
Kasus I (Kasus AYS) 

 

A. 1. Identitas Wawancara 

a. Pewawancara (D) : Desy A. Sitaniapessy 

b. Subyek 1 (M) : Bapak MYS (kakak laki-laki AYS) 

c. Tanggal /waktu : 30 mei 2012 (16: 00 WITA) 

d. Tempat : kediaman subyek 1 (bapak MYS) 

e.  Keadaan lingkungan : 

Wawancara dilaksanakan rumah subyek 1 (bapak MYS). Ruangan tamunya cukup luas 

dengan  beberapa perabotan dan  hiasan. Pada saat itu isteri subyek sedang tidak di rumah. 

Sedang  mengikuti kegiatan di gereja. Suasana  rumah pada saat itu cukup tenang. Subyek 

1  pada saat itu hanya bersama seorang pembantu rumah tangga yang sedang bekerja di 

dapur. Pada saat itu pewawancara dan informan duduk berhadapan di depan sebuah meja 

di salah satu sudut ruangan. Udara pada sore hari cukup sejuk, mungkin dikarenakan di 

dalam ruangan  tamu tersebut, terdapat beberapa tanaman hidup sebagai hiasan, dan juga 

rumah subyek  bisa dibilang cukup asri, karena terdapat cukup banyak pohon rindang di 

sekitar rumah.    

g.  Observasi terhadap subyek 1 : 

Pada awalnya subyek cukup berhati-hati dengan pewawancara (dari raut muka dan cara 

berbicaranya). Namun, setelah pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan 

maksud pertemuan dan wawancara, subyek menjadi cenderung terbuka terhadap 

pewawancara. Pada saat wawancara, subyek terkadang terlihat ragu-ragu dalam berbicara, 

agak berhati-hati ketika berbicara dengan pewawancara. Subyek berumur 62 tahun dan 

telah pensiun dari pekerjaannya. Dilihat dari kemampuan ekonominya, bisa dikatakan 

subyek tergolong cukup mampu, bisa terlihat dari perabotan rumah, rumah yang mereka 

tempati dan juga sebuah mobil dan sebuah sepeda motor yang mereka miliki. Bukan hanya 

dari situ saja, namun dengan melihat ke tiga orang anaknya bisa dikuliahkan di luar kota, 

dan 2 orang anaknya, yaitu anaknya yang pertama dan anaknya yang ketiga mengambil 

jurusan kedokteran yang biaya kuliahnya tergolong cukup mahal. Sedangkan anak ke 

duanya mengambil jurusan teknik informatika di salah satu perguruan tinggi yang cukup 

terkenal di Surabaya. 

 

 



2. Hasil Wawancara  

D :  Selamat sore bapa..maaf saya mengganggu sedikit kegiatannya bapa. Saya bisa minta 

waktunya bapa sedikit, ada beberapa hal yang ingin saya tanya dari bapa. 

M :    ia tidak apa-apa nona...bagaimana nona? 

D :   Begini bapa, mungkin bapa bisa bantu saya sedikit, saya mau tanya-tanya soal om AYS. 

Kebetulan saya lagi butuh beberapa informasi mengenai om AYS. Saya lagi penelitian 

sekarang, dan tesisnya saya berkaitan dengan sakitnya om AYS. Jadi saya mau minta 

tolong bapa bantu saya sedikit mengenai masalah ini bapa. Nanti ada beberapa 

pertanyaan yang saya akan tanya sama bapa, tapi sebenarnya ada beberapa pertanyaan 

saling berkaitan, jadi mungkin jawaban yang bapa jawab nanti hampir-hampir mirip 

semua. Tapi kalo seandainya ada yang kurang jelas, bapa tanya saja sama saya. 

M :  oh ia nona..nanti bapa coba saja sebisanya bapa, soalnya bapa tidak terlalu mengerti juga 

mengenai AYS punya sakit. 

D :    ia bapa..tidak apa-apa bapa... mungkin bisa bapa cerita sedikit mengenai om AYS? 

M :    hmm...bagaimana nona ee..om bingung mau mulai cerita darimana.. 

D :    mungkin bapa bisa cerita om AYS sebelum sakit seperti sekarang ini, bagaimana bapa? 

M :  kami ada 4 bersaudara nona, saya anak yang aling pertama, kalau AYS ini anak paling 

bungsu. Yang kedua ibu NJS, ke tiga itu MAS. AYS dia dulu itu anak pintar nona, dia 

dapat rangking terus di sekolah, tetapi dia memang agak pendiam. Itu waktu masih 

sekolah dulu. Tapi waktu dia sudah mulai kuliah nona, waktu itu dia lanjut kuliah di 

kota Bandung, dia aktif sekali dalam kegiatan di gereja, soalnya dia bisa main gitar, dia 

punya suara juga bagus. Banyak sekali dia pu teman waktu dia kuliah. Ya pokoknya 

anaknya pandai bergaul begitu nona.. ya...tapi sekarang sudah begini, mau bagaimana 

lagi nona...kasihan juga dia.. 

D :    kira-kira kenapa sampai om AYS bisa sakit seperti sekarang ini bapa? 

M :    tidak tau lagi nona..kami sekeluarga juga bingung kenapa sampai dia begitu. 

D :    om AYS sakit mulai umur berapa bapa? 

M :   om sudah lupa dia umur berapa waktu itu, tapi pas dia sementara kuliah waktu itu nona, 

dia masih di kota B waktu itu. Mungkin sekitar umur 18 atau 19, lupa sudah om 

nona....waktu itu juga kami sebenarnya tidak ada yang tahu keadaannya AYS, maklum 

to nona, dulu alat komunikasi tidak kaya sekarang yang sms atau telepon sudah bisa 

dapat kabar. Dulu juga itu, oma dapat kabar itu dari teman-teman kuliahnya AYS juga. 

Mereka yang kirim surat, ada teman dekatnya AYS waktu itu. Di orang kupang, sama-

sama satu fakultas dengan AYS. Dia yang kirim surat buat oma. Karena itu sudah, kita 



kirim surat minta AYS pulang, waktu kita sengaja bilang saja oma ada sakit, jadi minta 

dia pulang. Waktu di sana dia belum parah kaya sekarang ini nona, menurut cerita dari 

dia punya teman-teman, AYS ini sudah jarang sama-sama mereka, tidak pernah lagi dia 

ikut pelayanan di gereja, yang bikin mereka berkesimpulan kalau AYS itu agak aneh, 

karena AYS suka omong-omong sendiri nona. 

D :    maksudnya omong-omong sendiri bagaimana bapa? 

M :  iya...dia kadang-kadang seperti lagi cerita dengan orang lain, padahal dia sendiri saja, 

tidak ada teman bicara. Sering dia punya teman-teman lihat dia lagi bicara serius sekali, 

tapi tidak ada orang dengan dia, kadang tertawa sendiri, pokoknya aneh saja begitu 

nona.  

D :    waktu itu om AYS, pulang sendiri saja atau ada yang jemput bapa? 

M :   waktu itu dia pulang sendiri saja nona...sampai di sini juga, memang kadang-kadang dia 

masih suka ketawa-ketawa sendiri, tapi dia sudah aktif lagi pelayanan kembali di gereja. 

Tapi ya begitu sudah nona, mungkin karena kita kasi tinggal begitu saja dan tidak 

pernah bawa di rumah sakit, jadinya dia tambah parah sudah kaya begini nona. 

D :   mungkin bapa bisa cerita sedikit waktu om AYS sudah mulai sakit parah, apa saja yang 

biasa om AYS buat? 

M :   dulu itu nona dia pernah mau coba bunuh diri... itu kami sekeluarga bingung mau buat 

apa. Yang pertama itu dia buang diri di sungai nona, itu kami cari seharian sama dia, 

untung kami bisa ketemu sama dia, dan dia tidak apa-apa, ya tapi luka-luka juga nona, 

tapi untung dia tidak sampai meninggal atau luka-luka parah. Pernah juga dia buang diri 

di sumur yang di depan rumah yang di rumah di atas itu nona...nona pernah lihat kan? 

D :    oh ia bapa..yang dekat pohon jambu itu? 

M :   ia nona..yang itu sudah.. itu malam-malam nona, waktu itu kita ada buat apa sudah...oh 

ia..kita ada duduk-duduk saja dekat ruang makan itu na....nah...tiba-tiba kita dengar 

bunyi seng, kan sumur tutup pake seng to nona.. kita dengar sudah ada bunyi seng, 

pertama kita pikir mungkin anjing yang suka naik diatas seng di sumur. Kan itu seng 

ada taro batu di atas biar tidak talepas. Tapi waktu kita dengar baik-baik, tidak mungkin 

anjing bisa buat begitu soalnya, ini bunyi seng macam ada yang dorong begitu nona.. 

tidak lama kita dengar suaranya AYS berteriak...kita semua lari sudah pi lihat di sumur.. 

ini seng sudah taangkat, terus waktu kita senter pi dalam sumur, AYS ada saja di dalam. 

Itu kami bingung semua nona...kita panggil-panggil sama dia, pertama dia tidak mau 

bicara sama sekali..sampai akhirnya oma, saya punya mama maksudnya nona...omong 

dengan AYS.. panggil sama dia.. itu baru dia jawab..waktu itu mama tanya sama 



dia...”kenapa kau begini AYS?” waktu itu AYS jawab, dia bilang begini nona.. 

“eee....tidak apa-apa.. ini dia yang panggil ini, suruh saya masuk di sini” terus kita tanya 

sudah..”Dia siapa?”.. tapi setelah itu dia tidak jawab...tidak lama dia berteriak kaya mau 

menangis begitu nona....tiba-tiba dia berteriak minta tolong... untung waktu itu AYS 

tersangkut di kayu nona..kan di dalam sumur yang pas di airnya itu, ada kayu yang 

palang begitu nona, jadi dia pegang itu kayu sudah. Akhirnya kita kasi turun tali di 

dalam sumur supaya dia pegang di itu tali nanti baru kita tarik. Tapi waktu kita sudah 

kasi turun tali di dalam sumur, dia tidak mau naik pi atas nona. Akhirnya kita bujuk lagi 

sama dia.. tapi dia tidak mau jawab juga. Akhirnya MAS sudah yang turun pi di dalam 

sumur angkat sama dia.  

D :    kira-kira kenapa sampai om AYS mau coba bunuh diri bapa? 

M :  tidak tau lagi nona..kita saja bingung kenapa dia begitu, tapi biasa dia bilang ada yang 

bicara sama dia, suruh dia buat begitu, itu makanya kita takut kalo lepas sama dia jalan-

jalan begitu. Takut dia buat yang aneh-aneh begitu. 

D :    waktu bapa lihat om AYS buat seperti itu, apa yang bapa rasa? 

M :  pasti sedih nona, kasihan dia begitu... biar bagaimana juga, dia saya punya adik. Tapi 

mau bagaimana lagi nona... 

D :   kalau om AYS sudah mulai kasi tunjuk gejala yang kurang baik, keluarga biasa buat apa 

sudah bapa untuk tolong? 

M :  jujur saja nona.. kami bingung kalau dia mulai kumat, kami tidak tahu harus berbuat apa. 

Kami sangat ingin sekali tolong, sedih juga melihat dia seperti itu, tapi kami tidak tahu 

harus berbuat apa, kami sudah berusaha sebisa kami, tetapi sama saja dia tidak sembuh-

sembuh juga. Saya paling sedih waktu harus pasung sama dia nona, saya sangat sedih, 

kadang juga saya rasa bersalah, karena harus lihat saya punya adik dipasung kaya 

hewan, tapi mau bagaimana lagi nona, kalau tidak buat begitu sama dia, nanti kalau dia 

kumat, orang yang dia ketemu di jalan, dia pukul nanti. Kami saja sering kewalahan 

kalau pas dia kumat. Itu dia punya kekuatan besar sekali, kalau Cuma satu atau dua 

orang saja yang pegang sama dia, tidak mempan, pasti dia bisa lawan. 

D :     jadi om AYS sampai dipasung bapa? 

M :   ia nona...sebenarnya tidak sampai dipasung. Awalnya kita kunci di kamar saja nona, tapi 

selalu saja ada cara dia lolos, entah itu dari jendela, kadang dia bisa kuat dobrak pintu, 

akhirnya  kita pasung sudah nona, karena terlalu berbahaya kalau sampai dia terlepas.  

D :    oma setuju waktu om AYS di pasung? 



M :   awalnya setuju, tapi namanya ibu nona..pasti tidak tega lihat anaknya dibuat seperti itu, 

akhirnya oma yang minta pasung dilepas, akhirnya kita lepas, tapi tetap kita ikat sama 

AYS.  

D :    ikat bagaimana om? 

M :   ikat kaki tangannya AYS, jadi dua kaki diikat dengan kain nona, di ujung-ujung tempat 

tidur, tangan juga begitu, di ujung kepala tempat tidur, kita ikat dengan kain. 

D :    kalau boleh tau bapa, kenapa dulu tidak bawa om AYS berobat ke rumah sakit? 

M :  sebenarnya dulu pernah kita mau bawa, tapi oma yang tidak mau nona, ya kalau oma 

yang sudah bicara, ya kami anak-anak menurut sudah nona... tidak berani kami bantah 

oma punya omongan. 

D :    jadi om AYS tidak pernah menjalani perawatan sama sekali ya bapa? 

M :  kalau mau bilang perawatan kaya di rumah sakit tidak pernah kami lakukan nona, tapi 

sebenarnya dulu kami pernah juga coba bawa orang pintar nona, ya nona mengerti 

sudah kita punya orang-orang disini punya cara berpikir. Memang dulu, jujur saja kami 

keluarga sempat berpikir itu karena orang yang buat sama AYS, karena setiap bulan 

purnama nona, pasti AYS ini kumat sudah dia. Itu kalau sudah bulan purnama, dia 

berteriak kaya keraung begitu nona, nanti ini anjing-anjing yang biasa dengan dia, 

mulai ikut berteriak kaya AYS punya cara berteriak, mereka meraung begitu nona. Jadi 

kami keluarga berpikir, jangan sampai dia orang buat, atau mungkin dia kerasukan 

begitu nona, makanya kita pernah coba panggil orang pintar, pernah juga didoakan, 

tapi, ya....begini sudah nona, tidak ada perubahan sama sekali, justru makin tambah 

parah seperti begini sudah nona, seperti yang nona lihat sendiri. 

D :  ooo...begitu bapa eee... kasihan memang kalau lihat keadaannya om AYS. Bapa biasanya 

kalau kunjungi om AYS berapa kali 1 minggu dan kalau pas Bapa pi lihat om AYS,  

biasa cerita-cerita juga dengan om AYS atau bagaimana bapa? 

M :   jujur saja nona, jarang saya pi lihat dia...hmmm...susah bicara dengan dia nona.. nanti 

kalau tanya dia, biasa dia tidak jawab, kaya dia tidak anggap kita ada disitu nona, jadi 

dia dengan dia punya pikiran sendiri. Kalaupun dia bersuara itu dia sudah omong lain, 

tidak nyambung dengan apa yang kita tanya begitu nona..jadi memang sulit kalau 

berkomunikasi dengan dia. 

D :    jadi kalau bapa pi ketemu dengan om AYS biasa buat apa sudah bapa? 

M :   paling pi kasi rokok sama dia, pi lihat saja sama dia, dia ada buat apa, paling begitu saja 

nona.. soalnya saya punya kegiatan juga agak padat nona, jadi agak susah memang 

untuk pi jenguk dia. Ya maklum juga nona, saya juga sakit-sakit, sudah umur juga 



nona..jadi ya..memang sedikit waktu saja buat dia, baru saya pergi lihat dia nona. 

Kasihan juga dia.. tapi ya..mau bagaimana lagi nona.. hanya mujizat Tuhan saja yang 

bisa buat dia sembuh nona. 

D  :   kalau saudara-saudara yang lain sering datang juga bapa? 

M  : kurang tau juga nona, saya juga jarang ketemu mereka, soalnya masing-masing sibuk 

dengan kegiatan kantor, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. 

D   :  selama bapa tinggal di atas dengan om AYS, sebelum bapa pindah rumah di sini, 

bagaimana hubungan dengan saudara yang lain? 

M   : ya..biasa saja nona, kan namanya satu rumah jadi pasti tiap hari kita ketemu, bicara, 

karena sudah beda rumah saja nona dan sudah berumah tangga semua dan banyak 

kegiatan jadinya jarang ketemu. 

D  : kalau dengan tetangga bapa? 

M : waktu masih tinggal di rumah atas maksudnya nona? 

D : ia bapa.. 

M : ya...sebelum AYS sakit, biasa-biasa saja, tapi mulai AYS sakit, itu memang terasa sekali 

perbedaannya. Mereka jarang sekali datang ke rumah nona, karena dulu, pernah ada 

anak-anak tetangga yang pernah kena pukul dari AYS waktu dia kumat nona. Ya pasti 

mereka tidak mau to nona anak-anaknya mereka kena pukul begitu, karena kalau su 

kena pukul begitu, mau marah sama AYS ju tidak mungkin su nona, dia memang sakit 

begitu sudah. Makanya itu juga kenapa kita pasung dia nona, daripada nanti masalah 

dengan tetangga. 

D :  ia bapa...semoga ada keajaiban buat om AYS, tapi ya memang sebenarnya butuh 

perawatan medis buat om AYS bapa... 

M :   ya mau bagaimana lagi nona..memang mau juga bawa dia berobat, tapi ya mungkin 

nanti kalau sudah ada dana dan memang harus bicara dengan semua keluarga lagi nona.. 

D :     ia bapa..sejauh ini, apa saja yang bapa rasa sejak om AYS sakit? 

M :  yach...sedih pasti nona.. kasihan dia nona..sudah hampir 20 tahun lebih mungkin sudah 

dia punya hidup begini, dia punya teman-teman yang kuliah dulu, sudah jadi orang 

sukses semua, padahal dia paling pintar dulu, tapi ya mau bagaimana lagi nona..pasrah 

dengan keadaan saja sudah nona.... berdoa saja semoga bisa sembuh.. 

D :   Ia bapa, kita tetap harus yakin dan optimis, pasti ada jalan keluar buat om AYS, pasti 

Tuhan kasi jalan buat keluarga, biar om AYS bisa sembuh... 

M :   ia nona...terima kasih banyak nona buat doanya nona... 



D :   ia bapa..sama-sama. Saya juga terima kasih banyak bapa sudah mau meluangkan waktu 

untuk bicara dengan saya, kasi beberapa informasi yang saya butuh. Saya minta maaf 

kalau seandainya tadi ada pertanyaan yang agak menyinggung bapa. 

M : tidak apa-apa nona..ya.. saya hanya bisa bantu sedikit saja nona..semoga tadi bisa 

bermanfaat buat nona. 

D :   ia bapa...sekali lagi terima kasih banyak bapa. Kalau begitu saya pamit dulu bapa. 

M :  oh ia nona..hati-hati di jalan nona.. 

D :  ia bapa..makasih bapa. Selamat malam bapa. Saya pulang dulu bapa. 

M :  ia nona... 

 

B. 1. Identitas Wawancara 

a. Pewawancara (D) : Desy A. Sitaniapessy 

b. Subyek 2 (N) : ibu  NJS (kakak perempuan AYS)  

c. Tanggal /waktu : 31 mei 2012 (18: 00 WITA) 

d. Tempat : kediaman subyek 2 

e.  Keadaan lingkungan : 

Wawancara dilaksanakan rumah subyek (ibu NJS). Pada saat itu pewawancara bertemu 

dengan subyek yang sedang memasak di dapur bersama keponakannya DAS dan pembantu 

rumah tangga IR. Pewawancara mengenal cukup dekat dengan subyek, karena beliau 

pernah memimpin acara kebaktian pemuda yang sering pewawancara ikut. Dapur tersebut 

cukup luas dan bisa dibilang bersih, saat itu untuk melakukan wawancara keadaan kurang 

mendukung, dikarenakan subyek sedang sibuk memasak dan juga DAS dan IR pun 

demikian. Akhirnya pewawancara turut membantu memasak bersama mereka. Setelah 

selesai memasak, kami masuk ke ruang nonton. Ruangan ini cukup luas, di pojok ruangan 

terdapat televisi, ada beberapa kursi yang terdapat di ruangan ini, dan sebuah tempat tidur 

yang biasa dipakai bersantai pada saat nonton. Rumah subyek cukup besar dan juga 

lumayan sepi, ini dikarenakan subyek hanya tinggal bersama seorang keponakan dan juga 

seorang pembantu. Rumah ini tidak berada dekat pusat kota dan hanya satu jalan yang 

biasa dilalui kendaraan yang berada di atas gunung. Rumah ini tepat berada di bawah kaki 

gunung dengan halaman yang sangat luas, baik itu halaman depan, belakang maupun 

samping rumah. Rumah ini sangat asri, nampak dari berbagai macam tanaman, baik itu 

bunga, pohon hias dan beberapa pohon buah-buahan yang ada di seputar pekarangan 

rumah. Hanya ada dua rumah tetangga yang berada dekat rumah subyek. Jadi lingkungan 

ini bisa dikatakan cukup sepi. 



 

g.  Observasi terhadap subyek : 

Pada saat itu subyek terlihat cukup lelah, mungkin dikarenakan baru saja pulang dari luar 

kota, dalam rangka tugas kantor. Pada saat itu subyek menggunakan baju daster dan duduk 

di salah satu kursi yang ada di ruangan tersebut. Sedangkan IR dan DAS juga duduk 

sambil becakap-cakap diantara mereka berdua saja. subyek tidak menikah, ia tinggal 

bersama keponakan perempuannya DAS, anak dari adik laki-lakinya bapak MAS. sejak 

kecil DAS dirawat oleh subyek, sampai ia menduduki bangku kuliah sekarang, seluruh 

biaya hidup dan pendidikannya ditanggung oleh subyek. Subyek sangat terbuka saat 

diwawancarai, mungkin karena pewawancara buka orang yang baru dikenal beliau. 

 

 2. Hasil Wawancara 

D : mama kelihatan lebih kurus sekarang... 

N : mau tidak kurus anak, banyak pekerjaan, banyak pikiran juga.. 

D : pikiran apa lagi mama ni? 

N : mau apa lagi anak, pekerjaan, belum lagi harus persiapan untuk mengajar, periksa tugas-

tugas mahasiswa, belum lagi tulisan tangan mahasiswa yang tidak bisa dibaca sama 

sekali. Bikin pusing saja, belum lagi dengan AYS punya tingkah laku. Cape badan cape 

otak juga. 

D : bagaimana keadaannya om AYS mama? 

N : begitu-begitu saja anak eee...tidak ada perubahan sama sekali. 

D : tidak ada perubahan bagaimana mama? 

N : ya masih seperti itu anak...tidak ada perubahan yang lebih baik, malah tambah parah, 

belakangan ini lebih sering dia kumat. 

D : mama kesulitan tidak kalau berhadapan dengan om AYS? 

N : pasti anak... saya sangat sulit hadapi dia, kalau dia sudah mulai kuat, dia mulai berteriak 

keras, mulai kasi hancur barang-barang yang ada di situ, bukan hanya itu saja, dia jalan 

keliling rumah, saya hanya bisa kunci diri dalam rumah saja, untuk melindungi diri. 

D : begitu mama eee...terus bagaimana mama punya perasaan kalau sudah begitu? 

N : ya pasti saya marah nona, saya cape, pusing dengan masalah pekerjaan, saya cape hadapi 

dia, saya sering  marah sama dia, kadang saya balas teriak sama dia, supaya dia jangan 

buat yang aneh-aneh. Saya cape menghadapi AYS, ini masalah seperti tidak pernah 

berhenti. Disaat saya butuh ketenangan atau saya mau istirahat, saya harus berhadapan 

dengan AYS sendiri, tidak ada yang bisa tolong, kadang saya rasa saya juga ikut-ikutan 



gila. Kadang saya teriak sama dia, meskipun saya tahu itu tidak akan buat dia diam atau 

memebaik, saya tidak tahu harus buat apa lagi.. 

D : tadi mama bilang tidak ada yang bisa tolong, memangnya bapa MAS n bapa MYS mama 

tidak hubungi kalau om AYS lagi kumat? 

N : itu sudah yang buat saya tambah marah dan jengkel, semua saudara yang lain tidak punya 

waktu untuk datang lihat sama dia, atau paling tidak bisa hadapi AYS. Saya kan tidak 

mampu menghadapi AYS sendiri dengan kekuatannya saya, saya buntuh bantuannya 

mereka, tapi mereka cuma bilang tidak bisa datang karena lagi sibuk dengan pekerjaan. 

Itu yang bikin saya tambah emosi. 

D : tapi kadang mereka datang jenguk om AYS juga mama? 

N : datang juga, tapi paling tidak lama saja, biasa hanya kasi rokok, tidak lama mereka pulang 

sudah. Biasanya begitu saja. 

D : kalau ada orang yang berkunjung begitu mama, bagaimana mama? 

N : itu sudah anak, kadang kalau ada yang datang, saya takut kalau tiba-tiba AYS muncul dan 

mulai buat yang aneh-aneh. Ya mereka mungkin juga mengerti, tapi ya namanya 

manusia, malu juga kalau begitu, baik kalau dia tidak bertindak kasar, kalau dia pukul ini 

orang-orang yang datang kan jadi masalah juga nanti. Ini juga kenapa saya buat rumah 

sendiri di bawah sini, biar kalo ada yang datang, ya paling tidak tidak terlalu khawatir 

anak. Kalo dulu kan susah sekali, karena masih satu rumah. Ya meskipun sekarang sudah 

beda rumah, tapi kan masih satu kawasan juga, jadi ya tetap hati-hati juga, kalau tiba-tiba 

dia muncul. 

D :  biasa om AYS buat apa mama? 

N :  dia biasa kalau sudah jam begini sudah mulai buat yang aneh-aneh? 

D :  maksudnya mama jam begini? Memangnya kalau pagi atau siang om tidak buat apa-apa? 

N : ia..dia kalau pagi sampai agak siang dia tidur, tapi mulai masuk sore sampai malam, dia 

punya jam sudah, ada saja yang dia buat sebentar, dia mulai kumpul itu, batu-atu, botol 

,kayu, ada saja yang dia buat sebentar. Itu rumah di atas sudah hancur sekali, itu dinding 

penuh dengan tulisan. Tanah-tanah semua dia bikin lubang, tidak tau dia gali lubang 

untuk apa. 

D :  kalau malam begitu, biasa dia datang di rumah bawah sini juga mama? 

N :  kadang dia datang juga anak. Yang paling saya tidak suka, kalau sudah jam istirahat baru 

dia datang bikin ribut, saya tidak bisa tidur sudah kalau begitu, mulai sakit kepala sudah. 

Bukannya saya tidak kasihan sama dia anak..saya kasihan juga, tapi ya..disaat saya lagi 

cape dan butuh istirahat, saya pasti langsung emosi. Saya harus memikirkan semua 



kebutuhan rumah, dia punya kebutuhan hidup saya tanggung, sedih juga saya lihat 

keadaannya dia anak. Kehidupannya dia yang seperti itu, kadang saya kalau lagi pikir 

AYS,saya sedih juga anak...apa dia akan begini terus sudah? Saya berharap dia bisa 

sembuh anak...kalau kami sudah tidak ada nanti, siapa sudah yang jaga dan rawat dia. 

D :  kenapa tidak bawa di rumah sakit saja sama om AYS mama? 

N : mau bawa rumah sakit bagaimana anak...yang lain saja cuek dengan AYS punya keadaan, 

apalagi bawa di rumah sakit, paling butuh biaya, baik semua mau bertanggung jawab. 

Sekarang saja untuk datang lihat saja mereka tidak punya waktu, lagian mereka juga 

sudah punya rumah tangga dan banyak tanggungan anak kuliah juga, jadi memang susah 

nona. Belum lagi, siapa yang harus bawa AYS ke rumah sakit, proses bawanya seperti 

apa, jangan sampai dia bahayakan orang lain lagi. 

D :  jadi om AYS tidak pernah dikasi obat atau penanganan medis begitu mama? 

N : dulu oma yang biasa kasi obat, kurang tau juga obat apa, katanya supaya AYS bisa tenang 

sedikit. Tapi habis itu, tidak tau kenapa tidak di kasi terus. Makanya seperti ini sekarang. 

D : seberapa sering om AYS kumat mama? 

N : belakangan ini sering anak. 

D : kalau om AYS pas mulai bertingkah aneh terus mama lagi di kantor, bagaimana sudah 

mama? 

N : ya biasa dikasi tinggal saja, tidak bisa buat apa-apa juga. Tapi kadang jadwal kerjanya 

saya jadi terganggu juga, kadang saat mau keluar kota atau ada kegiatan di luar begitu, 

kadang harus batal, karena jika AYS tiba-tiba mulai bertingkah aneh dan mulai 

membahayakan orang lain, saya harus bertanggung jawab dalam masalah ini. 

D : trus om yang lain mama? 

N : Biasa...saudara-saudara yang lain sangat sulit minta pertolongannya mereka, karena 

mereka juga sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka. 

D  : sejak om AYS sakit hubungan dengan tetangga bagaimana ma? 

N  : mau bilang baik ju tidak anak, mau bilang tidak baik ju, sebenarnya tidak juga...sejak 

AYS sakit tetangga jarang datang sudah anak, bukan mereka tidak mau datang 

sebenarnya, tapi mereka takut saja dengan AYS. Untung ju sekarang su beda rumah 

dengan AYS, jadi tidak begitu takut, tapi pas kalau dia kumat itu yang bikin takut anak. 

D : kalau ada tamu begitu bagaimana mama? 

N : kadang saya batasi juga oarng-orang yang datang ke rumah, karena saya takut kalau tiba-

tiba AYS mulai aneh-aneh anak dan bikin takut teman-teman yang datang.  

D : terus kalau ada perlu begitu biasa ketemu di mana sudah mama? 



N : paling ke kantor saja, biar lebih aman. Tapi kalau mendesak, ya..tidak apa-apa sudah 

datang di rumah. Tapi ya pintu rumah langsung dikunci.  

D : ia pas saya satang tadi, pintu depan ada kunci ya ma? 

N : ia anak...semua pintu kita kunci, hanya satu pintu samping saja yang kita tidak kunci. 

D : kenapa mama kunci semua pintu? 

N : ya mau tidak kunci bagaimana anak, kalau AYS masuk, hancur sudah barang-barang 

semua di sini. Baik kalau dia tidak aneh-aneh, kalau pas dia kumat, bisa-bisa kita yang 

kena pukul. Kasihan sebenarnya dia anak, saya rasa sedih juga harus kunci pintu rumah 

dari saya pu adik sendiri, dia tidak boleh masuk saya punya rumah, tapi kalau tidak 

begitu, bisa-bisa kita yang sasaran dia pukul nanti. 

D : jadi om AYS tidak pernah masuk di sini mama? 

N : pernah juga, tapi tidak lama saja, itu juga dulu, pas ada MYS dengan MAS. kalau saya 

sendiri, mana saya berani. Itu juga saya takut sebenarnya. 

D : jadi mama buat rumah di bawah sini, karena itu juga mama? 

N : ia anak...tidak aman kita tinggal satu rumah dengan dia. Apalagi tidak anak laki-laki di 

rumah, jadi biar aman, lebih baik, biar dia tinggal sendiri di rumah atas saja. 

D : terus kalau om AYS makan begitu mama, bagaimana sudah? 

N : itu nanti IR yang pi antar buat dia. 

D : tapi IR tidak takut mama? 

N : dia tidak apa-apa, soalnya kalau antar biasanya pagi AYS masih tidur, jadi tinggal taruh 

dalam lemari makan saja, dan untuk makan siang, biasanya AYS masih tidur juga. Kalau 

sore, dia suka jalan pi atas gunung yang biasa cari-cari kayu, baru pi antar makanan malam. 

D : begitu mama eeee... 

N : ia anak begitu sudah mama punya hidup di sini.. 

D : ia mama...mama, mungkin bisa minta waktunya IR dengan DAS, saya mau tanya-tanya 

sedikit mama... 

N : oh ia... tidak apa-apa anak...mama masuk kamar dulu ia, ada mau periksa tugasnya 

mahasiswa, nanti kalau sudah selesai wawancara mereka berdua, masuk saja di kamarnya 

mama.. 

D : ia mama....terimakasih mama ia, sudah mau saya tanya-tanya sedikit. 

N : ia anak.....tidak apa-apa..mama masuk dulu ia. 

D : ia mama... 

 



Pada saat itu pewawancara langsung mewawancarai IR dan DAS yang pada saat itu berada di 

ruang nonton. Setelah mematikan televisi, wawancarapun kami mulai. 

 

C. 1. Identitas Wawancara 

a. Pewawancara (D) : Desy A. Sitaniapessy 

b. subyek 3 (E) : DAS (keponakan perempuan AYS) 

    subyek 4( I ) : IR (pembantu rumah tangga ibu NJS) 

c. Tanggal /waktu : 31 mei 2012 (20: 00 WITA) 

d. Tempat : kediaman subyek 2 

e. Keadaan lingkungan : masih pada ruangan yang sama, pada saat itu kami hanya bertiga, 

subyek 2 telah masuk ke kamarnya, mengerjakan beberpa tugasnya. Keadaan rumah sangat 

sepi, hanya kadang terdengar suara anjing atau terkadang terdengar sayup-sayup suara motor, 

karena rumah ini jauh dari jalan besar atau jalanan, jadi jarang terdengar suara kendaraan.  

f. Observasi terhadap subyek 2 dan 3 : kedua subyek terlihat agak ragu-ragu ketika 

berhadapan dengan pewawancara, mungkin karena belum terlalu mengenal pewawancara. 

DAS berumur 24 tahun, sedangkan IR berumur 29 tahun. DAS adalah anak dari MAS, 

saudara laki-laki AYS. Sejak kecil DAS dirawat dan dibesarkan oleh ibu NJS, segala 

kebutuhan hidupnya dan juga pendidikan, ditanggung oleh ibu NJS. Sedangkan IR adalah 

pembantu rumah tangga ibu NJS, dia berasal dari Sabu, ia teah bekerja selama 4 tahun di 

rumah ibu NJS.  

 

2. Hasil Wawancara 

D : selamat malam, saya minta waktu sedikit ia,saya minta bantuan dari DAS dan IR ada 

beberapa hal yang mau saya tanya.  

E : ia kaka... 

D : mungkin saya tanya sama DAS duluan ya.. 

E : ia...boleh kaka 

D : DAS tinggal dengan mama di sini dari kapan? 

E : dari kecil kaka, dari SD kelas 1 saya sudah disini. 

D : berarti mash tinggal di rumah yang atas ia? 

E : ia kaka.. 

D : kalau di rumah atas, biasa DAS tidur sendiri atau? 

E : dulu waktu masih SD, kadang tidur dengan oma atau mama NJS. Tapi lebih sering dengan 

oma. 



D : berarti setelah SD, sudah tidak lagi? 

E : ia kaka..mulai SMP sampai SMA, di kamar sendiri. 

D : kalau IR dari kapan tinggal di sini? 

I : saya sudah 4 tahun di sini. 

D : sebelumnya IR dimana? 

I : saya dari sabu, ikut saudara datang sumba, terus pas ada tante kasitau kalau mama disini 

ada cari orang untuk bantu-bantu di rumah, saya coba datang sudah, terus tinggal dan kerja 

disini. 

D : berarti DAS sudah dari kecil lihat om AYS? 

E : ia kaka.. 

D : kalau pas om AYS mulai kasi tunjuk perilaku yang aneh, biasa DAS buat apa? 

E : masuk kamar saja kaka.. 

D : kenapa masuk kamar? 

E : takut kaka.. 

D : takut kenapa? 

E : takut kena pukul.. 

D : pernah kena pukul? 

E : dulu sering kaka.. 

D : maksudnya? 

E : dulu waktu masih satu rumah, tiap kumat, pasti saya yang dipukul. 

D : nona bilang, tiap kumat pasti nona yang dipukul.. maksudnya bagaimana nona? Pas om 

AYS  kumat, ada nona di situ, langsung kena pukul? 

E : ia kaka..kalau saya pas di situ, saya kena pukul, tapi kadang biar saya tidak ada di situ, 

misalnya saya ada nonton di ruangan tamu, om AYS ada di dapur dan kumat di situ, pasti dia 

datang cari saya, baru pukul sama saya. 

D : terus kalau nona kena pukul begitu, yang lain buat apa? 

E : tahan sama om AYS, biar tidak pukul lagi, nanti saya langsung lari masuk kamar. 

D : kenapa nona yang selalu kena pukul? 

E : tidak tahu kaka...tapi oma bilang, mukanya saya mirip mantan pacarnya om AYS. 

Katanya sih begitu...tapi tidak tau juga kaka...saya tidak mengerti juga. 

D : kalau IR pernah kena pukul? 

I : tidak pernah...kalau saya pas antar makanan, misalnya pas ada om AYS, dia tidak pusing 

dengan saya. Mungkin pas bukan jam kumatnya dia, jadi dia tidak pukul-pukul. Karena kalau 



biasa pas kumat, itu barang-barang di atas pasti dengar bunyi dibanting, atau dia pukul 

dinding rumah, atau dia kasi pecah kaca rumah di atas. 

D : kalau sekarang DAS masih kena pukul? 

E : sudah tidak lagi kaka... 

D : apa karena sudah beda rumah mungkin? 

E : ia kaka...sejak pindah rumah di bawah sini, saya tidak pernah kena pukul lagi. 

D : kalau masih tinggal di atas, sering nona? 

E : ia kaka.. 

D : boleh tidak saya minta nona cerita sedikit yang pernah kena pukul itu, bagaimana 

ceritanya sampai nona bisa kena pukul? 

E : ia kaka...dulu pernah pas saya lagi cuci piring di dapur...waktu itu saya lagi cuci sendiri, 

oma ada masak di dalam, mama NJS ada di kantor. Waktu itu sementara saya cuci, om AYS 

muncul dari sampingnya saya 

D : waktu itu apa yang DAS rasa? 

E : saya takut kaka, saya punya perasaan sudah tidak enak waktu itu. Soalnya dia berdiri lama 

di sampingnya saya, sambil lihat terus sama saya, saya pura-pura cuci piring saja terus, 

karena saya takut kalo saya lari, biasa dia kejar nanti sama saya. 

D : setelah itu nona? 

E : saya pas buang air cuci piring sudah itu kaka, kan saya sudah selesai cuci, saya mau 

angkat bak, mau buang air yang sudah kotor, pas saya mau angkat bak, dia langsung tampar 

saya punya pipi kiri...  

D : terus...?? 

E : saya kasi tinggal saja, saya buang saja itu air,saya tidak tau harus buat apa. Habis dia 

tampar, dia masih berdiri di situ. Tidak lama dia langsung jalan pi di ruang makan. Begitu 

saja kaka.. 

D : DAS tidak kasitau di oma? 

E : tidak kaka.. 

D : kenapa tidak cerita? 

E : ( sambil tersenyum terpaksa, DAS hanya menggeleng-gelengkan kepala) ya...saya pikir 

biar saja sudah, kan om AYS sudah jalan pi di dalam juga kaka... 

D : oh.....selain itu pernah di pukul lagi? 

E : ia kaka.. 

D : kapan kejadiannya itu? 



E : waktu itu saya masih SMP. Saya ada tidur siang dengan saya punya sepupu di kamarnya 

oma. Waktu itu kita tidak kunci pintu kamar. Kita lagi tidur waktu itu, saya tidak tahu kalau 

om AYS lagi kumat di luar. Tiba-tiba ada yang buka pintu kamar dia langsung tarik sama 

saya, dia mulai pukul sama saya. Untung waktu itu papa ada, jadi papa langsung tarik n 

marah sama om AYS. Oma juga da, oma langsung marah sama om AYS. 

D : apa yang ada dipikirannya DAS setiap kena pukul? 

E : mmmm....takut ka, marah juga...., sedih, kasihan juga sama Om 

D : kenapa marah dan sedih? 

E : wajarlah kaka..saya kena pukul terus, saya jengkel juga, marah juga..kenapa saya yang 

harus kena pukul  terus ka.. 

D : kalau sedih? 

E : kasihan juga dengan om, semua saudaranya om sehat-sehat saja, om sendiri yang sakit 

seperti itu, kasihan saja ka..sedih lihat om seperti itu, tidak sembuh-sembuh juga. Saya tahu 

om pukul atau kasar sama saya, bukan karena om benci sama saya, kalau om tidak sakit 

seperti itu mungkin semua akan baik-baik saja, saya tidak mungkin sering dipukul seperti 

dulu..kasihan om juga kaka...dia seperti ini juga pasti dia menderita sekali 

D : kalau sekarang bagaimana? 

E : kalau marah tidak lagi..tapi kalau takut, masih kaka.. sedih juga pasti masih kaka 

D : masih takut?? 

E : Ia kaka... 

D : tapi tidak pernah kena pukul lagi kan? 

E : ia kaka..tapi kalau setiap lihat om AYS, pasti saya langsung ingat kejadian-kejadian yang 

dulu, pernah kena pukul, kena kejar, kena tendang, kena tampar..saya langsung lemas badan 

dan rasa takut sekali kaka.... 

D : jadi setiap lihat om AYS, pasti perasaan takut langsung muncul, meskipun hanya lihat 

saja? 

E : ia kaka..biar om AYS ada di rumah atas, kalau saya dengar dia sudah mulai berteriak, saya 

langsung rasa takut dan masuk kamar. Meskipun saya tahu semua pintu rumah sudah di 

kunci, tapi tetap saya saya tidak bisa kasi hilang ini rasa takut. 

D : jadi bisa dibilang DAS masih trauma sampai sekarang? 

E : mungkin kaka.. 

D : kenapa masih sedih juga? 



E : lihat saja om punya keadaan kaka..siapa yang tidak sedih dan kasihan lihat om punya 

hidup. Pakaian kotor, makan juga tidak benar, tidak ada teman yang bisa om ajak bicara, om 

hanya hidup dengan anjing-anjing saja di atas kaka. Kasihan sekali om punya hidup. 

D : ia adik...kalau IR bagaimana? Tidak takut sama om AYS? 

I : ada rasa takut juga, tapi kan selama ini tidak pernah saya kena pukul. Paling kalo om AYS 

sudah mulai kumat, langsung masuk rumah, kunci semua pintu. 

D : tadi mama bilang, IR yang biasa antar makanan buat om AYS ia? 

I : ia... 

D : biasa antar makan jam berapa? 

I : kalau pagi, biasa sekitar jam 9 begitu, nanti antar kopi dengan makan pagi. Kalau siang 

jam 1 begitu, kalau untuk makan malam biasa jam 5 atau jam 6 sudah antar, soalnya kalau 

sudah terlalu gelap, takut pi antar makan, soalnya itu om AYS biasa sudah bangun. 

D : jadi kalau antar makanan, biasa pas om AYS masih tidur atau lagi tidak di kamar? 

I : Ia... 

D : IR pernah tidak lihat om AYS sehari-hari buat apa saja? 

I : jarang juga, soalnya biasa mulai siang agak sore baru om AYS bangun, tapi kasihan dia, 

tidak pernah mandi, tidak terawat sekali, pakaian saja tidak pernah ganti, sejak saya tinggal 

disini, pakaian yang dipakai itu saja terus. Sampai sudah robek di badan. Kalau om MYS atau 

om MAS datang, suruh dia mandi atau ganti pakaian mana dia mau.  

D : jadi om AYS tinggal sendiri di rumah atas ya? 

I : ia...tapi kalau tidur itu anjing-anjing yang biasa dengan om AYS, suka naik tidur juga di 

tempat tidur. Kalau pagi waktu saya antar makan, kalau pas lewat kamar tidurnya om AYS, 

kan biasa pintu terbuka, itu om ada tidur sama-sama dengan itu anjing-anjing, padahal itu 

anjing-anjing kotor sekali bau juga. 

D : rumah di atas siapa sudah yang urus? 

I : tidak ada yang urus lagi..rumah hancur sekali. Dinding rumah semua sudah penuh dengan 

tulisannya om AYS, tapi tidak mengerti dia tulis apa. Lantai kotor seklai dari kayu-kayu, 

botol ada saja barang-barang di lanatai. Kalau kita mau kasi bersih takut lagi om marah, 

soalnya dia yang taruh semua di lantai rumah. Dulu waktu oma masih hidup, pernah kasi 

bersih rumah, cat semua dinding-dinding, sapu semua lantai. Tapi habis itu om marah-marah, 

dia pukul itu dinding semua, itu kayu-kayu, tanah, botol-botol yang kita buang, dia ambil 

sambil marah-marah. 

D : tapi waktu itu tidak sampai pukul atau buat kasar to? 

I : tidak..mungkin karena ada oma.. kalau sama oma... om tidak mungkin buat kasar. 



D : kalau soal makan bagaimana?  

I : sebenarnya kalau lihat om AYS makan tidak teratur, soalnya dulu beberapa kali kalo pas 

saya dengan oma sama-sama pi antar makan di atas, ini makanan anjing yang ada makan, 

kadang pas sementara om makan, ini anjing ada makan juga ini makanan di piring, om kasi 

tinggal saja. Kadang sisa makanan yang anjing makan, dia makan lagi. Sudah kasitau, oma 

juga sering marah, tapi sama saja, om AYS buat begitu terus. 

D : om suka merokok juga ia? 

I : ia...setiap hari itu bisa 2 atau 3 bungkus rokok buat om. Biasa pagi kalo pas antar makan 

dengan kopi, kasi rokok juga 1 bungkus. Kalau malam 2 bungkus biasanya. 

D : malam? Nanti antar pas sudah malam atau pas antar makan malam sekalian di kasi? 

I : biasanya dia datang ketuk jendela kamar, nanti baru dikasi. Karena dulu biasa oma buat 

begitu, setiap malam biasa diantara jam 12- 3 pagi itu, om datang minta rokok. Jadi sampai 

sekarang setiap jam begitu, pasti om datang minta rokok, mau tidak mau harus bangun sudah, 

soalnya om tidak mungkin berhenti atau pergi sebelum dapat rokok. Jadi sudah harus siap 

memang rokok n korek buat om. 

D : oooww.... jadi harus dikasi ya..kalau tidak dikasi dia tidak marah? 

I : selama ini selalu dikasi, jadi tidak tahu lagi kalau seandainya tidak ada rokok marah atau 

tidak. 

D : tapi kalau soal rokok, biasanya om suka rokok apa? 

I : sama saja...yang penting ada rokok. 

D : biasanya om MYS dan om MAS sering jenguk om AYS juga? 

I : jarang... 

D : jarang? Kira-kira satu minggu berapa kali datang? 

I : biasa satu bulan 2 kali saja, kalau lagi rajin bisa sampai 3 kali datang... 

D : kalau datang bisa buat apa saja mereka? 

I : paling pi di atas lihat om AYS, kasi rokok biasanya terus pulang sudah. Begitu saja 

biasanya.. 

D : selama ini IR kesulitan tidak hadapi om AYS? 

I : tidak sulit juga, biasa saja, karena saya cuma antar makan saja dan siap rokok. 

D : tidak terganggu jam tidur kalau om AYS minta rokok tengah malam? 

 I : ya sudah jadi tugasnya saya, mau bagaimana lagi..memang harus bangun sudah 

D : kenapa rokoknya tidak dikasi pada saat antar makan malam? 

I : sama saja..nanti tengah malam pasti datang minta lagi. 

D : diantara saudara-saudara om AYS, siapa yang lebih sering datang jenguk? 



I : sama saja..om MAS dan om MYS.. soalnya mereka sibuk di kantor. 

D : selama ini kalau pas om AYS kumat, biasanya kalau om MAS atau om MYS datang, 

biasanya buat apa? 

I : paling mereka pergi ke rumah atas, terus bicara dengan om AYS, atau kasi rokok, biasanya 

om AYS bisa tenang. tapi kalau mereka tidak datang, ya..dikasi tinggal begitu saja, nanti 

diam sendiri. 

D : jadi kalau diajak bicara om AYS bisa juga komunikasi? 

I : kadang bisa, kadang juga tidak, kalau om MAS yang omong, biasa dia dengar, kalau oma 

masih ada juga dulu, om AYS dengar kalau oma yang bicara. 

D : kalau DAS sejak kecil di sini kan? Berarti pernah lihat om AYS dipasung? 

E : ia..tapi waktu itu saya masih kecil. 

D : kalau om AYS dipasung, masih ada rasa takut? 

E : ia....kalau dengar suara teriakannya om AYS, saya langsung rasa takut, meskipun saya tau 

om AYS dipasung. 

D : bagaimana dengan teman-temannya DAS, sering berkunjung ke sini? 

E : jarang ka...kalau pun ada yang datang, pasti masuk ke dalam, jarang duduk di luar, karena 

takut kalau tiba-tiba om AYS muncul. 

D : DAS tidak merasa malu dengan teman-teman kalau pas mereka berkunjung ke sini lalu 

om AYS ada? 

E : tidak kaka...saya rasa saya punya teman-teman mengerti juga, soalnya biasanya yang 

datang saya punya teman akrab, dan mereka sudah tahu kalau om AYS itu seperti itu. 

D : mereka tidak takut? 

E : tidak ka..soalnya kalau mereka datang pasti langsung dalam rumah, jadi tidak terlalu 

khawatir kalau om AYS datang. 

D: oke adik DAS dan IR, mungkin ini saja yang saya tanya dulu ia...terimaksih sudah mau 

meluangkan waktu buat saya. 

E : ia ka..sama-sama 

IR : ia.. 

 

  

 

 

 

 



D. 1. Identitas Wawancara 

a. Pewawancara (D) : Desy A. Sitaniapessy 

b. Subyek 5 (M) :  bapak MAS (kakak laki-laki AYS) 

c. Tanggal /waktu : 3 juni 2012 (16 : 00 WITA) 

d. Tempat : kediaman subyek 5 

e. keadaan lingkungan : pewawancara bertemu dengan subyek di kediamannya. Pada saat itu, 

keadaan rumah cukup ramai, banyak anak-anak yang sedang bermain dihalaman samping 

rumah. Isteri subyek sedang bersiap-siap hendak berangkat ke gereja, subyek sendiri sudah 

gereja pagi bersama anak laki-lakinya. Isterinya akan ke gereja bersama putri pertamanya. 

Pada saat itu subyek duduk bersama pewawancara di bawah pohon yang rindang dan sejuk. 

Rumah subyek terbilang sangat sederhana, jika dibandingkan dengan rumah kedua 

saudaranya. Rumahnya hanya terbuat dari gedek dan lantainya hanya hanya dari semen kasar 

biasa. Di depan rumahnya terdapat jalan kecil yang cukup ramai diewati beberapa kendaraan. 

Karena situasi yang kurang tenang, akhirnya subyek mengajak saya masuk ke dalam rumah 

dan kami duduk di ruang tamu. Di dalam ruang tamu yang berukuran kecil, hanya terdapat 

beberapa kursi dan dua buah meja, ruang tamu ini memanjang ke belakang. Namun ruangan 

ini cukup tenang dan tidak terlalu gaduh seperti di luar, meskipun kadang terdengar teriakan 

anak-anak yang sedang bermain, atau suara kendaran bermotor yang lewat di depan rumah. 

F. observasi terhadap subyek : subyek berumur 55 tahun, ia seorang pegawai negeri. Ia 

mempunyai 6 orang anak, dan salah satu anaknya, yaitu anaknya yang ke dua, yang tinggal 

bersama ibu NJS yaitu DAS. Anak pertamanya, sedang menempuh studi S1 melalui UT 

(Universitas Terbuka) PGSD, anaknya yang ke tiga, telah menyelesaikan kuliahnya, 

sedangkan ke tiga anaknya yang lain juga sedang menempuh studi di luar daerah. subyek 

nampak cukup lelah. Menurut keterangan beliau, dia baru sembuh dari sakit, dikarenakan 

selama 1 minggu sebelumnya ia sangat sibuk di lapangan, ia sering keluar kota, sehingga 

kesehatannya menurun. subyek orang yang sangat ramah terlihat dari sambutannya dan juga 

sikapnya. 

 

2. Hasil Wawancara 

D : sebelumnya saya terima kasih, bapa sudah mau meluangkan waktu sedikit untuk saya... 

M : ia sama-sama nona... 

D : bapa ada sakit ya? Soalnya muka kelihatan kurang sehat 

M : ia nona...baru saja sembuh sakit ini..badan masih lemah... 

D : sakit apa bapa? 



M : kecapean saja nona...mungkin karena hampir 1 minggu turun lapangan terus, makan dan 

istirahat juga tidak teratur, makanya langsung sakit begini.. 

D : Bapa sudah minum obat? 

M : ya..sudah juga nona, jadi ini agak mendingan sedikit, kalau tidak kemarin susah sekali 

untuk bangun dari tempat tidur. 

D : ia bapa..minum obat yang teratur bapa, jaga makan juga bapa, kalau stamina tidak bagus 

memang gampang kita kena sakit bapa. 

M : ia nona...makasih nona... 

D : begini bapa, saya mau tanya-tanya sedikit tentang om AYS 

M : oh ia nona..bagaimana nona? 

D : mungkin bapa bisa cerita sedikit tentang om AYS, kenapa sampai bisa sakit begini? 

M : sudah cukup lama dia begitu nona, mungkin sudah hampir 25 tahun lebih. Itu dulu mulai 

sakit waktu dia sementara kuliah di Bandung. Dia dulu itu paling pintar diantar kami semua, 

paling tinggi dan paling ganteng nona.. dari kecil sebenarnya dia agak pendiam, tapi mulai 

kuliah itu, dia mulai bergaul dengan banyak orang. Banyak teman-temannya, di kampus, di 

gereja, karena dari cerita teman-teman kalau dia itu aktif di gereja. Suaranya om AYS itu 

bagus sekali, sejak dia sakit saja, kalau dia menyanyi, biar senar gitar tidak lengkap, tetap saja 

lagunya terdengar bagus nona, dia punya talenta sebenarnya disitu nona. 

D : terus kenapa sampai bisa sakit bapa? 

M : ada berbagai macam versi nona, ada yang bilang dia kerasukan setan, karena setiap mulai 

bulan purnama itu, dia mulai buat yang aneh-aneh sudah, dia suka naik di atas gunung di 

belakang rumah itu nona, nanti dia meraung kaya suara anjing meraung begitu, jadi kita pikir 

dia kerasukan setan. 

D : berarti ini waktu sudah di Sumba bapa? 

M : ia nona...sudah di Sumba 

 D : kalau pas di Bandung itu bagaimana bapa? Kan katanya sakit mulai dari bandung? 

M : kalau di Bandung itu belum parah, kayaknya stress biasa saja, soalnya dulu itu buktinya 

dia bisa pulang sendiri ke Sumba. Itu juga kurang tau karena apa, ada yang bilang mungkin 

karena stress kuliah, ada juga yang bilang mungkin karena dia baru putus dari pacar. 

D : Om MYS cerita kalau om AYS ini suka bicara sendiri dulu ya bapa? 

M : ia..begitu nona, dia suka omong-omong sendiri begitu, kayak orang bingung, dulu teman 

sekolahnya dia, pernah cerita sama saya waktu saya ke kupang dulu. Sudah lama juga, itu 

AYS juga sudah di sumba, waktu saya ada tugas di luar kota, kebetulan ketemu dengan dia. 

Dia kan biasa sama-sama dengan AYS, kadang AYS suka ketawa-ketawa sendiri, omong-



omong sendiri, apalagi kalau pas AYS ditinggal sendiri, itu pandangnya kaya kosong begitu, 

tiba-tiba dia menangis, ketawa sendiri. Itu yang buat teman-temannya rasa aneh dengan dia. 

D : waktu itu siapa yang antar om AYS pulang sumba? 

M : dia pulang sendiri waktu itu nona.. 

D : itu berarti belum parah ya bapa? 

M : ia belum itu nona.. 

D : om AYS mulai parah itu kapan om? 

M : sejak pulang sumba, itu tambah parah nona, sebenarnya lebih tepat waktu kita mulai 

kurung dan pasung sama dia, itu semakin menjadi-jadi dia. Sebenarnya dulu kalau saja kita 

kirim dia kuliah kembali, mungkin dia tidak tambah sakit, soalnya mama takut kirim dia 

kuliah kembali terus sakit di sana, susah urus nanti. Salahnya kita juga waktu itu nona...coba 

saja kita kirim kembali, mungkin dia tidak seperti sekarang ini nona, mungkin dia marah juga 

sama kami, dulu janji maun kirim dia kembali, padahal waktu itu dia sudah baik sebenarnya, 

waktu kami tidak mau kirim kembali dia kuliah, dia mulai sikap aneh-aneh lagi nona. 

D : kenapa tidak kirim kuliah kembali bapa? 

M : soalnya dia minta mau masuk teologi, dia seperti banyak berubah, dia jadi lebih kalem 

dan sedikit-sedikit bicara tentang Alkitab, ya...yang berbau agama begitu...awalnya kita ragu, 

takutnya dia hanya pelarian saja, makanya mama juga tidak mau kirim kembali waktu itu. 

D : tadi bapa bilang banyak versi, selain karena kerasukan, apa lagi bapa? 

M : ada yang bilang mungkin orang yang buat sama AYS, makanya waktu itu kita sempat 

pakai tim doa, pernah juga bawa orang pintar, kan kebetulan ada tetangga yang dia bilang ini 

orang pernah kasi sembuh orang yang sakit kaya AYS begitu, tapi sama saja nona, malah itu 

orang pintar hampir kena pukul dari AYS dalam kamar waktu itu. 

D : bapa kesulitan tidak kalau pas om AYS kumat? 

M : ya sulit nona.. dulu kan bapa belum tinggal di rumah sini, masih tinggal dengan om AYS, 

dengan tante NJS dengan mama di rumah atas. Waktu itu kan bapa su menikah juga sudah 

ada 2 orang anak perempuan, yang satu yang tinggal dengan tante NJS sekarang itu anak 

nomor dua yang tadi pergi gereja dengan tante disini, itu yang nomor pertama. Waktu itu 

mereka masih kecil sekali... belum lima tahun juga. Kalau om AYS kumat, kasihan mereka, 

kalau saya tidak ada di rumah, kan tante dulu, hampir kena pukul juga dari AYS. Itu kenapa 

sampai akhirnya om putuskan untuk pindah dari sana. Kasihan tante dengan anak-anak, hidup 

tidak tenang, tiap hari takut terus. 

D : lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga bapa? 



M : dulu tetangga ya takut juga, datang di rumah juga takut, ya dulu belum terlalu banyak 

rumah juga. Tapi jadinya jarang ada yang datang di rumah, karena takut jadi sasarannya AYS.  

D : tidak ada komplain dari tetangga mengenai om AYS? 

M: tidak tau lagi nona ee...kalau di depannya kita mereka baik-baik saja, tapi tidak tau lagi 

kalau di belakang..soalnya ada anak tetangga juga yang pernah kena pukul. Ya pasti mereka 

marah juga, tapi ya mau bagaimana lagi nona, AYS tidak ada maksud mau buat seperti itu. 

D : tapi bagaimana hubungan dengan tetangga? 

M : baik-baik saja nona, hanya mereka jarang datang saja, tapi kalau kami yang bertamu tidak 

apa-apa, mungkin mereka juga sudah mengerti kalau om AYS memang sakit. 

D : kalau boleh tau, ada rasa malu tidak bapa? 

M : malu bagaimana nona? 

D : saya minta maaf sebelumnya ya bapa, ya kadang ada yang punya pandangan lain 

mengenai penyakit seperti yang om AYS alami. 

M : ya.......sebenarnya malu juga nona, kadang ada yang bilang itu hukuman buat keluarganya 

kami, jadi om AYS seperti itu, ada yang bilang itu aib buat keluarga kami. Tapi setelah 

dipikir-pikir, buat apa juga malu, Tuhan yang paling tahu kehidupannya manusia, kalaupun 

kami harus alami seperti ini, mau bagaimana lagi nona, terima saja, anggap saja ujian dari 

Tuhan. 

D : ia bapa...... bapa sering jenguk om AYS juga? 

M : kalau mau jujur saya jarang sekali jenguk dia nona, bukan om tidak mau, tapi banyak 

pekerjaan yang om harus selesaikan. Nona lihat saja keadaannya om sekarang. Om harus 

kerja keras banting tulang untuk hidupi keluarganya om. Apalgi semua anaknya om, om kasi 

sekolah, kalau om tidak turun lapangan atau keluar kota, om dapat uang dari mana sudah 

nona. Dari situ sudah om dapat uang lebih sedikit untuk anak-anak. 

D : ia bapa..... 

M : ia nona..kadang memang tante NJS sering marah-marah juga kalau kita tidak pergi lihat 

di sana, apalagi kalau pas AYS kumat, ya mau tidak mau, harus pergi lihat, soalnya kalau 

tante NJS sendiri, mana kuat hadapi AYS. Tapi kadang kalau memang tugas yang betul-betul 

om tidak bisa kasi tinggal ya mau bagaimana lagi nona. Nanti kalau tugas sudah selesai, baru 

om pergi lihat dia. 

D : kalau bapa pergi jenguk om AYS, biasanya om AYS ada buat apa? 

M : kalau pergi siang kadang dia masih tidur, tapi kalau sore begitu biasanya dia sudah 

bangun, itu ada saja yang dia buat, meskipun kalau kita lihat itu aneh, soalnya ini barang yang 

dia pakai, seperti botol, kayu-kayu, tanah, dia kumpul semua, nanti ada saja yang dia buat, 



tapi kelihatan serius sekali dia kalau buat itu barang-barang. Tapi kalau kita ajak bicara, 

jarang dia jawab, kalaupun dia jawab, biasanya yang dia bicarakan tidak dimengerti, seolah-

olah lagi bicara dengan orang lain. 

D : kalau om AYS lagi kumat begitu bapa, biasa buat apa sudah? 

M : kalau dulu kan dia masih suka pukul orang jadi pasti kita ikat, tapi kalau sekarang dia 

paling berteriak, atau kasi hancur barang, pukul dia punya anjing-anjing, jadi kasi tinggal 

begitu saja, kalau pas kita ada, kita cuma pergi liat saja sama dia, nanti kita tegur dia, tidak 

lama nanti dia diam sendiri juga nona. 

D : om AYS sempat dipasung ya bapa? 

M : ia nona....kasihan sekali saya pu adik itu nona, dia pu hidup seperti itu, dipasung kaya 

hewan saja nona.......masalahnya kalau tidak dipasung, orang lain yang berbahaya nona... 

D : kenapa tidak coba bawa om AYS berobat bapa? 

M : kalau sekarang nona, om jujur saja, om tidak bisa, untuk biaya untuk anak-anak saja om 

sudah berat, belum lagi kebutuhan rumah yang lain anak....susah buat om, kan dengar-dengar 

cukup mahal biaya untuk pasien kaya om AYS begitu. 

D : kalau dulu kenapa tidak bawa bapa? Waktu belum separah ini? 

M : dulu awal-awal kami tidak tahu kalau dia ini harus di rawat di rumah sakit nona, kita pikir 

saja, mungkin orang yang buat, jadi waktu itu kita pakai orang pintar, selain itu juga nona, 

mama yang tidak mau, soalnya anak bungsu to nona, mama sayang sekali sama dia. Apalagi 

mama paling manja sama dia, waktu dia lahir kan bapa sudah tidak ada jadi wajar mama 

sayang dan tidak mau jauh dari dia. Waktu pergi kuliah saja itu sebenarnya dulu mama agak 

berat, tapi ya demi masa depannya dia, makanya mama lepas. Jadi waktu bilang mau kirim ke 

rumah sakit, mama tidak mau. Jadi kita tidak bisa buat apa-apa sudah. Karena dulu pikirnya 

paling nanti juga sembuh sendiri... tapi ya..sudah seperti ini nona..tidak bisa buat apa-apa 

sudah. 

D : kalau melihat keadaannya om AYS sekarang, apa yang bapa rasakan? 

M : pasti saya sedih sekali nona, tidak mungkin saya biasa-biasa saja lihat kondisi adiknya 

saya seperti itu, berarti saya ini orang yang tidak punya hati kalau saya tidak sedih lihat dia. 

Kalau lihat keadaanya AYS nona, saya jadi sering menyalahkan diri sendiri, kenapa sampai 

saya punya adik seperti ini, saya tidak bisa tolong apa-apa sama dia, apa mungkin karena dulu 

kami pasung dia, jadi dia seperti ini. Saya rasa bersalah sekali nona. 

D : waktu om AYS dipasung om setuju? 

M : sebenarnya kami keluarga tidak ada yang mau seperti itu, tidak mungkin nona kami 

senang lihat adik kami seperti itu, tapi memang keadaan yang paksa kami untuk kami ambil 



keputusan seperti itu, sedih sekali nona kalau waktu otu lihat keadaannya dia. Kasihan dia 

nona, dipasung seperti itu. Kami salah memang waktu itu nona, kenapa kami sampai pasung 

dia, akhirnya dia seperti ini sekarang, kami yang salah nona. Kalau ingat dulu dia di pasung 

saya sedih sekali nona. Tapi mau bagaimana lagi nona, situasi saat itu buat kami tidak punya 

pilihan lain, terpaksa kami harus putuskan dia di pasung. 

D : jadi bapak merasa bersalah pernah ambil keputusan pasung on AYS bapa? 

M : ia nona.....menurut saya, itu yang buat dia parah seperti sekarang ini, kami juga salah 

dulu, kenapa tidak coba saja bawa dia berobat dulu sebelum dia parah, mungkin biayanya 

tidak begitu mahal, karena dia belum terlalu parah, mungkin hanya stress biasa saja. 

D : ia bapa....bapa pernah tidak merasa takut dengan om AYS? 

M : kalau takut dia pukul, tidak nona... dia tidak pernah berani pukul kita, tapi kalau soal 

keselamatannya tante dengan anak-anak, ya om takut juga, jangan sampai dia pukul tante, ya 

khawatir saja, kan kasihan to nona kalau tante dengan anak-anaknya om kena pukul. Juga 

kalau dengan tetangga juga nona, kan kalau dia sudah kumat begitu, dia punya kekuatan itu 

seperti kekuatan 3 atau 4 orang dewasa begitu, jadi kuat sekali, takutnya dia pukul anak oarng 

atau tetangga, itu yang bikin tambah kita takut dan khawatir nona. Kalau sudah begitu kan 

urusan bisa panjang, meskipun orang tahu dia sakit, tapi kalau orang yang dia pukul luka 

serius kan bahaya. Makanya itu juga alasan kenapa kami terpaksa harus pasung dia... 

D : kalau sekarang sudah tidak di pasung lagi ya bapa? 

M : sudah tidak lagi nona, karena kalau dia kumat, paling dia di sekitar rumah saja, tidak 

kemana-mana, kasihan juga dia kalau pasung lagi nona..untungnya kalau dia kumat, dia tidak 

jalan pi pukul orang nona, jadi itu kami rasa tidak perlu dipasung dia nona. 

D : jadi sekarang bapa tidak begitu khawatir lagi dengan keadaannya om AYS? 

M ; masih nona..kita tidak tahu kalau tiba-tiba dia tambah parah nona... tapi untungnya ya 

tidak ada yang dia buat yang membahayakan orang lain, tapi memang dia masih sering kumat 

juga nona, paling dia berteriak, lempar rumah, itu mungkin juga yang kita harus hati-hati. 

D : ia bapa...bapa...mungkin sampai disini dulu wawancaranya saya, sudah jam begini juga, 

biar bapa istirahat saja sudah, apalagi bapa belum sembuh betul. saya terimakasih banyak 

untuk waktunya dan kesediaanya bapa untuk saya tanya-tanya. Saya minta maaf kalau ada 

pertanyaannya saya yang kurang sopan atau buat bapa tersinggung...saya minta maaf bapa.. 

M : tidak apa-apa nona..semoga juga nona punya kuliah lancar ya dan tesisnya cepat selesai.. 

D : ia bapa..terima kasih banyak bapa.. saya sekalian mau pamit pulang bapa. 

M : ia nona... hati-hati ya.. 

D : ia bapa..selamat malam bapa. 



KASUS II ( bapak UMD) 

 

A. 1. Identitas Wawancara 

a. Pewawancara (D) : Desy A. Sitaniapessy 

b. subyek 6 (Y) :  bapak YT (adik  laki-laki UMD) 

c. Tanggal /waktu : 5 juni 2012 (16 : 00 WITA) 

d. Tempat : kediaman bapak YT 

e. keadaan lingkungan : 

 pada saat pewawancara memasuki halaman rumah bapak YT, pada saat itu keadaan 

cukup sepi, rumah bapak YT dikelilingi oleh banyak pohon mangga. Jarak rumah bapak YT 

dengan para tetangga cukup dekat, kawasan ini cukup padat penduduk, ditambah lagi dengan 

ada sebuah sekolah dasar negeri di seberang jalan depan rumah bapak YT. Rumah yang 

cukup sederhana dan berukuran kecil namun terlihat sangat rapi dan bersih. Lantai rumah 

yang terbuat dari semen biasa tanpa keramik. Ruang tamu yang cukup kecil hanya terdapat 

beberapa kursi sofa dan sebuah meja di dalamnya. Suasana ruang tamu yang cukup sepi 

memungkinkan wawancara berjalan lancar tanpa gangguan, meskipun sering terdengar suara 

kendaraan yang lewat di depan jalan, namun karena jarak rumah beberapa meter dari jalan 

raya, sehingga tidak begitu mengganggu jalannya wawancara. 

f. observasi terhadap informan  

informan berbadan cukup tegap dan kuat, meskipun di umur yang ke 60, namun beliau masih 

terlihat kuat dan sehat. Bapak YT sangat ramah, penyambutannya membuat pewawancara 

merasa nyaman dan diterima dengan baik. Informan cukup terbuka dengan setia pertanyaan 

yang dilontarkan pewawancara, meskipun pewawancara baru mengenal informan melalui 

salah satu kerabatnya.  Keterbukaan informan membuat pewawancara tidak begitu kesulitan 

dalam mewawancarai informan.  

2. Hasil Wawancara 

D : selamat sore om... 

Y : ya..selamat sore...bagaimana ada yang bisa saya bantu? 

D : perkenalkan om saya desy. 

Y : oh ia....rambu yang kemarin buat janji mau ketemu ini? 

D : ia om..betul saya... 

Y : ia kemarin om tidak ada di rumah, ada pi kampung kemarin rambu, jadi sekarang baru 

bisa ketemu. 

D : ia om..terimakasih banyak untuk waktunya om.. 



Y : ia rambu..sama-sama. Semoga om bisa bantu sebisanya om.. 

D : ia om...mungkin saya bisa mulai wawancara om? 

Y : oke..oke rambu, silahkan...saya panggil tante sekalian atau bagaimana?  

D :  sebentar saja om, nanti tante saya wawancara setelah om saja. 

Y : ia rambu...soalnya tante ada perlu sedikit di tetangga, ada urusan sedikit rambu, nanti 

paling tidak lama lagi sudah pulang. 

D : ia om...saya mulai ya om. 

Y : ia rambu...silahkan. 

D : mungkin saya tanya sedikit yang umum om. Om sekarang umur berapa?  

Y : om sekarang 60 tahun rambu.. 

D : sekarang om kegiatan apa saja? 

Y : paling sibuk di kantor saja rambu. 

D : di rumah ini ada siapa-siapa saja om? 

Y:  saya dengan istri, dengan kakak laki-laki yang sakit itu rambu. 

D : mungkin om bisa ceritakan sedikit mengenai bapak UMD? 

Y : bapak UMD ini kakak saya rambu, kami tiga bersaudara, bapak UMD ini kakak saya yang 

nomor dua, kakak saya yang pertama itu bapak MK, sekarang dia tinggal di Kupang dengan 

isteri dengan anak laki-laki saya AT. Saya yang bungsu sudah. 

D: kalau bapak UMD sekarang umurnya berapa bapak? 

Y : sekarang 67 tahun sudah. 

D: kira-kira sudah berapa lama bapak UMD sakit om? 

Y : dia mulai sakit sejak tahun 1990 rambu, itu dia ada masalah dengan isterinya, dia umur 

sekitar 45 tahun itu... 

D : jadi sudah sekitar 22 tahun bapak UMD sakit begini om? 

Y : kira-kira seperti itu rambu 

D : kalau boleh tau dulu masalah apa dengan ibu? 

Y : itu sebenarnya sudah mantan isteri rambu 

D : jadi sudah cerai bapa? 

Y : mau bilang cerai juga tidak pernah ada cerai lewat pengadilan rambu, karena UMD sudah 

mulai sakit begini, kami tidak pikir lagi soal urusan cerai, akhirnya masalahnya tidak jelas 

sampai sekarang, kami biarkan begitu saja rambu. 

D : kenapa tidak sampai urus cerai bapa? 

Y : kami keluarga waktu lebih fokus ke UMD punya sakit saja rambu, sejak dia masalah 

dengan mantan isterinya, dari situ sudah sumber masalahnya. 



D : kalau boleh tau, ibu dimana sekarang? 

Y : dia di flores dengan laki-laki selingkuhannya dia, dengar-dengar dia sudah menikah lagi, 

tidak tau betul atau tidak. Kami keluarga sudah tidak mau dengar lagi kabar tentang dia, biar 

saja dia mau buat apa di sana, terserah dia sudah rambu. 

D : jadi awal masalahnya karena apa bapa? 

Y : isterinya ketahuan selingkuh rambu, dulu bapak UMD ini tinggal di flores, dia dulu guru 

sekolah dasar di flores. Bapak UMD ini punya dua anak, yang pertama UM laki-laki sekarang 

mungkin sudah umur 30 tahun, sudah berkeluarga juga, tapi dia tinggal di Kupang yang anak 

ke dua itu perempuan RT sudah menikah juga, ikut suaminya ke Sumba Barat Daya rambu. 

Jadi dulu ini isterinya selingkuh dengan teman kantor, lalu isterinya kabur dengan 

selingkuhannya itu ke alor. Sejak itu UMD mulai kasi tunjuk gejala yang tidak baik. Dia jadi 

pemarah sekali, suka pukul, suka banting barang-barang, suka marah-marah tidak jelas. 

Waktu itu dia punya anak masih terlalu kecil, saya punya anak juga tinggal dengan dia. Saya 

dapat kabar dari saya punya anak sudah, dia bilang UMD ini suka pukul-pukul mereka, suka 

marah-marah tidak jelas, isterinya UMD juga tidak pernah ada di rumah. Anak-anaknya 

UMD takut sekali sama bapaknya, karena sering jadi sasaran kemarahannya dia.  

D : dengar kabar ini om langsung berangkat ke Flores? 

Y : saya hubungi kakak di Kupang juga waktu itu, karena lihat UMD tidak bisa kontrol emosi 

dengan baik, akhirnya saya minta kakak laki-laki MK yang di Kupang, supaya UM dengan 

RT bisa tinggal di rumah di kupang, waktu itu AT saya punya anak juga saya suruh tinggal di 

sana saja dulu, jadi urus mereka pindah sekolah semua sudah. 

D : apa memang bapak UMD dari dulu sifatnya seperti itu om? 

Y : sebenarnya tidak rambu, dia orangnya ramah sekali, sayang sekali dengan keluarganya 

rambu, aktif sekali kalau ada kegiatan di lingkungan RT atau kelurahan, pasti dia ikut juga. 

D : jadi sejak masalah dengan ibu, bapak UMD langsung berubah ya om? 

Y : ia rambu.. kira-kira begitu sudah. Padahal dulu dia ini kalau ada kegiatan apa-apa, paling 

pertama ikut kegiatan, apalagi kalau kegiatan yang berhubungan dengan sumbangan atau ya 

tolong orang begitu paling nomor satu sudah rambu. 

D : lalu kenapa waktu itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit om? 

Y : waktu itu om tidak tau kalau akan jadi begini, om pikir saja dia hanya stres karena 

masalah keluarga, nanti pasti sembuh dengan sendirinya juga. Makanya saya ajak saja pulang 

sumba dulu, biar kasi tenang pikiran. Pertama dia tidak mau, sempat bertengkar juga kami. 

Tapi akhirnya dia mau juga saya ajak pulang sumba. 

D : terus waktu sampai di sumba bagaimana om? 



Y : sampe sumba memang belum ada perubahan apa-apa rambu, begitu-begitu saja. Suka 

marah-marah, kadang kalau datang dia emosi banting-banting barang, kadang kalau ada yang 

lagi dekat dengan dia, dia mau pukul begitu rambu. 

D : kalau bapak UMD sudah buat begitu, baisanya om buat apa sudah? 

Y : biasanya tahan sudah sama dia rambu, biar dia tidak pukul orang atau kasi hancur barang. 

Kadang saya bertengkar dengan isteri karena masalah begini sudah rambu. Saya punya isteri 

paling takut kalau UMD sudah mulai kumat. Saya pu isteri juga dulu pernah kena pukul dari 

dia. Makanya itu juga yang akhirnya kita pasung dulu 

D : pernah dipasung bapa?? 

Y : ia rambu...sebenarnya sangat terpaksa rambu, saya tidak mau sebenarnya, masa saya 

pasung saya punya kakak sendiri rambu... saya sedih, kasihan juga lihat saya punya kaka 

dipasung begitu rambu, tapi mau bagaimana lagi, daripada dia pergi pukul orang-orang, 

apalagi di depan SD to rambu..takutnya dia pi pukul itu anak-anak sekolah lagi, bahaya lagi 

nanti. 

D : kalau sekarang masih dipasung bapa? 

Y : sudah tidak lagi rambu, sekarang dia tidak pernah lagi pukul orang atau buat yang kasar 

begitu, sudah tidak lagi. Dia paling duduk diam saja begitu tanpa buat gerakan apa-apa. Atau 

kadang datang si rajin, dia sapu rumah, kalau lapar nanti, dia minta makan. Jadi tidak 

berbahaya kaya dulu lagi. 

D : sejak bapak UMD sakit seperti ini apa saja yang om rasa yang berubah? 

Y : banyak rambu, om punya tanggung jawab selain om punya anak isteri, UMD jadi 

tanggung jawabnya om sudah, tidak mungkin om kasi tinggal begitu saja. Rumah tidak 

seperti dulu lagi rambu, biasa dulu rame anak-anak main di sini, suka petik mangga yang di 

depan rumah itu, sekarang sudah tidak pernah. Jarang juga orang datang ke sini, apalagi dulu 

waktu om UMD belum dipasung, tetangga tidak ada yang berani datang rumah. Rasa tidak 

aman juga di rumah sendiri rambu, takut kalau tiba-tiba dia kumat terus buat yang berbahaya 

begitu rambu, contohnya saja om punya isteri dia pukul. Kalau tidak dipasung memang 

berbahaya sekali waktu itu rambu. Untungnya sekarang sudah tidak lagi begitu, jadi tidak 

begitu sulit lagi. Tapi kadang masih juga agak repot, kadang dia suka jalan-jalan pi rumah 

orang, kadang tidur di dapur orang, atau ada saja yang dia buat di rumah orang, kami jadinya 

tidak enak dengan tetangga kalau dia sudah bikin repot orang lain begitu rambu. 

D : waktu om harus memutuskan bapak UMD dipasung, apa yang om rasa? 

Y : pasti sedih rambu, tidak mungkin kalau tidak sedih, saya punya kakak kandung ini rambu. 

Kasihan juga sama dia, tapi di sisi lain saya juga harus ingat, ada saya punya isteri yang juga 



harus saya jaga, belum lagi dengan tetangga, anak sekolah di depan yang juga bisa kena pukul 

dari UMD. Jadi saya harus korbankan saya punya kak sudah rambu, meskipun saya rasa 

bersalah juga rambu sama UMD, tapi mau bagiamana lagi rambu, mau tidak mau, saya harus 

buat sudah rambu. 

D : bapak UMD dipasung dalam rumah di sini om? 

Y : tidak nona..di rumah belakang, ada rumah kecil di belakang, kami pasung di situ sudah 

rambu. Kalau di dalam sini, dia suka berteriak keras, jadi kami tidak bisa tidur, kalau rumah 

di belakang kan agak jauh, jadi tidak terlalu ribut. 

D : sejak om UMD disini bagaimana dengan tetangga om? 

Y : awalnya mereka tidak suka rambu, karena UMD sering kasi hancur barang-barang 

mereka, mereka marah sama kami nanti, kenapa kasi tinggal UMD jalan-jalan saja begitu. Itu 

juga kenapa akhirnya terpaksa saya pasung UMD. Daripada dia bikin tambah onar lagi 

rambu, lebih baik begitu sudah. 

D : kenapa bapa tidak bawa ke rumah sakit? 

Y : kami ekonomi tidak mampu rambu, jadi ya biar begini saja sudah, untungnya sekarang dia 

sudah lumayan tenang, tidak bikin bahaya orang lain lagi. 

D : jadi bapak UMD tidak pernah dapat perawatan medis om? 

Y : tidak pernah rambu, hanya kami doakan saja dulu dengan coba bawa di ada teman yang 

katanya bisa kasi sembuh kalo sakit begini. Tapi dulu sama saja, tidak ada perubahan. 

D : sejak kapan bapak UMD kasi tunjuk perubahan begini om? 

Y : ya 3 tahun terakhir ini dia sudah mulai tenang rambu. 

D : sejak kasi tunjuk perubahan, bagaimana dengan tetangga? 

Y : mereka sudah mulai mengerti juga rambu, jadi tidak seperti dulu lagi, kalau sekarang 

UMD pergi rumahnya mereka, kadang mereka antar pulang di sini rambu. Sudah tidak takut 

lagi. Tapi kdang kalau pas dia kumat ya mereka hubungi kami sudah, kami yang jemput di 

sana. Untungnya sekarang kalau dia kumat, tidak pukul-pukul orang lagi, paling dia teriak-

teriak saja. 

D : jadi sekarang hubungan dengan tetangga sudah jadi lebih baik bapa? 

Y : begitu kira-kira rambu...itu karena UMD tidak seperti dulu lagi... 

D : om kalau boleh tau, anak-anaknya bapak UMD, sering datang jenguk tidak? 

Y : jarang sekali rambu, mungkin karena dari kecil mereka sudah tidak tinggal dengan 

bapaknya...sejak saya jemput bapak UMD dari Flores, mereka sudah tidka tinggal lagi dengan 

bapaknya, sampai sekarang. Kalau anak perempuannya kadang datang juga...mungkin karena 

dia lumayan dekat dibanding kakaknya..tapi itu juga jarang sekali rambu, tambah lagi mereka 



sudah berkeluarga. Kalau yang laki-laki kadang juga dia telepon, biasa dia sibuk. Begitu 

sudah ini bapak UMD punya hidup, kasihan sekali dia, anak-anaknya saja tidak begitu peduli 

sama dia. 

D : maaf om kalau saya tanya agak sensitif... 

Y : ia tidak apa-apa rambu.. 

D : kalau selama urus bapak UMD ada tidak kesulitan keuangan om? 

Y : mau bilang sulit juga tidak sebenarnya rambu, tapi memang ada saat kami keluarga agak 

merasa berat juga. Kadang saat kami memang lagi kesulitan keuangan, lalu dia mulai buat 

onar, kadang kami harus ganti barang-barang yang dikasi rusak sama UMD. Kan kami tidak 

enak juga kalau dia bikin rusak barang-barang tetangga. Soal biaya hidup juga, kan kami yang 

tanggung semua rambu, ya tapi begitu sudah rambu, namanya tanggung jawab kami tidak 

bisa mengeluh, apalagi dia kakak kandung saya sendiri, bukan orang lain. Paling tidak, kami 

masih bisa kasi dia makan, masih bisa urus dia saja yang penting rambu. 

D : ia om...kalau soal makan, biasa bapak UMD makan teratur atau susah kalau disuruh 

makan bapa? 

Y : agak susah rambu, biar sudah jam makan, tapi kalau dia belum lapar, dia tidak akan 

makan. Tapi nanti juga kalau dia sudah rasa lapar, pasti dia minta makan sama tante. Rambu 

lihat saja dia punya kurus itu, satu lagi dia jarang mandi. Biar sudah mau paksa atau kasi baju 

baru, dia tidak akan mau jadi ya rambu maklum sudah kalau dia punya badan tidak bersih, 

baru bau agak tidak enak. 

D : tidak apa-apa om...om mungkin saya bisa ketemu tante mau tanya-tanya sedikit.. 

Y : ia rambu... om sudah selesai ini? 

D : untuk sementara cukup dulu om..saya terimakasih banyak om sudah meluangkan waktu 

buat saya 

Y : tidak apa-apa rambu, begitu sudah kita manusia, harus saling tolong menolong, sebentar 

saya panggil tante, kayaknya sudah pulang, ada di belakang tante. 

B. 1. Identitas Wawancara 

a. Pewawancara (D) : Desy A. Sitaniapessy 

b. subyek 7 (E) :  ibu ER (istri bapak YT) 

c. Tanggal /waktu : 5 juni 2012 (16 : 00 WITA) 

d. Tempat : kediaman bapak YT 

e. keadaan lingkungan : 

 wawancara masih berlangsung di tempat yang sama. Suasananya pun masih tetap 

sama, namun pada saat itu sudah mulai cukup gelap. 



f. observasi terhadap informan  

isteri bapak YT yaitu ibu ER berumur 50 tahun, masih terlihat cantik di usianya yang ke 50 

tahun. Ibu ER berbadan agak kurus namun dari sikapnya dan gerak geriknya ibu ER termasuk 

orang yang cukup gesit. Pada awalnya ibu ER agak tertutup ketika diwawancarai, namun 

lambat laun ibu ER mau terbuka dengan pewawancara. 

 

2. Hasil Wawancara 

D : selamat malam tante 

E : ia selamat malam rambu.. 

D : maaf saya menyita waktunya tante... 

E : tidak apa-apa rambu 

D : saya mungkin mau tanya-tanya sedikit sama tante 

E : ia silahkan rambu 

D : tante sekarang umur berapa 

E : saya 50 tahun. 

D : pekerjaan sehari-hari apa tante? 

E : urus rumah saja rambu 

D : biasa kegiatan apa saja yang tante lakukan kalau di rumah? 

E : kasi bersih rumah, urus masak di dapur, sapu rumah, urus makan buat orang rumah, begitu 

begitu saja rambu. 

D : bagaimana hubungan dengan tetangga sekitar tante? 

E : baik-baik saja rambu 

D :sebelum bapak UMD tinggal disini, bagaimana keadaan rumah tante? 

E :   biasa saja rambu.. 

D : biasa ramai tidak tante? Tadi saya dengar cerita dari bapa, anak-anak suka datang main 

disini, biasa petik mangga di depan tante. 

E : ia begitu sudah rambu. 

D : kalau sekarang masih anak-anak datang main? 

E : sudah jarang rambu. 

D : kenapa jarang tante? 

E : takut 

D : takut karena apa tante 

E : takut kalau iparnya saya kumat. 

D : bapak UMD masih suka bertindak kasar begitu kalau kumat tante? 



E : dulu saja, sekarang sudah tidak lagi. 

D : kalau dulu itu bapak UMD bagaimana tante? 

E : kalau kumat dia suka pukul orang. 

D : pernah ada yang dipukul tante? 

E : ada juga, yang dekat dengan dia saat itu, dia pukul saja. 

D : biasa kalau bapak UMD kumat, tante buat apa? 

E : sembunyi sudah. 

D : biasa sembunyi dimana? 

E : kalau bukan kunci diri di kamar, lari ke rumah tetangga sudah, sampai tunggu YT pulang. 

D : kalau tante kabur begitu, apa sudah yang bapak UMD buat? 

E : mulai kasi hancur barang-barang di rumah, kasi pecah piring, gelas, lempar rumah, ada 

saja yang dia banting atau dia kasi hancur. 

D : apa yang tante rasa kalau bapa UMD kumat? 

E : takut rambu  

D : kenapa takut tante? 

E : takut kena pukul lagi 

D : maaf tante..tante pernah dipukul? 

E : ia..pernah rambu. 

D : kejadiannya itu bagaimana tante? 

E : waktu itu saya ada masak nasi di dapur, tiba-tiba saya dengar dia berteriak, dia muncul 

dari pintu samping dapur, dia jalan ke arahnya saya, terus langsung pukul sama saya. 

D : terus bagaimana tante, tante lari atau bagaimana? 

E : waktu itu ada tetangga pas datang rumah, mereka sudah yang tolong, mereka tahan sama 

ipar jadi saya bisa lari. 

D : sejak saat itu tante mulai rasa takut?  

E : semenjak dia tinggal di sini saya sudah rasa takut. Tapi sejak kena pukul, jauh lebih takut 

lagi rambu. 

D : sejak bapak UMD tinggal disini apa yang tante rasa? 

E : pasti takut, khawatir juga, rasa tidak aman saja rambu. Saya harus bisa jaga diri, kalau 

tiba-tiba dia kumat, saya harus bisa kasi selamat diri. Kalau pas YT tidak di rumah saya harus 

waspada sudah. Kalau tidak bisa kena pukul terus saya. 

D : selain tante pernah ada yang kena pukul? 

E : ada.. 

D : kalo boleh tau siapa tante? 



E : tetangga yang datang di sini, atau kadang kalau dia kumat, pas dia jalan, ketemu orang dia 

pukul sudah. 

D : kalau sudah begitu, bagaimana reaksi dari tetangga yang kena pukul? 

E : mulai datang marah-marah di sini sudah. 

D : jadi hubungan dengan tetangga agak kurang baik tante? 

E : ia sejak UMD tinggal di sini, memang tetangga sudah jarang datang di sini, mereka takut 

juga. Apalagi kalau ipar pi kasi hancur barang-barang orang, mau tidak mau kita harus ganti 

sudah, kalau ada uang, kita langsung ganti, kalau tidak ada uang, kami ganti nanti kalau sudah 

ada uang. 

D : katanya dulu bapak UMD sempat sampai di pasung ya tante? 

E : ia..gara-gara begitu sudah. 

D : gara-gara kenapa tante? 

E : dia suka pukul orang, suka kasi hancur barang. Akhirnya harus pasung sudah. 

D : bagaimana perasaan tante waktu bapak UMD di pasung? 

E : kasihan juga sama dia, tapi lebih aman begitu, dari pada dia bikin tambah hancur saja, dan 

tidak melukai orang lain. 

D : sekarang kenapa tidak dipasung lagi? 

E : sudah aman sekarang, dia tidak pukul-pukul orang. Kalau dulu kan suka pukul orang, 

makanya dipasung. 

D : waktu itu, siapa yang memutuskan untuk pasung bapak UMD 

E : sebenarnya saya yang minta, soalnya saya sudah kena pukul, tetangga juga marah-marah, 

baru ya rambu lihat saja, banyak tetangga sekitar, kalau lepas sama dia, kita bisa masalah 

terus dengan tetangga. Jadi saya minta sudah, pasung saja sama dia. 

D : kenapa harus pasung tante, kenapa tidak cara lain saja? 

E : tidak tau cara lain lagi, kan biasa kalau orang yang sakit kaya ipar begini, dipasung rambu, 

biar lebih aman. 

D : terus bagaimana reaksi bapak YT? 

E : kita bertengkar waktu itu, sebelum saya kena pukul saya sudah pernah omong, tapi kami 

bertengkar, jadinya belum dipasung. Pas saya kena pukul sudah itu, akhirnya dipasung. Ya 

saya lihat dia sedih dan kasihan sama dia punya kakak, tapi lebih aman begitu, daripada 

tetangga datang marah terus di rumah. 

D ; ia tante..itu kira-kira berapa lama bapak UMD dipasung? 

E : sekitar satu tahun. 

D : bapak UMD pernah di rawat di RS? 



E : tidak pernah. 

D : kenapa tante? 

E : tidak ada biaya. 

D : kalau sekarang masih ada rasa takut sama bapak UMD? 

E : sedikit saja.. tidak kaya dulu lagi 

D : kira kesulitan apa yang tante rasa kalau berhadapan dengan bapak UMD? 

E : pas kalau dia kumat saja, kadang takut dengan sikap kasarnya dia takutnya muncul 

kembali. Kadang kalau sia mulai menghancurkan barang-barang, itu yang bikin repot, atau 

kadang pergi rumah tetangga, terus bikin keributan di sana. Itu yang bikin susah. Kadang 

tidak enak dengan tetangga, kalau barang-barangnya mereka dikasi hancur, kami kan harus 

ganti rugi to rambu, harus keluar uang lagi, baik pas kami ada uang, kalau tidak ada uang itu 

yang bikin susah, baik kalau tetangga mau mengerti...Yang begitu nanti bikin masalah dengan 

tetangga. 

D : apa yang tante rasa kalau sudah begitu? 

E : malu sudah rambu, orang datang marah-marah di sini. Jengkel juga, bukan saya yang buat 

salah, tapi saya yang harus kena marah, tapi mau bagaimana lagi, memang kita sudah yang 

harus tanggung akibat. 

D : ia tante... memang kita yang harus lebih sabar tante.. 

E : ia rambu..kalau tidak sabar saya tidak tau bagaimana lagi, kita orang yang sehat yang 

harus mengeti sudah. 

D : ia tante....mungkin sampai di sini saja tante saya tanya-tanya..nanti mungkin saya akan 

datang main-main di sini lagi. Boleh tante? 

E : boleh seklai rambu datang saja... 

D : makasih banyak tante...maaf kalau saya tadi kurang soapan, atau ada pertanyaan yang 

buat tersinggung saya minta maaf tante. 

E : tidak apa-apa rambu...aman saja rambu. 

D : sekalian mau pamit sama om juga... 

E : oh ia..sebentar rambu.. 

D : om saya pamit dulu...nanti mungkin saya akan main-main ke sini om. 

Y : dengan senang hati rambu...nanti datang saja rambu... 

D : Kalau begitu saya pamit pulang dulu om ,tante...selamat malam 

E n Y : selamat malam.... 

 

 




