udah
tau.

mertua sudah tahu
namun tidak
memberitahukan
informan
Informan
menceritakan
kekesalannya dan
direspon diam dari
mertua
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Terbuka karena
lelah dan kesal
terhadap suami
dengan mertua
Mengeluarkan
uneg-uneg jika
sangat sakit

Sakit hati tahu
suami di LP dan
marah serta
menyalahkan
mertua karena
diberikan motor
dan hp serta selalu
dituruti
keinginannya

Sakit hati namun
tidak berdaya
Menyalahkan dan
kecewa mertua
memanjakan
suami sehingga
menyebabkan sifat
buruk suami

Menangis dan
sakit hati tidak
mau menjenguk
suami di Polres
Banyak biaya
untuk mengurus
kasus suami tapi
tidak mau
mengurus

Respon: menangis
sebagai wujud
sakit hati
Enggan bertemu
suami karena sakit
hati
Tidak mau
mengurus suami
karena lelah dan
merasa tidak
mampu

Ketika bertemu
suami tidak tega
dan hanya samasama menangis
dengan semua
keluarga padahal
dilarang untuk
menemui suami
oleh kakak, tapi
tetap mengunjungi
demi anak, namun
anak tidak mau

Tidak tega melihat
kondisi suami di
LP sehingga
menangis
Memprioritaskan
anak dalam
menjaga
hubungan suami
istri
Ekspresi:
menangis karena
tidak berdaya
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Berarti rame-rame mbak kesananya?
Iya sekitar 4 apa 5 orang, terus cuman nangis
aja
terus dipindah ke LP. LP kan aku kalo gak
diajak orang tua sana, setelah itu aku gak
pernah kesana di LP, terus hari lebaran
kesana malah sama adek-adekku kan dia
udah punya salah sama adekku, terus sama
adekku 2. Terus malah disananya cuman
pada nangis aja, katanya dia mau berubah,
gini-gini gitu.
Sepertinya mau berubah, tapi ya gak tau.
Terus setelah habis lebaran itu langsung
dipindah ke Wirogunan,
terus ke Wirogunan disana jenguk berapa kali
ya, 4 kali atau 3 kali kesana, sampe sekarang
enggak. Sekitar hari apa ya, hari kurban
sampe sekarang gak pernah kesana lagi. Ini
(anak)nya gak mau.
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bersalaman ketika
bertemu

Anak takut
dengan ayah

Hanya menangis
ketika
mengunjungi
Mengunjungi
karena diajak
orang tua dan hari
besar keagamaan
bersama keluarga
untuk saling
memaafkan

Kunjungan tidak
ada komunikasi
Menangisi
keadaan suami
Ada usaha untuk
menjalin relasi
dengan suami dan
memaafkan

Suami mau
berubah namun
istri tidak yakin
Jarang menjenguk
karena anak tidak
mau

Sedikit percaya
suami mau
berubah
Kunjungan terjadi
karena anak

Kunjungan semua
menangis karena
kasian anak dan
tidak tega suami
di LP

Menangis karena
kasian anak punya
ayah di LP
Tidak tega dengan
anak
Tidak tega suami
hidup di LP
Sakit hati pada
selingkuhan suami

PERTEMUAN KEDUA
Berarti bertemu mas M itu setelah kasus
tepatnya kapan?
Hmm ketemunya kan pas di LP.
Yang sampe sana cuma nangis aja itu ya
mbak, kok bisa begitu?
Ya semua nangis, suami saya nangis, semua
yang kesana ya nangis semua. Ya itu liat
anak terus kasian sama dia hehe gak tega
masuk itu di LP.
Kenapa gak tega mbak?
Itu melihat masuk LPnya itu gak tega, tapi
sebenernya kan juga sakit itu kesalahan dia
itu. Tapi gak tega melihat dia masuk situ.
Maunya sih kan maunya itu suami saya
masuk terus perempuannya juga masuk
disitu, tapi gak boleh udah bilang sama
polisinya gak boleh. Kan soalnya itu dibawah
umur. Kan sama-sama mau, gak ada
pemaksaan.
Cuma sekali mbak ketemu?
Hmm di Polres 2 kali, sampe di LP juga
cuma nangis, pindah ke LP itu juga nangis.
Sebenernya dari rumah mau ngomong, tapi

Sakit hati namun
suami pantas
masuk LP,
walaupun
seharusnya
selingkuhannya
juga masuk LP

Ketika mau
berkunjung
berniat untuk

Tidak tega
membuat pikiran
kalah oleh
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sampe sana gak bisa.
Emang apa yang mau diomongin mbak?
Ya itu kan sebenernya minta cerai terus kan
sananya itu suruh itu nikahin yang
perempuan yang satu itu terakhir, suami saya
gak mau.
Gimana ya, waktu itu sebenernya marah tapi
apa ya, gak tega sama suamiku, suamiku
masuk LPnya kayak gitu. Kan setelah masuk
LP baru tau dia dijebak, sebelumnya gak tau.
Setelah itu kan gak langsung vonis toh
mbak, apa prosesnya?
Prosesnya kan lama itu ngumpulin bukti
cewek itu, sidangnya kan sampe 3 kali terus
sempet ke sana. Gak boleh dateng pas sidang
kan gak diberi tau sama suamiku.
Kalo mbaknya sendiri ada keinginan dateng
gak?
Sebenernya itu gak mau dateng kesana, kalo
gak terpaksa karena anak-anak gak bakalan
dateng kesana.
Kenapa gak mau kesana?
Masih sakit hati.
Berarti mbak selama masa itu, apa yang
dilakuin?
Apa ya…. Ya sering keluar tapi kan waktu
itu cuman di rumah, tapi saudaraku bilang
jangan diem aja, terus aku disuruh keluar, ke
rumah temen atau kemana gitu, biasa seperti
gak ada masalah gitu. Terus aku nurut aja.
Kalo dirumah kepikiran rasanya tuh males,
marah. Ya pinginnya tuh cerai ya
berpikirannya seperti itu, sampe sekarang
juga berpikiran seperti itu. Tiap malem cuma
nangis.
Pingin cerai tapi kan adekku gak boleh, tapi
kakak-kakakku suruh cerai. Terus adik gak
boleh ntar bagi anak itu gimana gitu. Tapi
gak tau besok gimana, pinginnya sih cerai.

membicarakan
kasus, tetapi
setelah bertemu
jadi tidak tega
Minta suami
menceraikan dan
menikahi
selingkuhannya,
tapi suami tidak
mau
Ada perasaan
marah tapi tidak
tega karena suami
dijebak
Tidak tahu dan
tidak mengikuti
proses peradilan
suami
Sakit hati
sehingga enggan
datang di proses
peradilan jika
bukan karena anak
Masa peradilan
hanya dirumah
namun disarankan
untuk bepergian
oleh saudara agar
seperti tidak ada
masalah
Di rumah merasa
malas dan marah,
menangis
Ingin cerai hingga
sekarang
didukung kakak,
namun dilarang
adik karena akan
susah pembagian
anak sehingga
masih bingung
antara cerai atau
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perasaan
Keinginan untuk
cerai dan mau
suami
bertanggung
jawab

Tidak tega
mengalahkan rasa
marah
Kondisi suami
seharusnya tidak
masuk LP
Tidak tahu dan
tidak mengikuti
proses peradilan

Sakit hati
sehingga tidak
mau tau dengan
proses sidang
Anak adalah
alasan untuk
kunjungan
Masa peradilan:
diam dirumah,
namun patuh pada
nasehat saudara
untuk bepergian
Memikirkan
suami membuat
malas dan marah
Ingin bercerai
namun perbedaan
dukungan dari
saudara dan alasan
pembagian anak
Menangis:
ekspresi kekesalan
Keinginan cerai
namun belum
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Kan udah lama dari pertama dia masuk LP
mbak, tapi kenapa belum mengajukan
cerai?
Kan gak boleh kalo suaminya di LP, kan
tandatangannya harus tanda tangan suami.
Kalo ketauan ada di LP gak boleh. Dari
sananya sama itu kantornya shhh.. kan
sebenernya saya mau cerai terus kan kantor
agama atau kantor apa itu gak boleh. Tementemenku juga bilang kalo suaminya di LP gak
boleh. Terus itu sebenernya pingin cerai tapi
kasian sama orang tuanya sana juga, saya itu
dianggap seperti anak sendiri.
Jadi waktu itu gak ikut sidang terus denger
aja kalo vonisnya 8 tahun?
Iya, kan waktu itu dengernya gak 8 taun,
katanya cuman 3 tahunan gitu atau berapa
tahun. Bapak mertua yang kasi tau, dia ikut
sidang 1 kali.
Pertama kali denger vonisnya 8 tahun
perasaannya gimana?
Ya cuma nangis aja, kaget. Kan kata orang
juga kayak gitu cuman berapa bulan gitu gak
sampe 8 tahun.
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bersama

pasti kedepannya
(bingung)

Belum bercerai
karena suami
berada di LP dan
kasihan dengan
mertua karena
telah dianggap
seperti anak
sendiri

Tidak dapat cerai
karena terhambat
persyaratan LP
Tidak cerai karena
ikatan mertuamenantu yang
sudah dekat

Mengetahui info
vonis suami dari
bapak mertua

Mengetahui info
vonis suami dari
bapak mertua

Kaget dan
menangis
mengetahui vonis
suami yang lama
Pindahnya suami
dari satu LP ke
yang lain tidak
ada
pemberitahuan

Menangis tidak
menyangka vonis
sangat berat

Terus waktu itu kan sekitar 8 bulan atau 10
bulan di LP Wonosari, terus dipindah ke
Wirogunan itu kan pihak sini gak ada yang
tau, pihak keluarga gak ada yang tau. Waktu
itu ada temennya mau jenguk katanya udah
gak ada, padahal baru 3 harian, nengokin
terus yang nengokin kan orang tuanya terus
bilangnya gak mungkin gitu. Terus ternyata
dipindah.
Berarti denger 8 tahun itu rasanya sakit ya,
gimana itu mbak?
Abis dari dulu gitu terus. Aku tanya sama
Bertanya pada
suamiku kenapa segitu, karena dibawah umur suami mengenai
gitu.
alasan lamanya
pidana
Tanggapan mbak gimana?
Ya terima aja, biar buat pelajaran buat dia.
Menerima vonis
sebagai pelajaran
Oh jadi juga merasa seperti itu ya mbak,
untuk suami
tapi di satu sisi juga kasian?
Iya hehe kan tidurnya juga kayak gitu di LP. Kasihan kondisi
Kan di Polres itu kan tidurnya cuma di lantai suami di Polres
toh mbak gak pake tiker gak pake apa. Gak
yang tidur di

Tidak adanya
komunikasi
keberadaan suami
dari LP

Masih ada
komunikasi kasus
karena peduli
dengan suami
Menerima vonis
sebagai pelajaran
untuk suami
Lebih tidak tega
kondisi suami di
Polres
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boleh pake sarung apa gitu gak boleh. Tapi
kalo di LP katanya boleh, celana panjang aja
kalo di Polres gak boleh. Ya kalo melihat dia
itu kasian gitu sama dirinya itu, kok nasibnya
kayak gitu. Sebenernya gak tega ngeliat dia
kayak gitu hehe.
Tapi kalo itu inget kelakuan dia gitu, marah.
Tapi kuatan mana mbak perasaannya gak
tega atau marah?
Lebih pingin cerai.
Gimana sih mbak pertama kali denger
waktu 8 tahun, apa yang dipikirkan?
Waktu pertama kali itu denger itu juga kaget
kalo pikir-pikir biarin aja. Udah terbiasa
(sendiri) walaupun punya suami kan dia
kelakuannya juga gitu, ditinggal gak
bertanggung jawab. Mendingan sendiri
daripada punya suami hehe.
Sampe sekarang aja lebih seneng sekarang
daripada ada suami, walaupun gak ada
suaminya lebih seneng.
Kenapa gitu mbak?
Bisa itu kan gak ada denger dari orang lain
tentang suamiku atau gimana itu gak.
PERTEMUAN KETIGA
Menurut mbak dulu, narapidana itu apa
sih?
Hehe apa ya.. ya heheh ya gak tau lah mbak
pokoknya aku gak mikir sampe segitu, sampe
punya suami napi. Kan itu orang apa itu,
seperti korupsi atau apa gitu.
Kalo sekarang kan suami jadi napi, ada
perubahan gak mbak terhadap narapidana?
Gak, iya kan itu semua orang disitu yang
masuk situ kan gak semuanya koruptor,
seperti ya itu suami aku kayak gitu.
Sekarang kan bisa dibilang mbak adalah
istri seorang napi, gimana tuh mbak
perasaannya?
Sebenernya sakit mbak, malu punya suami
kayak gitu. Malu sama orang-orang gitu, itu
suaminya jadi kayak gitu hehe. Ya
diomongin sama orang tapi tetep nyalahin
suamiku, tiap tanya itu kan gimana besoknya
kalo keluar, masih mau balikan sama suami
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lantai dan dingin,
namun di LP lebih
nyaman

Peduli pada suami

Marah jika
mengingat
perilaku buruk
suami

Sakit hati dan
marah pada
prilaku buruk
suami sebelumnya

Lebih ingin
bercerai

Sangat ingin
bercerai

Membiarkan
suami dipenjara
dan sudah biasa
sendiri karena
prilaku suami
malah membuat
sakit hati
Lebih senang
tanpa suami

Merasa senang
suami dihukum
Merasa lebih
nyaman tanpa
suami
Kehadiran suami
menyusahkan
Suami tidak
bertanggung
jawab

Senang tanpa
suami karena
tidak ada gosip
buruk tentang
prilaku suami

Tidak ada
suami=tidak ada
gosip=tidak sakit
hati

Napi adalah
koruptor dan tidak
membayangkan
punya suami napi

Perubahan dulu
napi=koruptor
sekarang tidak
lagi
Tidak menyangka
punya suami napi

Saat ini napi tidak
selalu koruptor

Sakit dan malu
dengan orang lain
punya suami napi
karena
dibicarakan buruk
dan sering

Status istri napi
memalukan
Status napi suami
jadi pembicaraan
masyarakat
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gak gitu.
Siapa yang tanya gitu mbak?
Temen-temen juga, kalo dijalan ketemu
orang tanya kayak gitu.
Gimana perasaannya mbak ditanya kayak
gitu?
Sebenernya malu he.
Apa yang mbak pikirkan menjadi istri napi?
Ya sabar, udah kenyataannya kayak gitu.
Kenapa gitu mbak?
Ya emosi kan juga gak ngasilin apa-apa, kan
buktinya juga kayak gitu.
Kalo prilakunya setelah menjadi istri napi
gimana mbak?
Sama aja, tapi kebanyakan dirumah. Kalo
keluar mendingan jauh daripada di sekitar
rumah.
Kan kalo di sekitar rumah gini, biasanya
ngomongin apa gosipin terus, mendingan
keluar yang jauh, temen-temen yang jauh
gitu.

Kok gitu mbak?
Gak kan temen yang jauh tau suamiku kayak
gimana gitu tau, cuman lebih tenang di
rumah temen yang jauh daripada yang deket
sini. Mereka lebih pengertian. Disini kan
gosipin, kalo keluar dikirain sama orang lain
apa gimana gitu. Mau kemana gitu aja udah
ada, “itu udah pergi, kemana lagi?” gitu. Aku
cuma diem aja, jawab apa adanya, kalo
denger itu jawab apa adanya, terus ada yang
bilangin. Terus anak kan juga tau mbak terus
ditanya, “mamak mau pergi kemana?” gitu,
“ke rumah temennya”, gitu. Tapi biarin aja
gak papa.
Gimana mbak perasaannya diomongin
seperti itu?
Cuman diem aja, biarin aja, yang penting
enggak. Sabar mbak, ntar kalo ditanya yang
bilang itu ditanyain gini, ntar malah jadi
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ditanyakan
kelanjutan
pernikahan
informan
Malu ditanyai
tentang kelanjutan
pernikahan
Menyabarkan diri
dan menerima
kondisi
Marah tidak
berguna karena
suami memang
bersalah
Status istri napi
tidak mengubah
prilaku sehari-hari
Bergaul dengan
teman yang jauh
karena lingkungan
dekat sering
menjelekkan

Teman jauh lebih
pengertian, tidak
seperti lingkungan
dekat yang
memfitnah
informan pergi
dengan pria lain
dan direspon diam
dan menjawab
sejujurnya

Respon berita
buruk dari
tetangga dengan

Informan malu
tentang
pernikahannya di
depan orang lain
Tidak berdaya
sehingga sabar
Marah tidak
menyelesaikan
masalah
Prilaku informan
tidak berubah
karena status istri
napi
Menghindari
lingkungan sekitar
karena selalu
dijelek-jelekan
Lingkungan
sekitar rumah
tidak kondusif
Informan tidak
nyaman dengan
lingkungan sekitar
Teman yang jauh
memberikan rasa
aman dan nyaman
karena perhatian
Informan butuh
orang yang
mengerti kondisi
informan
Informan risih
dengan
pemberitaan buruk
tentang dirinya

Respon dengan
gosip tetangga
diam dan sabar
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panjang. Orang ntar dikirain ngajak ribut apa
gimana.

Waktu berpisah ketika masa-masa awal itu
gimana mbak?
Kan udah terbiasa ditinggal jadinya gak
terlalu, udah kebiasaan ditinggal itu gak
terlalu, ya difikirin tapi gak terlalu. Fikirnya
cuman kasian aja dia tidur di LP gitu.
Sepertinya itu gak usah ketemu gitu. Ya
masih sakitlah.

Mbak kan juga bilang kadang dipikirin, apa
yang dipikirin mbak?
Mikirin itu gimana besoknya gimana gitu,
kan besok kalo pulang itu mau gimana, mau
balikan atau enggak gitu. Tapi aku pikirin
gak mau balikan lagi. Udah tiap hari kayak
gitu, bukan cuman sekali dua kali ya emang
udah kayak gitu.

Ya lebih enak dia disana daripada dirumah,
kan dia itu gak gossip tentang dia, terus gak
ada, kalo ada dia kan ada masalah terus, kalo
gak ada dia aman.
Lalu gimana dari mertua mbak?
Ya uangnya berkurang, itu kan buat jajan
anak-anak aja. Tapi gak papa hehe.
Jadi kebutuhan gimana mbak?
Masih tercukupi.
Kalo pengasuhan gimana mbak?
Ya beda, bedanya itu kan kalo ditinggal
kesawah itu gak ada yang ngurusin, dulunya
kan bapaknya terus sekarang kan enggak. Ya
repotnya disitu.
Ada repot yang lain mbak?
Enggak.
Mohon maaf sebelumnya mbak, kan suami
istri juga ada melakukan hubungan intim,
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diam dan sabar
karena jika
dijawab maka
cerita semakin
panjang

karena tidak benar
dan sabar
Suka dengan
situasi tenang dan
rukun
Kecemasan jika
merespon gossip
maka akan
muncul keributan

Terbiasa tidak
bersama suami,
hanya merasa
kasihan kondisi
suami di LP dan
tidak ingin
bertemu karena
sakit hati

Berpisah dengan
suami tidak terlalu
mempengaruhi
kehidupan istri
Kasian dengan
kondisi sarana
prasarana suami di
LP
Masih sakit dan
enggan untuk
bertemu
Bingung dengan
kelanjutan
hubungan
pernikahan
Sangat ingin
bercerai
Kapok dan lelah
dengan prilaku
selingkuh suami
Suami=masalah
Lebih nyaman
hidup sendiri
tanpa gosip suami

Bingung
memikirkan
setelah suami
bebas akan
bersama atau
berpisah, namun
lebih ingin
berpisah karena
lelah diselingkuhi
Lebih enak suami
di LP karena tidak
ada berita buruk
tentang suami
Mertua kurang
memberi uang,
namun tidak
masalah karena
kebutuhan masih
tercukupi
Tidak ada yang
menjaga anak jika
informan ke
sawah

Tidak tergantung
pada mertua
dalam hal
ekonomi
Kebutuhan secara
umum masih
terpenuhi
Dampak negatif
suami di LP: repot
pengasuhan anak
sendiri
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itu sekarang kan kebutuhan itu gimana?
Gak bisa terpenuhi.
Itu gimana perasaan mbak?
Gak papa, mendingan kayak gini daripada
seperti itu. Ya apa ya, pokoknya lebih enak
sekarang lah mbak daripada kemaren.
Dorongan untuk melakukan hubungan ada
gak mbak?
Enggak sama sekali.
Kalo hubungan sama mertua sekarang
gimana mbak?
Semakin sayang sekarang daripada yang
kemaren. Kan tiap apa itu kan tiap hari kan
ditelfon sekitar 1 minggu atau 2 minggu kan
ditelfon terus perhatiannya itu lebih banyak
sekarang daripada kemaren, kemaren kan
penuh ke anaknya. Sekarang kan enggak,
udah tau anaknya kayak gitu kan apa uang
atau gimana kan langsung dikasih ke anak
(anak mbak S), bukan ke bapaknya.
Bapaknya kan bilangnya buat anak tapi
enggak gitu.
Gimana mbak perasaannya dengan
perubahan itu?
Sebenernya gimana ya mbak, makanya mau
itu masalah e kan kasian sama orang tuanya
juga. Tapi kalo dipertahanin yah cuman
kayak gitu, terus udah gak tahan lagi.
Seperti apa memangnya hubungan mbak
dengan mertua?
Ya seperti sama orangtuanya sendiri gitu.
Terbuka gitu mbak komunikasinya?
Tapi aku kan gak sering cerita sama orang
lain, yang sering cerita itu malah sama temen
yang jauh itu sering cerita. Kalo sama orang
tua itu gak pernah cerita apa-apa.
Kenapa?
Gak mau bebanin orang tua. Kan temen bisa
memberi solusi gimana gitu. Kalo orang tua
nantikan dia kepikiran kalo aku kayak gini,
gitu. Kasian aja mbak orang tua.
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Tidak masalah
hubungan intim
tidak terpenuhi
dan merasaan saat
ini lebih enak

Tidak memiliki
kebutuhan seksual
Merasa sangat
nyaman tanpa
suami

Tidak ada
dorongan seksual

Tidak ada
dorongan seksual

Mertua semakin
sayang informan
setelah suami di
LP dan langsung
kepada cucu, tidak
seperti dulu anak
sebagai alasan
untuk suami
meminta uang

Dampak positif
suami di LP:
mertua semakin
sayang dan
perhatian pada
cucu
Suami sering
berbohong pada
mertua tentang
uang
Anak menjadi
alasan suami
meminta uang
pada mertua
Bertahan karena
segan dengan
mertua
Tidak tahan
dengan prilaku
suami
Ingin berpisah
dari suami
Hubungan sangat
dekat dengan
mertua
Tidak terbuka
pada orang tua
Curhat dengan
teman yang jauh
karena lebih
nyaman
Tidak mau
membebani ortu
Hormat dan segan
pada orang tua
Teman dianggap
bisa memberi
solusi
Lebih nyaman

Kasihan pada
mertua jika
bercerai, namun
tidak tahan untuk
bersama

Mertua seperti
orang tua sendiri
Tidak pernah
bercerita dengan
orang tua, lebih
memilih teman
Tidak cerita
dengan orang tua
karena kasihan
dapat membebani
orang tua, teman
lebih dapat
memberikan
solusi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

	
  

Kan itu temen-temen itu temen-temen wali di
sekolah lebih enak diajak ngobrol. Dia kan
udah tau, sebelum suamiku masuk sana kan
aku sudah masukin ini (anak kedua) ke SLB.
Sekarang juga sering ceritain, kan tementemen itu ada yang belum tau suamiku,
setelah masuk LP baru ada yang baru daftar
ke SLB itu, ada yang pengen tau, ada yang
enggak kan kayak gitu, aku orangnya kayak
gimana gitu hehe.
Mbak gimana kalo ada yang mau tau gitu?
Ya gakpapa, besok kalo pulang gitu hehe.
Itu gimana ya mbak maksudnya, kan taditadi mbak bilang sekarang lebih enak
karena udah jarang yang gosipin, tapi kok
tetep main sama temen yang jauh?
Gak, gosipin tentang aku mbak, bisa begini
gak ada suaminya kok bisa bertahan gitu, tapi
aku juga diem aja. Sering keluar, padahal ke
rumah temen, perginya juga sama Rlah, atau
kemana itu aku kan sering bawa anak, kalo
gak bawa anak sering digosipin walaupun
bawa anak tetep digosipin. Gak ada suaminya
kok berani keluar katanya gitu.
Masak kebutuhan apa gitu gak ada suami
mau nungguin suami.
Gimana mbak menanggapinya?
Ya gak papa biarin aja yang penting enggak.

Perasaannya gimana mbak?
Sebenernya sakit hehe wong kan
kenyataannya gak kayak gitu, tapi ya biarin
aja,
ntar kalo dia apa, udah bosen juga diem
sendiri gitu, tak diemin.

Sekarang kalo ketemu suami gimana
mbak?
Biasa kalo sekarang, gak papa. Ya mau
gimana lagi, udah biasa seperti gak ada
masalah itu. Kan kasian mbak kalo dia
ditekan terus disananya, terus ntar fikirin di

Teman di sekolah
anak enak diajak
bercerita, ada
yang sudah tahu
suami dan belum
maka informan
akan
menceritakannya
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dengan peer-group
Teman lingkungan
sekolah nyaman
untuk sharing

Dibicarakan
lingkungan karena
bisa bertahan atau
pergi-pergi tanpa
suami dan
ditanggapi diam

Tetangga sering
berpikiran buruk
jika informan
berpergian
Merasa sakit
dianggap buruk
orang lain

Tidak mungkin
menunggu suami
untuk memenuhi
kebutuhan
Masa bodoh
dengan
lingkungan karena
memang tidak
melakukannya
Sakit digosipi
lingkungan namun
tidak benar
sehingga tidak
peduli
Pembicaraan
buruk akan
berhenti jika
sudah jenuh
didiamkan

Hidup mandiri
tanpa suami

Sekarang merasa
biasa bertemu
suami seperti
tidak ada masalah

Tetap pendirian
Cuek karena tidak
benar

Sakit dibicarakan
buruk oleh orang
lain
Diam adalah cara
yang ampuh untuk
menenangkan
kondisi
Hubungan dengan
suami seperti
tidak ada masalah
Masih
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rumah terus.

Sering mbak kesana?
Ya dulunya sih 3 bulan sekali, 4 bulan sekali.
Sekarang udah lama banget, sekitar berapa
bulan ya, udah lama, hampir 1 tahunan.
Kenapa mbak?
Ya aku kalo gak diajak sama mertua atau
pihak keluarga sana aku gak pernah kesana.
Males.
Sepertinya itu udah gak mau berhubungan
lagi sama bapaknya, tapi ngelihat sama anakanaknya itu selalu dibilangin sama mbahnya
itu mau jenguk bapaknya itu dia kan udah tau
kalo anak kecil Mbak, seneng mau ketemu
bapaknya udah lama gak ketemu, kasian kalo
gak boleh.
Kalo sampe sana ngobrol sama mas M
mbak?
Kalo dia (anak) kan ngobrol sama bapaknya
apa perlunya apa, kalo dia tanya, kl enggak,
gak aku jawab. Males mbak ngeliat dianya.
Masih sakit hati, masih marah aja sama dia.

Apa yang paling bikin marah mbak?
Ya itu kan dia selalu ngerendahin aku terus,
sepertinya dia itu gitu mbak selalu main
cewek terus. Itu bikin aku marah. Pokoknya
itu dia itu apa.. banyak masih banyak cewek
daripada kamu gitu, kan dianya bilangnya
kayak gitu. Ya sebelum masuk LP ngomong
gitu.
Gimana perasaannya dibilang kayak gitu
mbak?
Sebenernya sakit mbak ya tapi terima aja,
kenyataan (tersedu). Sering dia ngomong
gitu. Ya cuma diem aja, biarin aja gitu,
ngalah,

ntar kalo diladenin bikin ribet terus dianya
marah-marah nanti rame.

266

karena kasihan
jika suami selalu
ditekan dan
membebani
pikiran
Dulu mengunjungi
namun sekarang
malas dan sudah
lama tidak
mengunjungi,
mengunjungi
hanya jika diajak
keluarga suami
Tidak mau
bertemu dengan
suami, namun
mengerti anak
senang bertemu
dengan ayahnya

mengasihani
kondisi suami
Peduli pada suami

Anak
berkomunikasi
dengan ayah,
namun informan
hanya menjawab
pertanyaan suami
karena masih sakit
hati dan marah

Anak perekat
hubungan suami
istri
Komunikasi buruk
hanya permukaan
dengan suami
karena sakit hati
dan marah

Marah karena
suami
merendahkan istri
dengan selingkuh
dan meremehkan
banyak yang lebih
dari informan

Suami
merendahkan istri
dari wanita lain
sehingga istri jadi
sakit hati dan
marah
Pandangan
merendahkan
membuat selfesteem istri rendah
Merasa sakit
direndahkan
Pasrah terhadap
keadaan

Malas menemui
suami
Keluarga suami
menjadi
penghubung untuk
bertemu suami
Anak adalah
alasan bertemu
suami
Anak masih mau
bertemu ayah

Sakit direndahkan
suami namun
menerima dan
diam karena
memang
menganggap itu
benar
Jika dijawab maka Diam adalah cara
akan dimarahi
ampuh untuk tetap
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Kalo diajak kesana, gimana perasaannya
mbak?
Ya seneng, senengnya anaknya bisa ketemu
bapaknya. Kalo saya, kalo aku sendiri
sebenernya males banget mau ketemu. Ya
cuman kasian aja ngelihat dia, tetep sakit
hatinya gak hilang hehe. Kalo ketemu itu
kasian mbak,

suami

rukun

Senang anak bisa
mengunjungi
suami, sedangkan
diri sendiri sakit
hati dan malas
walau kasihan
melihat kondisi
suami

kalo kayak gini tuh gak berfikiran. Sama
sekali gak ada fikiran.

Jika berjauhan,
maka tidak
memikirkan suami
Dihubungi suami
untuk menjadi
penghubung
dengan mertua
dalam meminta
uang, namun
informan tidak
mau

Ikut senang jika
anak bertemu
ayah
Anak adalah
alasan bertahan
Malas dan sakit
hati
Pertemuan
membuat istri
kasihan
Mengalah untuk
mempertahankan
anak
Tidak memikirkan
suami lagi

Kalo dia sms apa telfon gitu kan kalo sms
tentang apa itu, dia minta uang gitu gak ke
aku, terus sms ke temenku, terus temenku itu
telfon aku, bilang ma aku, suruh bilang ke
orang tuanya. Kan kalo ke aku nantinya aku
kan smsnya yang marah itu terus akunya kalo
dibilang minta uang gitu. Aku gak mau kalo
disuruh ke orang tuanya gara-gara kalau dia
itu minta uang.

Tapi kalo kemaren itu kalo puasa, belum ada
1 minggu dia telfon katanya kangen anaknya
gitu.
Gimana perasaannya mbak?
Ya biarin aja, gini rasain. Dia ternyata juga
punya rasa kangen sama anaknya. Kalo
kangen sama anak itu gimana rasanya.
Karena udah bener-bener sakit hati mbak aku
itu sama dia.
Padahal udah lama ya mbak pisahnya,
hampir 3 tahun.
Iya udah 2 tahun 8 bulan.
Masih gitu mbak perasaannya?
Iya, sampe sekarang aja tuh masih sakit. Kalo
besok dia pulang, gak tau gimana mau
gimana. Kan dia gak mau nyerai-in aku, terus
aku maunya dia yang nyerai-in aku.

Suami menelfon
karena kangen
anak, namun istri
senang sebagai
balasan sakit hati
suami merasakan
sakitnya berpisah
dengan anak

Sampai saat ini
masih sakit hati
dan bingung jika
suami bebas
karena tidak ada
yang mau
menceraikan

Komunikasi
setelah di LP
sebatas uang
untuk suami di LP
Alasan
berkomunikasi
sebagai
penghubung ke
mertua
Informan tidak
mau meminta
uang pada mertua
Suami kangen
anak namun istri
tidak peduli
Senang suami
merasa tersiksa
kangen anak
Sangat sakit hati
dengan suami

Masih sakit
sampai saat ini
Bingung
kelanjutan
pernikahan setelah
suami bebas
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Kok mbak maunya dia yang nyerai-in?
Kan kalo perempuan, katanya itu gak boleh
dari agama. Ya kebanyakan perempuan
disuruh laki nyerai-in gitu. Gak mau biarin
aja dia yang nyerai-in aku. Aku gak mau
nyerai-in dia.
Terus kalo dia gak mau, gimana mbak?
Yah gak tau besok mbak. Ya kemaren udah
setahun atau 1 setengah tenang-tenang aja,
terus sekarang kan dia mau keluar terus
pikiran aku gak tenang.

secara hukum
Tidak bisa
menceraikan
karena hukum
agama perempuan
tidak bisa
menceraikan
Semakin dekat
waktu suami
bebas, semakin
tidak tenang
memikirkan
kelanjutan
pernikahan

Pokoknya gak tau mau gimana. Kan dia gak
mungkin balik lagi kesini, aku gak boleh
sama keluarga. Udah bikin malu kayak gitu,
udah beberapa kali. Disini juga udah malu.

Sangat bingung
kelanjutan
hubungan
pernikahan karena
menurut keluarga
suami membuat
malu jadi tidak
boleh kembali
Tidak mau
bersama, namun
memikirkan
kondisi anak yang
masih kecil,
seperti menangis
tertekan pernah
dihina dengan
teman karena
ayahnya di LP

Sebenernya itu gak mau nerima dia lagi, tapi
kasian sama anak-anak gak tau gimana ini
bingung. Kan dia udah mau pulang itu.
Kenapa kasian sama anak-anak mbak?
Kan anak-anak udah tau kalo aku gak punya
ayah kalo gimana gitu, aku kayak gitu kasian
kan anak kecil. Terus Rnya kan udah
pikirannya itu udah tau, ntar ada yang
bilangin ih gak punya bapak itu aja udah
bilang. Terus waktu ada di sekolah itu kan
dulu apa itu berantem sama temennya itu
bilang kalo bapaknya masuk LP, gitu aja kan
dia cerita, sampe rumah sampe nangis.
Mbak gimana jadinya?
Kasian mbak, biarin aja, rapopo. Perasaan
sama anak gak tega. Gak taulah mbak
sekarang itu pinginnya cerai tapi kasian sama
anak-anak itu. Tar kalo dilanjutin dia kayak
gitu lagi. Kalo aku sendiri udah gak mau lagi.

Membiarkan
hinaan teman
anak, tetapi
sebenarnya
kasihan pada anak
sehingga membuat
ragu untuk
bercerai, tetapi
takut suami
berselingkuh lagi
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Patuh hukum
agama, istri tidak
dapat
menyeraikan
suami
Tidak tenang
menjelang waktu
kebebasan suami
karena belum
dapat menentukan
kelanjutan
hubungan
Permasalahan
cerai membuat
tidak tenang
Suami tidak
diterima oleh
keluarga karena
malu

Ragu karena
memikirkan anak
tidak punya ayah
Memikirkan
kondisi anak
dalam pergaulan
peer-group jika
tanpa ayah
Peran ibu:
melindungi anak

Menyayangi anak
Ketidakhadiran
ayah
mempengaruhi
lingkungan sosial
anak
Sayang dan
memprioritaskan
anak
Anak menjadi
alasan bertahan
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Selama berpisah gini mbak, ada kebutuhan
yang masih bisa terpenuhi?
Kalo buat nyekolahin anak itu masih
tercukupi mbak, ya gimana caranya, mau
nyenengin anak. Anak gimana aja,
insyaAllah bisa nurutin apa maunya.
Alhamdulilah sekarang itu ya walaupun gak
ada bapaknya bisa seneng gitu. Kalo dulu ada
bapaknya itu apa maunya diturutin, tapi kan
sekarang kan beda, dulu kan bapaknya
terkadang kerja terkadang enggak, kan
sekarang enggak mbak cuman aku sendiri.
Apa kebutuhan anak harus aku sendiri yang
nyukupin,
Gimana itu mbak?
Berat mbak, ya alhamdulilah bisa nyenengin
anak, walaupun gak minta yang aneh-aneh itu
apapun yang dia minta tetep dimohon. Yang
penting sekarang buat anak, gitu aja.
Kalo mbak sendiri ada keinginan untuk
punya hubungan pernikahan?
Itu kan sebenernya ada mbak, terus gak
sebenernya kan ada orang yang udah mau.

Mengutamakan
kebutuhan anak,
seperti kebutuhan
sekolah dan bisa
senang tanpa
suami

Berat berusaha
sendiri
menghidupi anak,
namun tetap
berusaha

Sebenarnya ada
keinginan untuk
berumahtangga
dan ada lelaki lain
yang mau
Tapi kan gak mungkin itu, ya kalo dia itu
Tidak mungkin
suka sama anakku, biasanya kan gitu, anakku terwujud karena
yang satunya kayak gitu, dia bisa terima
harus menyukai
anakku apa enggak, kalo sekarang itu bisa
anak, terutama
terima, tapi kalo besok gitu udah nikah sama menerima anak
aku gimana. Biasanya kan orang itu kalo mau yang abnormal,
dapetin itu baik sama anak, terus kalo udah
bukan pura-pura
dapet, besok anak itu dijahatin.
Apalagi besok kalo aku punya anak sama
Takut anak tidak
orang lain, mungkin anakku gak bakalan
dipedulikan
diurus lagi, yang dipikirin cuma anak yang
setelah punya
kecil gitu aja.
anak baru
Oh ada yang baru ya mbak?
Iya tapi kan aku gak ngeladenin mbak. Dia
Cuek dengan
itu pinginnya gitu. Yo kalo aku nanggepin
orang lain karena
kan ntar dia itu gimana ya, ntar dia benertakut orang lain
bener sukanya terlalu dalam mendingan
semakin suka
dicuekin aja terus kayak gitu.
Perasaan mbak sama dia?
Sebenernya itu ya… kasian sama dianya itu,
Kasian sama
tapi aku itu udah gak berpikiran untuk
lelaki yang
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Tidak mau
bersama
Konflik antara diri
sendiri dan peran
ibu untuk anak
Kebutuhan
sekolah anak
tercukupi
Peran ibu:
menyenangkan
anak dan
mencukupi
kebutuhan anak
Bersyukur bisa
hidup tanpa suami
Sendiri berjuang
mencukupi
kebutuhan anak
Berat dalam peran
single parent
Anak adalah
prioritas
Ada lelaki lain
yang menyukai
informan
Ragu orang lain
dapat menerima
anak
Ragu lelaki tulus
menyukai anak

Kecemasan anak
ditelantarkan ayah
baru
Dapat mengontrol
diri dengan
memprioritaskan
anak
Tidak ingin
menjalin
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menikah lagi atau gimana lagi adanya
sekarang. Yang penting buat anak
(penekanan). Yang aku pikirin sekarang
cuma anak, gimana caranya aku ngurus anak
terus mendidik anak, lanjutin anak sekolah
gitu biar bisa sama seperti temen-temennya
gitu (tersedu). Yang penting bapaknya cuman
1 gitu aja gak mau yang lain.
Itu yang aku takutin, itukan kasian sama
anak-anak apa bisa menerima anakku begitu
keadaan kayak gitu.
Menurut mbak, sekarang mbak orang yang
seperti apa?
Ya mbak kayak ginilah mbak heheh
sebenernya orang lemah mbak hehe. Lemah
mau kalo denger orang kayak gimana gitu
sebenernya nangisnya sakit hati, nangisnya
cuma di dalam tapi gak dikeluarin, apalagi
cerita ma orang lain.
Apa masalah apa gitu, cuman sama temen
yang jauh aja, paling deket.

Kenapa dipendem sendiri gitu?
Gak mau nanti kan kalo dibilangin sama
orang, orangnya cerita sama orang lain, terus
orang lain lagi cerita sama orang lain gitu
mbak, aku gak mau kayak gitu. Cuman gak
mau aja bilang sama orang lain gitu.
Emang kalo orang banyak tau kenapa
mbak?
Gak papa cuman, cuman gak mau aja bilang
ma orang lain.
Jadi sakit-sakit sendiri gitu ya mbak?
Iya sampe sama kakak sendiri aja gak pernah
bilang, ama orang apalagi sama orang tua.
Kalo sama orang tua kan kasian terus kalo
sama kakak sendiri kan disuruh tetep harus
cerai sekarang gitu. Tapi kan gak bisa, ntar
kalo tandatangan kan lewat polisi, polisinya
kan terus baca kalo itu surat untuk panggilan
sidang atau apa gitu, gak boleh. Polisi dimana
aja gak boleh, katanya gitu.
Ada perbedaan gak mbak dengan diri mbak
sebelum dan sesudah mas M berada
disana?
Perbedaannya cuma ada di rumah itu aja
mbak, semuanya itu sama aja. Dari dulu
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menyukai
informan, namun
tetap pendirian
kepada anak dan
memprioritaskan
anak dalam
pengasuhan,
sekolah seperti
anak lain
Takut orang lain
tidak menerima
keadaan anak
yang abnormal

hubungan
pernikahan demi
anak
Anak adalah
prioritas dalam
pengasuhan dan
sekolah
Ingin anak seperti
anak normal
Ketakutan anak
tidak diterima
orang lain
Peran ibu:
melindungi anak
Merasa diri lemah, Penghargaan diri
seperti menangis
yang rendah:
sendirian jika
orang lemah
mendengar orang Sakit direndahkan
menganggap
orang lain
buruk
Hanya bercerita
Memendam
dengan teman
perasaan
yang jauh
Merasa aman dan
nyaman bercerita
dengan teman
yang jauh
Tidak cerita
Tidak percaya
dengan orang lain dengan orang lain
karena berita
mungkin akan
tersebar

Tidak terbuka
pada keluarga
karena kasihan
Kakak menyuruh
untuk bercerai,
namun terhalangi
proses di LP

Tidak terbuka
pada keluarga
karena takut
membebani
Budaya patuh
(pakewoh)
Polisi
menghambat
proses perceraian

Tidak ada
perubahan diri

Menikah membuat
diri semakin
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cuman kayak gini... Ini merasa lebih lemah
lagi setelah menikah, setelah punya anak itu
sampe sekarang, tapi ya tetep kuat dan sabar.
Kenapa setelah punya anak lebih lemah
mbak?
Ya itu sering disakitin sama suami.
Berarti dipukul itu setelah punya anak
mbak?
Iya. Ya sakit mbak, masak istrinya
diperlakukan kayak gitu.. tapi ah gak papa
diterima adanya.
Kok bisa diterima apa adanya?
Ya kan ntar kan kalo di apa itu bikin masalah
terus dipanjang-panjangin terus nanti sampe
ke orang tuanya sampe kemana, biarin aja.
Ntar kalo tau orang tuaku kan gak boleh
apalagi kakakku, kakakku kan orangnya itu
pokoknya gak terima.

Berarti banyak orang gak tau kakak pernah
dipukul sama suami?
Enggak tau, semuanya juga gak tau kalo aku
gak cerita ini ini sama orang lain. Terus kalo
diceritain sama orang lain kan gak berani
tanya ma aku. Ya kan mungkin kalo tau itu
dia terus negur suamiku. Emang suamiku
kayak gitu mbak.
Apa yang mbak lakuin setelah dipukul?
Ya cuman bilang aja, salahku apa atau apa
gitu, udah cuma gitu aja.
Apa yang mbak pikirkan waktu itu?
Dia kan sering kalo ditanya tentang
perempuan gitu kan dia itu gak pernah ngaku.
Terus kan emosi. Dulunya kan hp aku yang
megang, dia gak boleh pegang hp. Dia
nyariin hp kan gak tak kasi, tak sembunyiin
gitu. Dia sampe itu, mukulin aku.
Oh jadi gara-gara nyariin hp trus mbak
dipukul. Sering mbak dipukulin?
Sering, kan lama itu hp disembunyiin trus dia
pinjem keluarga sananya.
Kalo dipukul gitu hpnya mbak kasi?
Enggak, tetep enggak tak kasi. Pokoknya aku
itu udah itu kan dia itu kalo dikasih kan nanti

tanpa suami,
selalu lemah,
terutama setelah
menikah karena
disakiti suami,
namun berusaha
kuat dan sabar
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lemah
Berusaha kuat dan
sabar
Lemah karena
disakiti suami

Sakit karena
dipukul suami,
namun menerima

Pasrah pada
prilaku kekerasan
suami
Status suami istri
membuat patuh
Menerima karena Coping pada
jika dilawan maka masalah, bukan
akan menambah
emosi
masalah hingga ke Menyelesaikan
orang tua, apalagi masalah dengan
kakak yang akan
diam
tidak terima
Tidak mau
membebani orang
lain
Khawatir jika
masalah semakin
besar dan kakak
campur tangan
Tidak ada yang
Komunikasi tidak
tahu pernah
terbuka dengan
dipukul suami
keluarga tentang
suami

Ingin tahu alasan
KDRT
Suami tidak
pernah mengaku
berselingkuh,
suami merespon
marah, bahkan
memukul ketika
dibatasi
penggunaan hp
Tetap membatasi
penggunaan hp
walau dipukul,
namun suami
meminjam hp

Ingin dijelaskan
alasan KDRT
Ingin keterbukaan
sutri
Suami sangat
ingin berselingkuh
Emosi suami
meluap sehingga
memukul karena
dibatasi oleh istri
Istri kekeh walau
dipukul
Suami tidak
berubah
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cuman buat kayak gitu lagi, ternyata dia gak
berubah juga, malah pinjem. Ntar kalo
pinjem,
orang tuanya kan udah tau kalo dia cuman
pinjem hp, itu suruh beliin nanti ngasih uang,
beliin hp lagi gitu. Ya harus gimana lagi
mbak, kan kalo gak ada hp sebenernya kalo
gak ada hp kan dia enggak bakalan hubungin
orang itu lagi atau ternyata masih bisa juga
karena dia udah hafal nomernya.
Trus dia bawa hp lagi, gimana perasaan
mbak?
Sakit mbak, mana dia bawa hp lagi gitu. Kalo
digituin lagi, bilang lagi sama orang tuanya,
beli lagi gitu.
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keluarga
Mertua
membelikan hp
karena kasihan
suami meminjam
hp oran lain,
padahal hp adalah
sarana selingkuh

Mertua
memanjakan
suami
Merasa tidak
berdaya
Hp adalah sarana
selingkuh
Merasa sakit
suami
berselingkuh
Mertua
memanjakan
suami

Terus apa yang mbak pikirin kalo gitu lagi?
Itu kan aku sampe ke orang tuanya gitu
bilang ke orang tuanya kalo jangan dikasi
uang. Kalo gak dikasi, dia itu nantinya apa
yang di depan dia langsung dihancur. Orang
tuanya ngasih terus.

Sakit hati suami
kembali
menggunakan hp,
namun suami
tidak mendengar
istri dan mertua
juga selalu
menurutinya
Meminta orang
tua untuk tidak
memanjakan
suami, namun
tidak didengarkan

Gimana itu mbak, sudah diomongin, gak
ada perubahan?
Ya sebenernya nyalahin orang tuanya juga
mbak. Sampe sodaraku yang suaminya
kakaknya itu juga bilang kayak gitu.
Sebenernya yang salah itu orang tuanya,
bukan anaknya. Yo sama-sama anak sama
orang tua sama aja gitu. Ya cuman diem aja
mbak, kan mau bilang yang gimana juga gak
berani, kalo gak pas ada disana, pas waktu
suamiku bilang gini atau pas ada hp lagi gitu
gak berani bilang apa-apa. Biarin aja.
Setelah mas M di LP, ada akibat buruk gak
mbak di kehidupan mbak?
Gak mbak, sama aja.
Kalo yang positif mbak?
… ya mungkin ini sekarang cobaan buat aku
gitu, semoga besok lebih baik lagi.
Hikmahnya tuh lebih banyak sekarang mbak,
sekarang itu walaupun aku gak ada suami,
tapi tetep bisa ngurusin anak. Dulunya kan
harus minta sama suami, ya gak semuanya
sama suami, tapi sekarang tanpa suami bisa

Tidak ada dampak
buruk suami di
LP, kondisi ini
adalah cobaan dan
berharap ke depan
lebih baik
Hikmah suami di
LP, bisa dan
berusaha hidup

Merasa tidak ada
dampak negatif
suami di LP
Harapan
kehidupan ke
depan yang lebih
baik
Kasus=cobaan
Sekarang lebih

Usaha istri untuk
mencegah
selingkuh suami
dengan terbuka
pada mertua
Mertua lebih
mementingkan
anak daripada
omongan menantu
Kakak ipar suami Menyalahkan
dan informan
mertua atas kasus
menyalahkan
selingkuh suami
mertua karena
Dukungan dari
memanjakan anak, saudara suami
namun cuma bisa terhadap prilaku
diam karena tidak buruk mertua
berani
Diam menjadi
cara penyelesaian
masalah karena
tidak berani
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gitu. Gimana caranya, apapun caranya.
Maksudnya menganggap ini sebagai
cobaan?
Ya hidup itu biasanya ada enaknya ada
susahnya gitu. Yo mungkin itu sekarang
susahnya, siapa tau besok ada hehe enaknya
gitu. Semoga aja kalo gak dapet itu gak jadi
satu lagi, walaupun gak jadi satu lagi sama
suamiku semoga bisa diberi yang terbaik,
gitu aja.
Menurut mbak, gimana kehidupan suami di
LP?
Sepertinya itu lebih baik, kalo disana itu kan
boleh pake celana panjang gitu. Kan kalo
disana sekarang katanya ada kerjaan, gak tau
kerjaan apa, kan dibimbing dikasi kerjaan
gitu. Kan bakatnya apa gitu biasanya disuruh
kerja, dia bisanya ngapain gitu. Katanya
suamiku ya kayak gitu, terus kata orangorang kan juga kayak gitu, kalo disana dikasi
kerjaan gitu.
Terus gimana perasaan mbak?
Ya gak terlalu dipikirin mbak, alhamdulilah
dia kayak gitu gak seperti disini gitu. Ya kalo
disana gitu jenguk kan ya biasa kayak gini
kalo di Wonosari kan enggak, kan separuh
tembok gitu mbak, cuman kelihatan
badannya. Tapi kalo di Wirogunan sering
minta uang terus (nada tinggi). Sebenernya
kasian sama orang tuanya kalo sini kan gak
dimintain mbak, tapi cuman kasian sama
orang tuanya gitu aja. Kalo dia minta itu
disananya gak merasa berat. Terserah, biarin
aja. Padahal kan orang tuanya juga ngeluh
dia minta uang segini lagi gitu, aku kan
bilang gak usah dikasih gitu kan. Terus orang
tuanya kasihan dianya kan bilang, “apa tega
sama aku, hidup disini kayak gini?”
sebenernya aku gak boleh dikasi gitu karena
biarin aja buat pelajaran buat dia gitu loh
mbak. Dari kecil sampe sekarang bisanya
cuman minta terus sama orang tua.
Kenapa pingin dia gak seperti itu mbak?
Mosok dia kalo besok kalo orang tuanya gak
ada, mosok mau gimana lagi mbak besoknya.

sendiri dengan
anak

Hidup ada suka
dan sulit, kondisi
suami di LP
bagian dari
kesulitan, namun
berarti nanti ada
masa suka entah
bersama atau
berpisah dengan
suami
Hidup suami di
LP lebih baik
karena tidak
banyak batasan
dan suami punya
pekerjaan dan
dibimbing
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baik dan mandiri
karena bisa
mengurus anak
Merasa mandiri
dalam ekonomi
Menerima yang
buruk karena akan
ada yang baik
Optimis akan
kehidupan
selanjutnya
Harapan untuk
lebih baik setelah
suami di LP
Prinsip: ada suka
setelah sulit
Merasa tidak
khawatir dengan
kehidupan suami
di LP
Senang suami
bekerja dan
dibimbing lebih
baik

Bersyukur suami
lebih baik di LP,
kunjungan lebih
enak di LP
Wirogunan,
namun sering
butuh uang
sehingga kasihan
dengan mertua
yang kesusahan,
informan
menyarankan
untuk tidak
dituruti agar
suami belajar
mandiri, tapi
mertua kasihan
karena suami
memelas hidup di
LP

Bersyukur suami
hidup lebih baik di
LP
Negatif di LP:
suami sering
meminta uang
Prihatin mertua
yang ditekan
ekonominya
Sulitnya suami
sebagai
pembelajaran agar
suami dewasa
Suami membuat
orang
mengasihani
dirinya
Kecewa dengan
suami karena
selalu membebani
mertua

Khawatir suami
hidup tanpa orang

Masih peduli
dengan suami
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Yang dimintain mau siapa yang mau ngasih.
Berarti mbak masih mikirin dia ya?
Walaupun gak hidup dengan aku kan,
besoknya gak hidup bersatu lagi kan, aku
mikirin kayak gitu. Disana kan gak ada orang
lain, udah gak ada sodara lagi. Kasihan, terus
kan dia juga punya anak disini.
Kehidupannya di LP mempengaruhi hidup
mbak sehari-hari?
Enggak, gak sama sekali gak. Kan yang
dimintain gak disini. Kasihannya hehe cuman
sama orang tuanya.

Terus kalo peran orang tua mbak sendiri
melihat kondisi ini?
Kalo dia itu biasa mbak. Sebenernya kasian
sama aku juga orang tuaku itu, kalo ntar
anaknya masak dibilang gini gitu, gak terima.
Dia enak dirumah selalu bela gitu, karena aku
udah punya anak mbak kemana-mana gak
boleh, mau kerja juga gak boleh. Gak boleh
karena gak ada yang ngurus anak. Ya sempet
kerja, gak ada 1 bulan disuruh pulang sama
ibu bapak. Kan aku pulang balik gitu mbak
kerjanya. Terus kakakku juga gak boleh kalo
aku kerjanya itu gak pulang, terus waktu itu
pas lagi repot, itu pertanian juga pas lagi
musim panen, di rumah cuman sendiri, adek
kan gak ada waktu itu, terus gimana, anak
juga gak ada yang ngurus, kakakku bilang
udah keluar aja gitu. Orang tuaku bilang juga
keluar, terus kakakku bilang keluar.
Sebenernya juga kasian sama orang tua, juga
membantuin orang tua, tapi kakakku gak
usah, gak usah kerja gitu. Kasian sama orang
tua, terus yang ngurus anak siapa. Ya sedih
mbak, kasian sama orang tua. Ya tapi gak
papalah. Gak papa kalo gak boleh kerja gitu
saya terima. Bapakku ngerti keadaan, terus
anakku gak ada yang ngurus, orang tua juga
lagi repot.
Menurut mbak dukungan yang paling besar
dari siapa?
Sebenernya itu mbak cerai itu yang aku
perluin. Kakakku juga, tapi gak tau besok
anakku gimana gitu.

tuanya
Memikirkan
suami karena
suami sendiri dan
juga masih punya
hubungan ayahanak
Kehidupan suami
di LP tidak
mempengaruhi
istri sehari-hari,
hanya kasihan
pada mertua yang
dimintai uang
Orang tua
mengasihani
informan karena
dibicarakan buruk
oleh orang lain
dan juga bersama
kakak mendukung
informan untuk
totalitas merawat
anak, sehingga
tidak boleh
bekerja diluar,
hanya membantu
pertan
Sedih dan kasihan
pada orang tua
dan mau
membantu orang
tua dan mengasuh
anak

Sangat perlu cerai
dan didukung
kakak, namun
memikirkan anak
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Ingin suami
mandiri dari
mertua
Peduli suami
karena iba dan
hubungan ayahanak

Kehidupan suami
di LP tidak
mempengaruhi
kehidupan
informan
Mengasihani
mertua yang
terbeban ekonomi
Peran ortu:
melindungi anak
dan cucu
Kerja=tidak bisa
mengurus anak
Kerja
menghalangi
peran ibu
Peran saudara:
memberi nasehat
Peran informan
sebagai anak dan
ibu
Kerja untuk
membantu ortu
namun dilarang
Patuh dan sayang
keluarga
Kasihan ortu
menanggung
kebutuhan
informan
Sedih tidak dapat
membantu ortu
Peran ibu:
mengurus anak
Keinginan pribadi
untuk cerai dan
didukung kakak
ID: ingin cerai
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Apa yang harus dipertahanin, orang itu gak
mungkin berubah, gitu bilangnya semua
orang kayak gitu, saudara-saudara.
Sebenernya juga merasa kayak gitu, dulunya
aja udah dipulangin ke orang tuanya garagara cewek itu, sekarang lagi kayak gitu.
Bilang aja kemaren itu mau berubah dari nol
lagi gitu bilangnya, tapi udah gak percaya
lagi mbak. Karena udah tiap hari dibohongin
terus dari dulu sampe sekarang emang kayak
gitu terus.
Emang menurut mbak, pernikahan yang
baik itu seperti apa sih?
Ya yang baik ke depan ya kalo gimanagimana gitu langsung bilang sama istri, mau
kemana-mana bilang gitu mbak. Walaupun
ada masalah terus diomongin, gak usah
berantem, gak usah pake gimana gitu, yang
baik-baik aja gitu.
Kalo sekarang mbak melihat pernikahan itu
seperti apa?
Semoga aja dia bisa bahagia gak seperti aku
gitu. Kalo ngelihat pernikahan orang lain
gitu.
Kalo aku udah gak mikirin dia (mas M) lagi,
udah gak percaya sama sekali, udah gak lagi.
Kalo temen-temenku itu siapa tau dia
berubah gitu. Gak bakal berubah orang kayak
gitu.
Kalo mbak melihat pernikahan sendiri itu
apa?
Kalo buat aku itu, pernikahan itu cuman
(tertawa ringkih) apa ya mbak, pokoknya
udah trauma lah mbak, menimpa aku kayak
gini. Kan orang itu beda-beda mbak, ada itu
pernikahannya itu ya bisa langgeng, bisa itu
apa itu yang diinginkan itu tuh selalu bahagia
gitu, kalo aku kan enggak. Gak semua orang
ngerasain kayak aku.
Gimana mbak menilai pernikahan mbak?
Gimana ya hehe ini pernikahan yang paling
buruk hehe. Ya kan aku keinginan sih kan
yang baik-baik terus, eh ternyata kayak gini.
Karena itu mbak sering disakiti terus sama
laki-laki, jadinya seperti udah gak mau kenal
lagi laki-laki.
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Tidak bisa
bertahan karena
suami tidak bisa
berubah seperti
masa lalu janji
berubah tidak
ditepati

SE: kasihan anak
Anak adalah
alasan bertahan
Pesimis suami
berubah
Tidak percaya
pada suami karena
selalu dibohongi
Lelah diselingkuhi
suami

Ingin suami
terbuka
kesehariannya,
seperti tujuan
pergi, masalh,
tidak berkelahi
dengan istri

Pernikahan ideal:
komunikasi
terbuka dan
harmonis

Ingin pernikahan
orang lain tidak
seperti informan
Tidak percaya
pada suami
Teman berpikir
suami masih
mungkin berubah,
namun informan
tidak percaya
Trauma menikah,
ada yang bisa
langgeng dan bisa
terwujud
keinginan, tidak
seperti pernikahan
informan yang
paling buruk
karena disakiti
suami da tidak
mau kenal lelaki

Merasa
pernikahannya
buruk
Tidak mau
memikirkan suami
Suami tidak
mungkin berubah

Trauma dengan
pernikahan
Merasa
pernikahan tidak
bisa langgeng
Menangkap
perbedaan
individual
Pernikahan
informan adalah
yang tidak
bahagia
Merasa sendiri
mengalami
pernikahan seperti
ini
Pernikahannya
adalah yang
paling buruk
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Kalo mbak melihat diri mbak sendiri dalam
pernikahan seperti apa?
Apa ya mbak, gak bisa menilai diri sendiri
sih mbak. Ya gak tau, kalo orang bilang yang
buruk-buruk gitu. Ya itu kalo keluar kirain
kemana yang sebenernya yang keluar kan
temen-temen cewek itu aja, kalo ada kan bisa
cerita sama temen-temen. Berusaha kuat dan
sabar apapun yang diomongin orang.

Sekarang gimana mbak, kan mbak lagi
dilemma berpisah atau enggak?
Sekarang gini mbak, kalo dia bener-bener
mau berubah ya berubah apa enggaknya aku
gak tau besoknya mauku kalo aku dibawa ke
rumah orang tuanya hidup disana, aku gak
mau, disini juga gak mau, pinginnya aku
hidup sendiri sama suami sama anak-anak,
biar dia itu lebih tanggung jawab lagi ke istri
dan anaknya.
Berarti tetep ada pikiran hidup bersama
lagi?
Kalo dia itu masih mau berubah, itu kan aku
cuma kasian sama anak-anakku itu ntar kalo
aku sama orang lain, ya itu apa ada yang mau
menerima anakku kayak gitu, ya bener
menerima aku tapi anak dengan kondisi
anakku kayak gitu gimana. Kondisi anak
yang satu itu si anak kedua. Juga ada disini
mbak, ada suami terus suaminya itu
meninggal, terus punya anak satu, terus dapet
suami lagi sampe sekarang itu anaknya itu
gak pernah diajak bicara atau ngomong apa
gitu gak pernah, disapa juga gak pernah,
sampe anaknya itu punya suami. Ya itu
kasihan sama anak-anak gimana gitu, orang
normal aja kayak gitu, apalagi lihat kondisi
anakku kayak gitu. Tar kalo aku punya anak
dari suami yang lain gitu trus anak kedua
gimana.
Tapi berarti masih ada harapan hidup sama
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Tidak sesuai
dengan harapan
karena disakiti
suami
Trauma dengan
lelaki
Tidak bisa menilai Tidak mau
diri sendiri dan
menilai diri
orang selalu
sendiri
menilai buruk,
Menilai diri dari
seperti nakal
penilaian orang
bepergian, namun lain
berusaha kuat dan Lingkungan
sabar
sekitar berpikiran
buruk jika
informan
bepergian
Berusaha untuk
kuat dan sabar
Mau bersama jika Ada harapan
suami benar
suami berubah:
berubah hidup
mandiri dan
mandiri bersama
menjalankan
suami dan anak
peran suami
agar suami
Syarat untuk
bertanggung
bersama:
jawab akan
membangun hidup
perannya
mandiri terpisah
dari keluarga
Harapan RT yang
mandiri
Bertahan untuk
Harapan untuk
anak yang kasihan bersama
jika punya ayah
Ketakutan anak
baru yang
tidak diterima
mungkin tidak
orang lain
menerima anak
Ketakutan
yang abnormal,
didukung oleh
takut seperti orang pengalaman orang
lain yang suami
lain tentang anak
barunya
yang ditelantarkan
menelantarkan
anak tirinya
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mas M mbak?
Ya itu kalo dia itu mau berubah, itu kalo
enggak ya juga enggak, cerai ya cerai.
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Suami berubah
Perpisahan masih
menjadi alasan
fleksibel
bersama atau tidak tergantung suami
Masih ada
kepercayaan dan
harapan pada
Gimana caranya tau dia berubah mbak?
suami
Ya itu kalo dia mau rumah sendiri kan, dia
Tanda suami
Ingin melihat
biar bikin rumah gitu.
berubah adalah
usaha suami untuk
mempunyai rumah bertahan dengan
sendiri
punya rumah
Lebih pingin cerai atau hidup mandiri?
sendiri
Di tengah-tengah mbak itu semuanya hehe.
Kebingungan
Informan ragu
Karena gak tau… gimana.
antara bersama
antara bercerai
Kenapa mbak pingin cerai? Dukungan
atau berpisah
atau hidup
kakak?
mandiri
Dari saya sendiri juga pingin cerai gitu mbak, Diri sendiri ingin
Konflik antara
tapi ya itu tadi mbak kasihan sama anakcerai, tetapi
keinginan pribadi
anak. Adek-adekku mbak mendukung gak
khawatir kondisi
untuk cerai namun
boleh itu cerai, yang 1 gak boleh, ntar anakanak
kasihan anak
anak gimana. Jadi ntar kalo bagi anak juga,
Adik mendukung Dukungan
itu kan bagi anak, kasihan sama anak kedua,
untuk tetap
keluarga terbagi
kalo dia yang diambil bapaknya gimana, ini
bersama demi
antara cerai dan
(anak pertama) kan bener-bener gak mau
anak-anak,
bertahan
sama bapaknya. Kalo dia diambil terus yang
terutama karena
Pembagian anak
ngurus siapa, kalo dia itu cuman pergi-pergi
takut jika suami
jika bercerai
terus, kasihan sama dia gak bisa ngapabersama anak
memberatkan
ngapain.
yang abnormal
Khawatir suami
akan
tidak bisa
ditelantarkan,
melakukan peran
karena anak
pengasuhan,
pertama tidak mau khususnya pada
bersama ayah
anak yang
Apa harapan hidup mbak ke depan?
abnormal
Harapan aku ya gak taulah mbak, pokoknya
Saat ini hanya
Anak adalah
sekarang itu yang dipikirin cuma mikirin
mengutamakan
prioritas
anak, gak ada yang lain. Gak tau apa yang
anak dan belum
Tegas terhadap
dilakukan ke depan. Kalo dia gak bisa
dapat menentukan syarat untuk
nurutin itu udah mendingan pisah, gimana
keputusan
bersama
caranya besok cerai kalo dia gak nurutin itu.
pernikahan ke
Konsisten
depan, apalagi
proses perceraian
Aku gak mau Mbak hidup tergantung sama
Tidak mau hidup
Ingin hidup
orang tuanya, terus disini juga sama orang
bergantung pada
mandiri dengan
tuaku. Biar dia itu lebih bertanggung jawab
orang tua atau
suami yang
lagi sama keluarga.
mertua, agar
bertanggungjawab
suami
bertanggung
jawab pada RT
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Pinginnya sih cerai Mbak hmm sebenernya
pingin banget cerai aku takut kalo besok
kembali lagi terjadi kayak gitu lagi gitu.
Kunjungan gitu gimana?
Aku dia di LP Wirogunan, 4 kali kunjungan,
terus di LP sini 3 atau 4, kalo di Polres 2 kali.
Aku kan jarang diajak mertua, kalo anakanak gak libur ya gak,
kalo mertua sendiri 2 minggu sekali kesana,
kadang 1 minggu kesana.
Kepikiran ke sana akunya gak sama sekali,
sampe itu apa bosnya yang dikerjain dulu
ngajak ke sana, dia kan gak tau tempatnya
ngajak aku, tapi akunya gak mau karena ntar
digosipin sama orang lain, masak sama
bosnya, itu kan laki-laki. Terus bosnya sampe
sekarang juga belum kesana.
Sekitar setengah jam kalo ketemuan disana,
ntar kan kalo disini pagi sekitar jam 8, sampe
sana sekitar jam 11, atau setengah 11 gitu,
ntar setengah 12 kan udah gak boleh, udah
disuruh pulang. Cuman ngobrol sama
anaknya, biasanya malah banyak ngomong
sama orang tuanya. Ntar kalo dia itu gak
bilang anak sekolah terus kelas berapa gitu,
gak pernah ngomong apa-apa. Gak aku gak
maksudnya kan dia juga ngobrol sama orang
tuanya kan aku gak papa,
dia itu masih sakit itu mau bilang gini-gini
gak mau, masih sakit hati, jadi kalo ditanya
jawab, kalo gak ya gak gitu.
Ada keinginan untuk ngobrol tentang
perasaan mbak?
Gak. Udah biarin aja, dia kan udah tak kasih
tau waktu ada di Polres itu. Udah dari dulu
kamu kayak gini gini udah kasi tau, kan bisa
sms toh mbak, dulunya itu malem jam berapa
itu sms, kalo telfon kan aku gak berani bilang
yang kasar-kasar sama dia, terus kasian juga
kalo marah sama dia. Terus cuman lewat sms
ngomong yang kasar-kasar, trus dia mau
berubah apa enggaknya itu karena lewat sms
itu.
Terus kalo sekarang kan udah tau kalo aku
disuruh orang tuanya kalo dia itu bilang mau
minta uang gitu, aku gak mau, terus sekarang
gak pernah sms,
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Sangat ingin cerai
karena takut
diselingkuhi
suami
Berkunjung jika
anak punya waktu

Keinginan cerai
lebih besar

Mertua sangat
sering berkunjung
Informan tidak
ingin berkunjung
walau diajak
teman suami
karena takut
difitnah

Diri sendiri tidak
ingin bertemu
suami
Kontrol diri yang
baik untuk tidak
digosipi dengan
pria lain

Waktu kunjungan
singkat karena
perjalanan jauh,
sehingga tidak
banyak
komunikasi,
hanya bersama
anak dan mertua

Kurangnya waktu
berkunjung
Tidak ada usaha
untuk berkunjung
Komunikasi
kunjungan antara
anak-suami dan
suami-mertua

Masih sakit hati
dengan suami
sehingga enggan
memulai
komunikasi
Tidak terbuka
perasaannya
dengan suami
karena sudah
pernah terbuka
dan berani bicara
lancang via sms
daripada langsung
dan telepon

Sakit hati
menghambat
komunikasi

Suami tidak
menghubungi lagi
karena istri tidak
mau jika dulu
dihubungi hanya
untuk minta uang
pada mertua

Komunikasi saat
ini tidak lancar
Informan tidak
mau memintaminta pada mertua

Anak adalah
alasan kunjungan

Pernah memarahai
suami tentang
kasus dan cukup 1
kali
Komunikasi yang
nyaman via sms
Pertemuan
langsung tidak
tega marah
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cuman telfon itu puasa belom ada 1 minggu
itu telfon nanyain anaknya, katanya kangen
sama anak-anaknya. Terus bilang kalo
kangen pulang, terus cengengesan, belum
boleh hehe. Udah gak papa mbak kalo
sekarang gak disms. Aku lebih tenang kalo
dia sms orang lain daripada ke aku. Kalo ke
aku kan ntar malu kalo bilang sama orang
tuanya kalo dia suruh ngirimin uang gitu.
Terus kalo orang lain kan dulunya ya
sekarang itu sms atau telfon aku kalo
suamiku sering sms dia, minta uang kiriman
dari orang tuanya suruh bilang gitu, ntar
orang itu tak kasih nomer orang tuanya terus
yang dikirimin telfon ke orang tuanya.
Baru-baru ini ditelfon, gimana perasaan
mbak?
Ya gak papa mbak, biasa aja. Gak ada merasa
kasihan atau gimana, enggak. Biarin aja biar
ngerasain jauh hidup dari anak itu gimana.
Sekarang aja aku itu, ya udah dari dulu kalo
aku seneng kalo dia masuk situ, karena dia
itu biar tau rasa. Dia kan dulunya udah tak
kasih tau kalo bener aku itu kalo aku gak tau
kamu sama orang lain, tapi Allah itu maha
adil gitu, besok rasain, besok walaupun aku
gak tau yang sebenernya, besok bakalan
ketauan semua gitu. Akhirnya terkabul.

Suami baru
menelfon karena
kangen anak dan
ingin pulang
Tidak masalah
tidak
berkomunikasi
karena malu
meminta uang
pada mertua, lebih
baik lewat orang
lain
Perasaan datar
dihubungi suami
agar suami tahu
rasanya hidup
berpisah dari anak
Senang suami
dipenjara sebagai
pelajaran dan
jawaban doa istri
untuk keadilannya
selama ini
diselingkuhi
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Informan senang
suami tersiksa
kangen anak dan
rumah
Tidak masalah
tidak
berkomunikasi
Malu bergantung
dengan mertua

Tidak merasa
kasihan dengan
suami
Penjara adalah
hukuman pantas
untuk suami
Penjara adalah
ganjaran dan
jawaban doa
balasan
ketersiksaan
informan
diselingkuhi
suami

