
 Hasil Wawancara Subjek I 

Pertanyaan Jawaban Koding  

Sore teh.. Sore neng..  

Apa kabar teh? Baik, ya kayak gini lah. Neng sendiri 

gimana? 

 

Baik teh.. langsung 

aja ya teh.. 

Iya lah, takut ntar kemaleman juga.  

Bisakah teteh 

menceritakan 

perjalanan hidup 

teteh dari kecil 

sampai sekarang? 

Emmm.. teteh tu dari keluarga itu..apa ya 

istilah kerennya keluarga broken home. 

Waktu masih kelas 3 SD, bapak nikah 

lagi waktu itu ibu tu gak di cerai, seinget 

teteh langsung aja gitu nikah lagi trus 

pergi sama istri barunya sama ibu tiri 

teteh. Dari situ bapak tu udah ‘gak 

bertanggung jawab sama sekali. Teteh 

ma adik-adik teteh hidup susah, ketemu 

nasi paling sehari sekali, udah untung 

banget kalo bisa sehari dua kali. Kayak 

gitu terus neng. Bisa sekolah juga ibu 

sampe pontang panting kerja keras, utang 

sana sini, ibu cuma buruh tani biasa. 

Hidup serba susah dan kekurangan. 

Sampe pas SMA kelas 1, teteh terjun ke 

“dunia” kayak gini, sempat berhenti trus 

berlanjut lagi sampai sekarang.  

 

Emm.. sampai 

sekarang teteh tidak 

pernah bertemu lagi 

Iya.. gak pernah. Ketemu nggak, tau 

kabarnya juga nggak. Teteh juga ‘gak 

mau taulah sama orang yang udah buat 

 



sama bapak teteh? teteh jadi seperti ini. Gak tau masih 

hidup apa nggak teteh juga gak tau. Sakit 

hati sebenernya mah. 

Bisa dijelaskan 

alasan teteh menjadi 

PSK? 

Ekonomi sih neng yang paling 

mendorong mah. Waktu pertama kali 

kelas 1 SMA itu, teteh mikirnya daripada 

sekolah gak selesai gara-gara kurang 

biaya, daripada keluarga teteh kelaparan. 

Tadi kan teteh bilang ibu cuma buruh 

tani.  Padahal ibu teh harus menghidupi 

empat anak termasuk teteh yang paling 

besar. Bisa dibayangkan neng gimana 

susahnya cuma buruh tani penghasilan 

gak mesti. Buat makan aja susah apalagi 

buat sekolah. Mau gak mau sebagai anak 

nu paling tua teteh teh punya tanggung 

jawab sama adik-adik teteh.Ya udah aja 

lah. Tau sendiri lah neng cari kerja susah 

sementara perut harus tetap dikasih 

makan. Teteh mah mikirnya gak ada 

yang bisa menghasilkan uang yang cukup 

dengan cepat selain kerja beginian, 

keahlian lain apa atuh da gak punya. 

 

Itu usia berapa ya 

teh? 

Ya kelas 1 SMA aja, berapa ya? Usia 16 

tahunan. 

 

Waktu itu adik-adik 

teteh masih kecil-

kecil? 

Iya.. paling kecil itu usia 7 tahunan, 

soalnya kan teteh ditinggal bapak kelas 3 

SD waktu ditinggal itu beberapa bulan 

 



adik teteh yang paling kecil baru lahir. 

Kebayang kan neng anak 4 sekolah 

semua, ibu kerja cuma buruh tani kayak 

apa susahnya. 

Murni karena 

ekonomi, atau teteh 

sempat mikir karena 

sakit hati sama 

bapak juga trus 

teteh memutuskan 

kerja seperti 

sekarang? 

Ekonomi neng. Bener-bener gara-gara 

ekonomi. Ya..kan gara-gara ditinggal 

bapak juga ekonomi keluarga teteh jadi 

susah. Sakit hati sama bapak nya tuh ya 

kenapa ninggalin trus ngebuat hidup 

teteh sama keluarga susah. Maksudnya 

kayak balas dendam sama laki-laki gitu? 

 

Iya teh seperti itu.. Nggak sih kalau itu mah. Kalo aja ada 

pekerjaan lain yang lebih bisa menjamin, 

teteh juga gak mau atuh kerja beginian. 

Kalo mau balas dendam mah kan nggak 

seperti itu, tujuannya kan bukan untuk 

cari uang tapi untuk mempermainkan 

laki-laki meureun, kalo teteh mah kan 

bener-bener untuk nyari uang. 

 

Trus itu awalnya 

seperti apa teh? 

Temen siy neng yang ngajakin. Temen tu 

udah duluan kerja kayak beginian. Dia 

tau kondisi ekonomi teteh kayak apa. Tau 

kesusahan teteh kan kita sering cerita-

cerita, cuthat gitu lah. Teteh juga tadinya 

‘gak tau kalo dia tu jadi PSK, tiba-tiba 

dia nawarin teteh ikut sama dia. Nyari 

uang yang gampang trus bisa dapat 

 



banyak. Dia bilang jadi PSK. Waktu itu 

teteh kaget tapi ya…karena terdorong 

kebutuhan ya neng, waktu itu tiba-tiba 

kebayang adik-adik teteh yang kelaparan 

minta makan. Duh…gimana rasanya teh. 

Asa nyesek kana dada teh. Waktu 

pertama teteh mau kayak gitu, rasanya tu 

kaget, takut, deg-degan.. takut banget 

mungkin karena masih pertama. Tapi ya 

lama-lama mah biasa. Bener ternyata 

kata temen teteh bisa dapat uang cepet. 

Takut juga hilang neng setelah megang 

uang. 

Tadi teteh bilang 

sempat berhenti, 

kenapa teteh 

memutuskan 

berhenti? 

bagaimana ceritanya 

teh? 

Oh… itu. Iya neng, lulus SMA teteh 

berhenti kerja kayak begituan, teteh nyari 

kerja yah..kerja juga cuma bisa sebatas 

jadi pelayan toko, gaji ‘gak seberapa. 

Ya… sebenarnya teteh tertekan jadi PSK. 

Kayak gak dianggap manusia. Teteh 

pengen hidup kayak orang kebanyakan. 

Cari kerjaan yang halal, nikah, punya 

anak cucu, hidup bahagia. Teteh gak 

pengen jadi PSK terus. Makanya teteh 

nyoba cari kerja siapa tau hidup teteh 

berubah. Trus teteh nikah, nikah juga 

cuma bertahan satu tahun.  
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Tadi teteh bilang 

“kayak gak 

Ya…dipandang sebelah mata sama 

orang-orang. Bukan cuma sama orang 

1 

 



dianggap manusia” 

maksudnya seperti 

apa teh? 

lain aja, sama orang yang make teteh 

juga gitu, ya.. PSK sih ya neng. Tidak 

dihargai. Jadi waktu itu teteh 

memutuskan berhenti.  

 

1 

itu teteh nikah usia 

berapa? 

Lulus SMA usia 18 teteh kerja kan. 

Nikah tu umur 19 teteh punya anak, 

setelah punya anak teteh cerai. Nikah 

cuma setahun neng. 

 

Teteh cerai? Cerai, waktu dicerai teteh teh baru aja 

melahirkan. Ampun neng rasanya kayak 

apa. Sakitnya bukan main. Baru aja 

melahirkan dicerai sama suami, suami 

milih pergi sama wanita lain. Kalo inget 

teh duh..ampun teteh mah.   
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Sejak saat itu teteh 

kembali menjadi 

PSK, kenapa? 

Iya neng. Itu ya neng… teteh gagal. 

Janda ya neng? Dimana-mana imej nya 

jelek. Pertamanya siy, yah…karena janda 

yah? Banyak cowok-cowok yang 

ngaheureuyan gitu ya.. ngebecandain. 

Bercanda-bercanda akhirnya terjun lagi 

kesana. Udah teteh teh sakit hati di 

tinggal pergi suami gitu aja, ‘gak ada 

yang bertanggung jawab ngasih nafkah, 

kebutuhan makin banyak, teteh anak 

paling besar diharepin jadi penopang 

hidup keluarga, belum lagi teteh harus 

membesarkan anak teteh. Ampun hirup.  
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Kenapa tidak Lah…mau kerja apa neng? Ijasah cuma  



bekerja seperti 

dulu,dulu kan 

sempat berhenti? 

SMA, mentok jadi pelayan toko, gaji 

‘gak seberapa, paling gaji sebulan abis 

buat seminggu kebutuhan banyak, 

mending kalo gajinya cuma buat teteh 

sama anak teteh. Ini mah buat semua 

keluarga, suami gak ada. Mau makan apa 

nanti keluarga teteh. Tapi ya pengen lah 

suatu saat nanti berhenti, trus cari kerja 

yang lebih baik. Doa’in aja lah neng. 
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Iya teh didoa’in. 

Adik-adik teteh kan 

sekarang sudah 

besar, apa tidak ada 

yang membantu? 

Sudah besar-besar, udah gak ada yang 

sekolah, ada yang udah nikah, tinggal 

yang terakhir yang belum nikah. Tapi ya 

gimana ya neng? Buat merekanya aja 

susah, gimana mau membantu? 

 

Apa suka dukanya 

menjadi PSK? 

Banyakan dukanya neng. Malah mah asa 

‘gak ada sukanya. Sukanya mah ya 

paling kalo pas dapat uang aja. Bisa 

belanja kebutuhan, pada bisa makan. 

Trus ya seneng banyak yang ngajakin 

pergi-pergi ya tapi senengnya juga 

gimana ya neng? Sementara.. iya lagi 

jalan-jalan seneng, kayaknya tu semua 

beban hilang, dibawa ke hotel, abis gitu 

diturunin di pinggir jalan. Hilang semua 

senengnya. Ngenes nu aya. Dukanya duh 

ampun Gusti, dari konsumen aja ya neng 

contohnya banyak yang suka nyakitin, 

kadang suka aneh-aneh sampe mukul 
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segala. Ampun da teteh mah. Trus..ya 

namanya juga perempuan normal ya 

neng, kadang kan kita tu pengen banget 

di sayang, ada yang merhatiin kita, tapi 

ya gimana pelacur neng. Kayaknya tu 

susah dapet yang bener-bener mau 

nerima kita apa adanya, suka iri, suka 

sakit hati kalo liat orang yang bahagia 

hidup sama pasangannya. Blom lagi 

hinaan, ejekan, cemo’ohan dari orang-

orang. Udah “kenyang” teteh mah sama 

yang kayak gitu teh. Capek. Jenuh. Yang 

terjun kedua kali nya ini kan teteh lebih 

parah. Minuman keras teh udh jadi 

temen, pernah juga hamil trus digugurin, 

sampe pendarahan hebat. Kadang suka 

frustrasi, merasa ‘gak ada harganya, ‘gak 

ada artinya sama sekali. Gak mau kayak 

begini, capek..sampe udah mencoba 

bunuh diri beberapa kali. 
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Lebih banyak 

dukanya, kenapa 

masih bertahan teh? 

Demi uang neng. Masih bingung cara 

nyari uang. 

 

Apa pandangan 

teteh terhadap 

pekerjaan sebagai 

PSK? 

Gimana ya? Bingung juga. Ya..kalo kata 

teteh ini mah, ya…salah ‘gak salah. 

Keadaan sih neng. Teteh juga tau ini teh 

gak bener, tapi ya gimana ya? Hati 

nurani saya ‘gak mau disalahkan. Kalo 

2 



‘gak kayak begini gimana hidup keluarga 

saya? Gitu siy neng.. 

Bagaimana 

tanggapan keluarga, 

teman-teman dan 

masyarakat? 

Kalo keluarga sebenarnya menentang 

tapi mau gimana? Terutama ibu, saya 

banyak berbohong, saya alasan ini itu, 

karena sebelumnya ibu tidak tahu, gara-

gara yang masuk RS itu yang waktu teteh 

pendarahan nah..ibu baru tahu. Sejak saat 

itu selalu bilang jangan! Tapi gak bisa 

begitu saya punya anak, saya punya adik, 

mereka harus makan. 

 

Jadi sebelum 

kejadian pendarahan 

itu ibu tidak tahu? 

Tidak, tahu nya ya…kerja biasa lah..  

Trus bagaimana 

dengan teman-

teman dan 

masyarakat? 

Kalo teman-teman, teteh mah da gak 

punya teman. Teman juga teman yang 

sama-sama kayak gini suka ketemu 

ditempat mangkal. Kalo masyarakat mah 

jangan ditanya neng, gak tau kalo 

masyarakat luas mah paling ya sama aja, 

ini mah khususnya tetangga, tetangga 

ngeliat sebelah mata, dicemooh, 

sakit..sakiiiittt. gak bisa melawan. Malu, 

suka dicemooh sama orang-orang, 

diomongin tetangga. Suka pada buang 

muka sama teteh tu. Dihina terus-terusan, 

disindir kalo tewat didepan mereka. 

Teteh mah biasa aja lah. Mereka mah da 
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gak ngerti kenapa teteh bisa sampe kayak 

gini, mereka tahu nya cuma teteh tu 

kotor, jijik. Gak peduli kenapa alesannya 

biasa sampe kayak begini. 

Sekarang, dengan 

pekerjaan teteh yang 

seperti ini perasaan 

teteh gimana? 

Gimana ya? Jenuh kerja kayak gini, 

seneng cuma sesaat, belum lagi 

pandangan orang-orang yang buat teteh 

sakit. Gimana mau bahagia kalau teteh 

tertekan kayak begini. 
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Apa kelemahan dan 

kelebihan yang ada 

pada diri teteh? 

Kelemahan dan kelebihan? Apa ya? Kalo 

kelebihan mungkin teteh tu bisa jadi 

tulang punggung keluarga. Ya kalau 

kelemahan, semenjak teteh kerja 

beginian teteh jadi pemarah. Apa ya? 

Temperamen kata orang mah. Kalau ada 

masalah, atau apa teh neng kudu banting-

banting barang heula biar puas. Mun can 

ngabanting naon we nu aya rasana teh 

belum puas teh neng. Naon we dibanting. 

Kenapa ya neng? Padahal dulu mah da 

nggak. 
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Ada lagi teh selain 

itu? 

Apa ya neng? Kan biasanya orang lain 

yang nilai kelemahan kelebihan kita. 

Teteh mah merasa gak punya kelebihan. 

Merasa tidak berharga 
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Ooo..gitu ya teh.. 

Apa harapan dan 

cita-cita teteh? 

Kalo cita-cita mah berhenti kerja kayak 

begini. Pengen banget berhenti trus kerja 

yang lebih baik. Ketemu jodoh yang 

 



bertanggung jawab terhadap anak dan 

keluarga. Mudah-mudahan orang-orang 

disekitar gak mencemooh. Mudah-

mudahan bisa membuktikan sama 

masyarakat kalo teteh kayak gini semua 

terpaksa, jangan sampe dihina terus.. 

capek.. pengen ngerasain hidup yang 

bahagia, gak cuma kebahagian semu 

kayak sekarang. Gak perlu lah 

berlimpah-limpah harta kayaknya 

mustahil juga, yang penting cukup trus 

hati tenang pikiran tenang, masyarakat 

juga nerima kita dengan baik. 

Bagaimana cara 

mewujudkannya? 

Kalo mau lepas..berhenti sekarang 

kayaknya gak mungkin ya neng? Mau 

makan apa nanti. Tapi sekarang teh lagi 

coba usaha kecil-kecilan di rumah, jualan 

jajanan buat anak-anak. Belum kerasa si 

untungnya. Tapi ya dicoba terus lah. 

Nanti siapa tahu bisa berhasil trus pelan-

pelan bisa berhenti jadi PSK. 

5 
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Ada kendala ato 

hambatannya? 

Ya itu.. modal nya gak ada.   

Kalo sama tetangga, 

suka kumpul-

kumpul atau 

ngobrol-ngobrol? 

Jarang si.. teteh mah dirumah terus gak 

suka kemana-mana. Kalo ada acara juga 

gak pernah ikutan. Ya itu si..daripada 

datang cuma bikin sakit hati doang. 

Mending dirumah aja lah. 
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Apakah sudah 

berhasil 

mewujudkan cita-

cita? 

Jelas belum, nyatanya masih bekerja jadi 

PSK. Nanti mungkin kalo sudah berhenti 

tapi keluarga tetap bisa makan, mungkin 

itu dikatakan berhasil. Berhenti kerja 

begituan, keluarga bisa tetap makan, 

masyarakat berhenti menghina. 

Mudah.mudahan ya neng suatu saat 

nanti. Amin. 

 

Amin… 

Emm.. ya udah teh. 

Sampai disini aja 

dulu. Makasih 

banyak ya teh. 

Iya neng… sama-sama  

 

Keterangan: 

1 : Penghayatan tak bermakna 

2 : Pemahaman diri 

3 : Penemuan makna dan tujuan hidup 

4 : Pengubahan sikap 

5 : Keikatan diri 

6 : Kegiatan terarah dan pemenuhan makna hidup 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara dengan Teman Subjek (MB) 

Pertanyaan Jawaban 

Selamat sore.. Sore 

Lagi sibuk gak tante? Nggak.. jam segini warung lagi sepi, jarang 

ada yang makan. 

Ooh.. Tanya-tanya 

sebentar ya tante. 

Mangga-mangga. Tanya apa? 

Tanya soal Teh NN ya 

tante. Tante kenal kan? 

Iya.. kenal banget. Kan dia sering makan 

disini. Udah lama banget, 10 tahun lebih mah 

ada. Dari dulu jaman warung tante masih di 

dekat pasar sana, trus kan kebakaran 6 tahun 

yang lalu sampe akhirnya pindah sini masih 

sering makan disini. 

oo… berarti tante udah 

kenal lama ya? 

Ya udah atuh neng. Dari jaman si NN masih 

SMA dulu sampe sekarang. Udah 10 tahun 

lebih 15 tahun mah ada kali. 

Tante tahu pekerjaan Teh 

NN?  

Tahu.. PSK? 

Tahu nya gimana?  Ya kan sering makan di warung tante, 

namanya juga mereka pembeli ya neng? Kita 

harus ramah-ramah, tante teh suka tanya-

tanya ngajak ngobrol lah. Sebenernya ya 

neng, tanpa orang tanya juga udah ketahuan 

dari gelagatnya dari dandanannya kalo 

mereka PSK. Tiap malem mangkal di pinggir 

jalan depan sini.   

Teh NN sering curhat? Kalo sering mah nggak tapi ya sesekali suka 

lah cerita-cerita. 



Pernah gak Teh NN cerita 

kenapa sampe bisa jadi 

PSK? 

Pernah, waktu itu tante emang iseng tanya 

kenapa kok bisa terjun didunia seperti ini. 

Katanya si gara-gara kesulitan ekonomi, 

bapaknya kawin lagi trus pergi ninggalin dia 

sama keluarganya. Bilangnya si adiknya 

banyak, dia yang harus jadi tulang punggung 

keluarga.   

Berarti udah lama ya Teh 

NN jadi PSK? 

Ya lama… dari jaman dia SMA. Kasian ya 

neng? 

He’em.. menurut tante 

Teh NN itu orangnya 

seperti apa?  

Ya gitu.. ramah si neng, someah. Kalo kesini 

kan biasanya sore, makan disini gitu, kalo liat 

tante sibuk kadang suka bantu-bantu apa gitu. 

Kalo sama tante mah ramah-ramah aja, tapi 

kalo sama yang lain ya kurang tau tante. Tapi 

sama yang jualan dideket-deket sini pada 

kenal si. Kan ya tiap hari ketemu. Kita juga 

sama-sama tahu aja lah, gak terlalu mau ikut 

campur juga. Tante tau dia teh PSK, tau 

sebabnya kunaon. Ya sudah, sebatas itu, yang 

penting gak saling merugikan. Ya walopun 

itu pekerjaan gak bener ya neng? Tapi ya 

mau gimana lagi? Tante mau nyuruh dia 

berhenti, paling dia bilangnya nanti 

keluarganya makan apa.. toh tante bukan 

siapa-siapanya dia. Kasian si kasian neng. 

Tapi ya mau gimana lagi ya neng…  

Kalau sama keluarganya 

tente kenal? 

Nggak neng. Tante cuma kenal sama si Rina 

nya aja. Ya gimana mau kenal ya neng? Kan 



rumahnya jauh dari sini trus kan dia 

sembunyi-sembunyi dari keluarganya kalo 

kerjanya kayak gitu. 

Iya… makasi ya tante. Muhun neng sami-sami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara Subjek II 

Pertanyaan Jawaban Koding 

Sore tante.. Sore neng.. dijajap kusaha neng?  

Sama bapak sama 

om SH, nunggu 

didepan tan..  

Besok-besok kalo kesini nyalira wae 

atuh kan sudah tau tempatnya. Masak 

tiap kesini mau dianter terus. 

 

Iya..hehe.. 

langsung saja ya 

tan.. 

Iya..iya.. sok mangga  

Bisa diceritain 

tante latar 

belakang 

keluarganya dan 

perjalanan hidup 

tante dari kecil? 

Tante dulu anak tentara, anak pertama 

dari 5 bersaudara. Kecilnya dulu ya 

biasa aja lah neng, tapi ya memang 

bapak tentara siy ya? Jadi keras. 

Ajarannya tu keras. Salah sedikit yang 

main tuh tangan. Tapi ya gak papa 

mungkin memang kayak gitu ya cara 

mendidiknya jadi anak-anaknya tuh ya 

nerima-nerima aja. Gak ada yang 

protes, duka pedah sieun nya neng? 

Kalau tante mah udah lah nerima aja 

dikitu dikieukeun ge takut kualat da 

memang salah asalna salah kalo gak 

salah mah da gak dikerasin sama si 

bapak juga. Keluarga kita mah biasa aja 

neng, sederhana. Tante sekolah cuma 

sampe SMA kelas 2. Tante keluar, 

putus sekolah.  

 

Kenapa tante bisa Waktu itu bapak meninggal, udah gak  



putus sekolah? ada biaya lagi. Tante kan anak paling 

besar ya udahlah tante ngalah sama 

adik-adik tante. 

Adik tante ada 

berapa? 

Ada empat sekolah semua. Tunjangan 

bapak kan gak cukup buat nutupin 

kebutuhan dapur sama sekolah, soalnya 

kan ibu gak kerja. Jadi ya udah aja tante 

yang ngalah. 

 

Setelah keluar dari 

sekolah kegiatan 

tante apa? 

Keluar SMA umur 17 tahun tante nikah 

sama orang Indramayu, punya anak 2, 

rumah tangga cuma 8 tahun udah gak 

kerasan sama suami tante cerai.  

 

Tante cerai? 

Kenapa? 

Iya.. cerai neng. Udah gak betah aja 

tante, suka main perempuan, kasar sama 

tante ya udah tante cerai’in. 

 

Anak tante masih 

kecil-kecil? 

Iya atuh neng. Waktu cerai itu yang 

besar 6 tahun yang kecil 3 tahun. 

Perempuan semua neng anak tante. 

 

Setelah cerai yang 

tante lakukan? 

Pergi ke Jakarta, waktu itu umur tante 

25 tahunan jadi PSK 5 tahun. Trus 

habis itu pergi jadi TKW di Saudi 2 

tahun. Pulang dari Saudi, kembali lagi 

kerja kayak begini sampai sekarang. 

Trus nikah lagi sama tukang sayur trus 

tante ditinggal mati. Tante nikah lagi 

sama yang sekarang. Semenjak nikah 

sama yang sekarang udah jarang tante 

nerima tamu, masih mah masih tapi 

 



jarang, sekarang mah ngurus “anak-

anak” aja banyak nya mah. 

Berarti tante 

menikah sudah 3 

kali dengan yang 

sekarang? 

Iya.. yang pertama tante cerai’in, yang 

kedua mah tante ditinggal mati 

kecelakaan, terus yang ketiga yang 

sekarang. 

 

Sebenarnya apa 

alasan tante 

menjadi PSK dan 

sampai sekarang 

masih menjadi 

PSK? 

Ekonomi ya neng. Teu mampu. Dulu 

kan pertama kalinya terjun jadi PSK 

kan semenjak ditinggal suami yang 

pertama, tante udah punya 2 anak, mau 

minta sama orang tua..malu. kesusahan 

waktu itu, butuh uang buat ini itu. 

pengen nyari sendiri untuk menghidupi 

anak biar anak bisa kayak orang pada 

umumnya. 

 

Kenapa tidak 

mencari pekerjaan 

lain yang lebih 

baik? 

Apa atuh neng? Tante mah mikirnya 

dapat uang cepat dan hasilnya lumayan. 

Buat hidup sendiri, buat makan kitu nya 

sama buat anak-anak. Sekolah SMA aja 

gak selesai, ijasah cuma SMP, 

keterampilan yang lain gak ada, gak 

bisa apa-apa. 

 

Bagaimana dulu 

sampai bisa terjun 

menjadi PSK? 

Dulu habis cerai, tante ketemu sama 

temen tante, temen lama. Ngajak kerja 

di Jakarta. Tante kan cerita nya sama 

temen tante itu kesulitan tante lah, terus 

we ditawarin ikut dia ke Jakarta. Sampe 

di Jakarta tante dikenalin sama “mami” 

1 



germo kitu lah. Udah aja tante mau. 

Tanpa pikir panjang lagi. Yang ada 

dipikiran tante gimana caranya anak-

anak tante bisa hidup kayak anak-anak 

yang lain. Tante kerja sama “mami”. 

Enak neng kerjanya. Tempat tinggal 

disediain, makan disediain, nyuci baju 

ada yang nyuciin. Kita tinggal nunggu 

dipanggil aja. Dulu itu tante istilahnya 

gadis panggilan kitu lah. 

Tadi tante bilang 

kerja disana enak? 

Tante menikmati 

pekerjaan tante? 

Gimana ya neng? Menikmati gak 

menikmati sih sebenernya mah. Seneng 

bisa dapat uang cepet sareng gampang 

kan nya neng itunganna, seenggaknya 

ada biaya buat ngegedein anak lah. Tapi 

ya gimana ya? Tau sendiri lah neng 

pekerjaan kayak gini. Kata orang mah 

pekerjaan hina, pekerjaan kotor. 

 

Itu kan kata orang 

kalo menurut tante 

sendiri? 

Ya gimana ya neng? Walopun tante 

nganggap nggak apa-apa tapi kan ya 

orang mandang jelek. Tapi ya udahlah 

tante bisa apa. Yang penting bisa 

makan, bisa bertahan hidup. Bisa 

biayain anak-anak sampe gede. 

2 

Tante merantau ke 

Jakarta, anak-anak 

tante? 

Anak-anak mah tante titipin di ibu 

tante. Bilang sama ibu mah tante tuh 

kerja di supermarket.  

 

Jadi keluarga tidak Dulu pas yang pertama kali sampe  



ada yang tahu tante 

kerja seperti ini? 

akhirnya tante ke Saudi, gak ada yang 

tahu. Taunya ya itu kerja di 

supermarket di Jakarta.  Sekarang mah 

pada tahu juga cuek-cuek aja. Biasa-

biasa aja. Gak apa-apa. 

Apa suka dukanya 

menjadi PSK? 

Sukanya mah ya kalau dapat uang, 

kalau dapat uang banyak. Paling itu 

sukanya. Dapet uang buat sehari-hari, 

buat belanja, bisa ngebiayain anak dan 

orang tua, ibu tante kitu nya neng. Ya 

bisa bertahan hidup lah. Dukanya ada, 

dukanya paling ya kalau dapat tamu 

yang gak nyenengin, mintanya aneh-

aneh. Trus ya..kerjaan kayak begini 

dulu suka minder tante teh suka mikir 

kenapa kerja kayak gini. Dukanya mah 

ya jelek kan dimata masyarakat. Gak 

ada yang mau deket-deket sama kita. 

Tante klo lewat didepan orang-orang 

suka ada yang nyindir, ngehina. 

Tersinggung awalnya mah. Tante suka 

kepikiran, sedih rasanya dihina-hina 

kayak begitu. Tapi itu dulu. 
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Sekarang gimana 

tante? 

Sekarang mah biasa aja, terserah orang 

mau berkata apa. Asalnya mah gini, 

tante memang sempat sakit hati sama 

omongan orang, waktu itu tante sampe 

sakit nya neng gara-gara mikir, trus gak 

4 

 

1 

 

 



nerima tamu gak ada penghasilan kan? 

Anak tante di rumah sakit gak ada 

biaya, tante waktu itu gak kerja gak ada 

uang. Coba dibayangin neng, kalo tante 

gak kerja kan semua jadi susah tante 

mikir kitu. Kedah kumaha geura neng? 

Tah sejak saat itu tante udah gak peduli 

sama omongan orang. Toh lama-lama 

orang-orang juga biasa lagi sama tante. 

 

 

 

2 

 

 

4 

Pandangan tante 

sendiri terhadap 

pekerjaan ini 

seperti apa? 

Tante mah biasa aja. Ya… mungkin 

karena udah biasa kali ya neng? Tante 

cuma mikir ini teh satu-satunya jalan 

buat cepet dapet duit. Jadi ya sudah. 

Tante jalanin aja. 

 

 

4 

Tante senang 

dengan pekerjaan 

seperti ini? 

Seneng-seneng aja. Ya… dijalani apa 

adanya aja lah neng. Udah jalannya 

seperti ini mungkin. 

6 

Bagaimana 

tanggapan 

keluarga, 

lingkungan, dan 

masyarakat 

terhadap tante? 

Kalo keluarga mah udah cuek, 

ngebiarin gitu aja, biasa-biasa aja. Kalo 

masuk ke masyarakat emang suka agak 

minder. Tapi ya…udah biasa. 

Tetangga-tetangga tante dirumah, 

bukan disini ya neng dirumah sana 

dirumah ibu, udah biasa aja. 

 

Emm.. apa tante 

manyadari 

kelebihan dan 

kelemahan yang 

Emmm… apa ya neng? Mungkin kalau 

kelebihan dulu tante cantik neng. Gak 

kayak sekarang udah peot, dulu mah 

banyak yang nyari..bos-bos, tante mah 

 



tante miliki? dulu gak sembarangan. Ya 

mungkin..tante bisa bertahan dengan 

hidup kayak gini dan bisa menghidupi 

anak-anak tante sendiri. Kalemahan 

mah banyak, orang kayak tante kan 

isinya kelemahan semua neng.  

Apa tante ada niat 

untuk berhenti 

kerja seperti ini? 

Kalau niat sih selalu ada neng. Tapi ya 

itu… cuman niat aja. Trus ntar mau 

kerja apa? Tante belum tau kedepannya. 

Dijalanin aja dulu yang sekarang. Tapi 

ya tante juga udah begini, udah tua 

nanti juga lama-lama berhenti sendiri. 

 

Apa suami tante 

tidak melarang? 

Ya gimana ya neng? Kan kenalnya juga 

tante udah begini. Ya harus mau 

nerima. Tante mah udah gak mikir 

cinta-cintaan yang penting mah kalo 

ada apa-apa ada yang bantuin, ada yang 

nolongin tante, ya suami tante itu.  

 

Selama ini apa 

tante merasa 

bahagia? 

Bahagia-bahagia aja. Enjoy-enjoy aja. 

Tante mah jalani hidup apa adanya, 

memang udah jalannya seperti ini ya 

sudah diterima aja. Ikhlas.  

 

6 

Apa harapan/ cita-

cita tante? 

Apa ya neng? Tante kan dulu kerja 

begini niatnya buat nyari biaya buat 

anak-anak, sekarang anak-anak tante 

sudah pada besar sudah pada nikah ya 

sudah tante udah gak punya tanggungan 

lah istilahnya. Tante pengen nyenengin 
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ibu, ini sekarang tante lagi ngarombak 

rumah ibu. Tante ngumpulin uang 

sedikit-sedikit dari dulu kerja di Saudi 

sampe akhirnya bisa bangunin rumah 

buat ibu. Ya sudah mau apa lagi. 

3 

Anak-anak tante 

tidak ada yang 

melarang? 

Melarang… pada gak ngebolehin, tapi 

ya tante sudah seperti ini. Tante punya 

“anak-anak” disini. Tante juga udah 

merasa ini pekerjaan tante. Tante juga 

gak bisa begitu aja langsung berhenti ya 

pelan-pelan lah.  

 

Tante tidak 

berkeinginan usaha 

yang lain saja? 

Pengen nya mah kitu. Ya pelan-pelan 

nya neng. Doa’in aja atuh tante nya. 

 

Iya tante didoa’in. 

gitu aja tante. 

Makasi banyak. 

Iya neng.. sama-sama.  

 

Keterangan: 

1 : Penghayatan tak bermakna 

2 : Pemahaman diri 

3 : Penemuan makna dan tujuan hidup 

4 : Pengubahan sikap 

5 : Keikatan diri 

6 : Kegiatan terarah dan pemenuhan makna hidup 

 

 

 



Hasil Wawancara dengan Teman Subjek (SH) 

Pertanyaan Jawaban  

Siang Om.. Siang… 

Om, kenal sama tante XY 

sudah lama? 

Lama..lama.. kenal baik, sama anaknya aja 

kenal. Kemarin aja ketemu dipasar sama 

anaknya. Nyuruh maen kerumahnya. 

Makanya om kepikiran ngenalin si tante ini 

sama si neng. 

Kuliah teu lulus-lulus. Betah ta naha? 

Hehehe. Trus dulu bisa 

kenalnya gimana? 

Ya biasa dulu kan sering ke kafe diajak 

sama kakak. Pak Edi teh neng yang punya 

grup jaipong dangdut. Trus ketemu di cafe. 

Pertamanya ya kenalan biasa, trus minum 

bareng.. nah.. mulai dari situ sering ketemu 

di cafe sering ngobrol trus jadi akrab. 

Temenan lah, tapi ya temenan juga Cuma 

ngobrol biasa gak pernah apalah make 

istilahnya mah kitu. Mungkin kerasa enak 

ngobrol trus akrab, sering maen juga 

ketempatnya di cirendang ke rumahnya tuh. 

Ya cuma maen ngobrol mentok minum 

bareng lah. Sama anaknya juga kenal. 

Tante XY, memang PSK? Ya…iya atuh.. kamu kan minta dicariinnya 

PSK, ya udah atuh dikenalin sama si tante. 

Uhh.. dia mah udah papan atas mun artis 

mah. Kan dulu sempat jadi PSK nya sampai 

ke Jakarta segala. Udah berpengalaman. 

Trus dia jadi TKW, trus kerja lagi kayak 



begituan sampe sekarang. 

Tau dari mana om? Nya pan suka cerita-cerita. Minum-minum 

bareng masa mau diem aja, ya cerita atuh. 

Sekarang mah pan jadi mami juga. Anak 

buah nya banyak. Nanti kalau kamu masih 

kurang minta tolong aja biar dicariin. Tar 

om yang ngomong. 

Iya….. trus tadi kenal sama 

anaknya? Itu gimana om? 

Ya..kan sering maen ke rumahnya, om 

dikenalin sama anaknya, om mah kan 

dikenalinnya juga temen. Da emang kan 

temenan gak maen begituan lah. Jadi kenal 

sama anak-anaknya juga. Mun maen kesana, 

seneng..anak-anaknya tuh keliatan sayang 

banget sama si tante deket banget, heureuy-

heureuy bareng. Om mah kan temenan sama 

siapa aja lah. Orang kayak gitu kan juga 

butuh temen. Sekarang kan jadi nya ada 

gunanya si neng butuh orang kayak gitu 

buat skripsi jadi kan om gampang minta 

tolongnya. 

Menurut om orangnya 

seperti apa? 

Baik.. beneran baik, neng juga kerasa pan 

meureun belakang sering ketemu gimana 

orangnya. Baik beneran gak bohong. 

Keliatan kalo sayang sama keluarganya, 

sering dicarita-caritakeun. Cuma memang 

nasibnya aja yang kurang beruntunglah jadi 

kerja kayak begituan. Cari kerja susah, 

ditinggal suami ya larinya kerja kayak 



begitu pan buat keluarganya. Sekali dua kali 

nyoba kerasa enaknya mungkin cepet dapet 

uang jadi diterusin sampai sekarang. 

Katanya lagi renovasi 

rumah ya om? 

Iya…rumahnya yang disana. PSK sukses 

dia mah, berhasil nya neng? 

Emm… ya udah. Makasi 

ya om 

Iya… sama-sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara Subjek III 

Pertanyaan Jawaban Koding  

Sore tante.. Sore neng…  

Apa kabar tante? Baik-baik neng. Alhamdullilah…  

Langsung aja, bisa 

Tante ceritakan 

perjalanan hidup 

Tante.? 

Em…ya. Tante cuma berasal dari 

keluarga yang pas-pasan kitu nya neng 

buruh tani biasalah. Saat Tante kelas V 

SD, dikantun ku ibu, meninggal. Tante 

ini anak bungsu dari 4 bersaudara, istri 

sadaya. Tante sekolah cuma sampe 

SMP, trus cuma di rumah kadang bantu-

bantu bapak ke sawah. Trus tante ikut 

kakak nomer dua. Kakak waktu itu 

sudah bekerja, sudah cukuplah…soalnya 

kakak tante ini pinter trus dapet 

beasiswa, ada yang baik hati biayain 

kuliah,pas udah kerja tante diajak sama 

dia tinggal di Tasik. Tante hidup sama 

kakak tante itu, bantu-bantu dirumahnya 

lah nya sagawe-gawe lah neng. Pas 

Tante umur 23 tahun, bapak meninggal 

dunia, dikantun ku bapak. Satu tahun 

kemudian, pun raka yang paling tante 

sayangi juga meninggal dunia karena 

sakit. Tante pulang ke rumah, tante 

diusir neng. Gak dibolehin tinggal 

disana lagi. Tante saleres na mah udah 

mau nikah, tapi ternyata cowok Tante 
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malah mencampakkan Tante neng. Pergi 

sama wanita lain sakit banget 

rasanya…Ya udah, Tante udah gak 

punya siapa-siapa lagi. Saudara-saudara 

yang lain juga gak peduli sama tante. 

Gak ada da neng yang nganggap tante, 

kayak dibuang aja, saudara masih punya 

oge kayak gak punya siapa-siapa. Mun 

tos kitu tante mau hidup sama siapa? 

Hidup sendiri tante juga kesulitan buat 

biaya hidup yang semakin mahal. Cari 

kerja juga kemampuan Tante cuman 

pas-pasan. Tante sekolah juga cuma 

sampe SMP. Mau kerja apa? Tante 

merasa dah gak ada yang sayang sama 

Tante. Ya udah, akhirnya tante masuk 

“dunia” kayak gini buat bertahan hidup 

neng.   
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Jadi, alasan Tante 

masuk dunia kayak 

gitu kenapa?  

Em…ya… keluarga tante udah bubar. 

Gak ada yang peduli ma tante lagi. Gak 

ada yang sayang sama tante. Apa lagi 

calon suami tante ternyata malah 

ninggalin tante gitu aja. Trus tante mau 

hidup pake apa? Mau hidup sama siapa? 

Mau gak mau harus nyari sendiri. Tante 

butuh duit buat beli makan dan bertahan 

 



hidup.  

Emm.. selain karena 

desakan ekonomi, apa 

tante bekerja seperti 

ini sebagai 

pelampiasan sakit hati 

tante?  

Maksudnya gimana neng?  

Tante merasa sakit 

hati sama keluarga 

dan calon suami 

tante? 

Ya jelas neng… tante mah gak ngerti 

kenapa keluarga tante sampe gak nerima 

tante. Tante kan masih punya kakak dua. 

Mungkin takut direpotin sama tante, tapi 

kenapa tante sampe diusir itu kan rumah 

almarhum bapak. Sampe sekarang tante 

masih sakit hati. Kalo sama calon suami 

tante waktu itu ya awalnya sakit hati tapi 

ya sudah lah.. tante udah lupain. 

 

Nah…apa menjadi 

PSK ini sebagai 

pelampiasan sakit hati 

tersebut? 

Nggak lah… gak ada pengaruhnya yang 

tante rasain mah. Emang tante butuh 

duit neng. Sakit hati buktinya tante 

masih sakit hati sama kakak-kakak 

tante. 

 

Awalnya bagaimana 

Tante kok bisa kenal 

dengan dunia kayak 

gitu?  

Tante kan waktu diusir tante tinggal 

sama temen tante dulu waktu SMP, tante 

nyari kerja bingung mau nyari kerja 

dimana? Tante udah minder duluan 

ijasah cuma SMP. Pertama-pertamanya 

tante masih punya uang simpanan tapi 

kan lama-lama habis. Teman tante yang 

 



menawari kerjaan katanya cepet dapet 

duit. Tapi gak dijelasin ngapain. 

Pokoknya jadi penerima tamu. Tante 

pikir ya jadi semacam resepsionis gitu. 

Kan ya penerima tamu sanes neng? 

Pikir tante mah kitu. Trus Tante diajakin 

ke tempat kerjanya dia. Pas masuk, tante 

sadar ternyata itu tempat begituan. 

Disana tuh neng dulu pertama kali di 

Sangkanhurip. Tante sebenarnya pingin 

pergi. Tapi gimana lagi, tante butuh duit. 

Ya udahlah pasrah.. mungkin ini satu-

satunya jalan.  

Itu usia berapa ya 

tante? 

25 tahunan. Ya semenjak itu aja, 

semenjak ditinggal raka. 

 

Tante gak cari 

pekerjaan lain aja? 

Apa atuh neng? Keterampilan gak 

punya, apa-apa gak punya, asa mentok. 

 

Lalu suka dukanya 

menjalani hidup 

seperti ini apa tante? 

Ya……sukanya mah cuman kalau dapet 

uang banyak. Bisa beli baju, beli 

kebutuhan sehari-hari nya neng, beli 

macem-macem lah nu ku tante hoyong. 

Selebih na mah duka we nu aya. 

Apalagi nya neng, gak semua “tamu” 

yang datang ramah-ramah. Kadang ada 

yang suka nyiksa gitu ka tante. Kalau 

awalnya aja mereka baik-baik, sayang-

sayang gitu, tapi kalau sudah puas mah 

nafsunya tante cuman kayak dianggap 
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punten nya neng “anjing”. Gak dianggap 

manusia. Dibayar trus dicampakan, 

kadang mah dibuang dipinggir jalan. 

Sakit hati gak neng kalo gitu?? 

1 

Kalau seperti itu, 

pandangan tante 

terhadap pekerjaan 

tante ini bagaimana? 

Emmm…. Gimana ya… banyak orang 

bilang pekerjaan kotor, hina, nya nu 

kararitu we lah neng. coba mereka 

mengalami hidup seperti yang tante 

alami, pasti mereka juga gak mungkin 

bilang kayak gitu.  

 

Kalau menurut tante 

sendiri? 

Ya tante sebenarnya terpaksa kerja 

kayak begini. Tapi gimana lagi, mau 

nyari kerjaan juga susah. Tante gak bisa 

apa-apa. Padahal sekarang apa-apa 

mahal. Tante gak punya siapa-siapa lagi. 

Dari pada tante gak makan, minta juga 

mau minta sama siapa, jadi 

ya…terpaksalah kerja kayak gini. Mau 

gimana lagi? tante mah merasa gak 

ngerugiin orang lain da neng. terserah 

kata orang mau gimana? 

1 

Jadi sebenarnya tante 

terpaksa? 

Ya terpaksa.. dari awal sampe sekarang 

udah belasan tahun juga tante masih 

merasa terpaksa. Tante suka merasa 

bersalah. Tante merasa kotor neng. 

Tante mah gak pernah sholat neng 

semenjak jadi PSK, merasa percuma.. 

gimana ya neng? 

1 

 

2 



Kenapa merasa 

percuma tante? 

Ya percuma aja.. tante kotor.. kerjaan 

tante gak halal. 

 

Kalo begitu kenapa 

tante tetap bertahan 

sampe sekarang? 

Mentok neng. Tante mau kerja apa lagi? 

Gak ada bayangan sama sekali. Masa 

mau jadi pembantu? Kalo ditanya-tanya 

sebelumnya kerja apa, kerja dimana, 

tante jawab apa? 

2 

Lalu bagaimana 

tanggapan keluarga 

dan lingkungan 

sekitar? 

Kalau keluarga mah udah gak peduli 

sama sekali, mau tante jadi PSK kek, 

mau tante masih hidup atau sudah mati 

gak ada yang mau tau…gak ada yang 

peduli neng. emm…kalau lingkungan 

sekitar ya mungkin menganggap tante 

ini perempuan yang kotor, gak pantes 

lah berbaur dengan masyarakat. Tapi 

masa bodoh sama tanggapan orang-

orang, tetangga-tetangga disekitar sini. 

Lagian kan sekarang tante tinggal disini, 

semuanya sama kayak tante, masyarakat 

sini mah udah cuek sama kita. Mungkin 

tempat ini dianggap tempat kotor dan 

harus dijauhi. 

 

Kalau tante sendiri 

memandang diri tante 

sekarang ini 

bagaimana? 

Ya tante…apa ya neng? merasa sebagai 

orang rendahan kitu lah. Bisa dibilang 

tidak terhormat kitu nya. Ya..iyalah ya 

neng ya? Namanya juga PSK 

2 

Apa tante menyadari 

kelebihan dan 

Emm…kalau kelebihan nya neng… 

tante merasa cantik.. hehehe… banyak 

 



kekurangan tante? yang dating, nyari tante..ya… meski 

suma mau memuaskan nafsu doing. 

Kalau kekurangan mah banyak, kurang 

uang… tante gak pinter, gak bisa apa-

apa. Makanya tante kerja kayak gini. 

Apa tante gak ingin 

lepas dari dunia 

seperti ini? 

Kalau keinginan itu mah selalu ada 

neng. tante juga pengen neng hidup 

normal kayak orang-orang kebanyakan. 

Punya keluarga yang sayang sama tante. 

Punya anak. Semoga aja bisa kesampean 

ya neng..ya? 

4 

Iya..amin 

tante..semoga.. 

Tante sudah 

mengusahakannya? 

Tante gak tau harus bagaimana 

mewujudkannya. Banyak si neng, yang 

nawari..ngajak nikah kitu lah neng. tapi 

kenyataannya mah gak ada, cuman 

omong kosong aja neng. sekarang aja 

tante malah jadi simpanan orang. Tante 

malah merasa gak enak sudah merusak 

rumah tangga orang. 

5 

Kok bisa tante? Ya….lelaki yang isterinya lagi pergi. 

Jadi TKW ke Arab. Mungkin ini jadi 

kesempatan buat main serong. Tante sih 

berharap istrinya cepet pulang ke sini, 

jadi tante bisa lepas dari laki-laki ini 

neng. lagian tante gak enak juga kalau 

rumah tangga orang hancur gara-gara 

tante. 

 

Kenapa tante mau jadi Pertamanya sih neng, tante tergiur sama  



simpanan? uang sama kehidupan nyaman yang 

dijanjiin neng. manis teh neng 

promosina. Tante juga ya siapa sih yang 

gak mau, tante berharap siapa tau aja 

neng..harapan tante buat hidup normal 

jadi kenyataan. Tapi lama-lama tante 

tertekan. Tante merasa gak pantes. Mana 

mungkin laki-laki itu serius sama tante. 

Akhirnya tante tau kalo dia udah punya 

isteri pas tante nagih-nagih terus 

omongannya yang dulu, tante minta 

dikawinin, tante nagih dulu dia yang 

katanya mau serius kitulah..  

 

 

 

 

 

 

1 

Tante udah tau seperti 

itu kenapa tidak 

memutuskan 

hubungan sama dia? 

gak segampang itu neng.. tante malah 

takut. Tante jadi sering diancam. 

Makanya tante pengen isterinya cepetan 

pulang kesini aja, biar tante bias lepas 

dari dia. Tante mah pengennya suatu 

saat ada yang bener-bener serius sama 

tante, tante gak cuma jadi simpenan, gak 

cuma jadi yang kedua neng. pengen ada 

yang bener-bener ngangkat tante dari 

kehidupan seperti ini. 

1 

Apa yang tante 

rasakan sekarang? 

Jenuh sebenarnya tante tuh..bosen. tapi 

mau gimana lagi? 

1 

Menurut tante ada gak 

hikmah dari semua 

ini? 

Apa atuh neng? Gak ada hikmahnya. 

Ikhlas juga tante mah nggak. Tante mah 

terpaksa. Mana ada orang terpaksa yang 

1 



ikhlas. Sabar aja lah… 

Emm.. gitu ya tante? 

Ya sudah. Sampai 

disini aja dulu tante. 

Terima kasih banyak. 

Iya neng.. sama-sama.  

 

Keterangan: 

1 : Penghayatan tak bermakna 

2 : Pemahaman diri 

3 : Penemuan makna dan tujuan hidup 

4 : Pengubahan sikap 

5 : Keikatan diri 

6 : Kegiatan terarah dan pemenuhan makna hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara dengan Teman Subjek (XY) 

Pertanyaan Jawaban 

Sore tante.. Sore neng.. 

Ketemu lagi tante, apa 

kabar? 

Iya.. baik neng. 

Mau tanya tentang tante 

TE.. 

Iya boleh.. 

Sudah lama tante kenal 

sama tante TE? 

Sudah lumayan, ya semenjak gabung disini 

aja sama tante. Jadi “anak” tante. Kerja disini 

jadi PSK. 

Emang tante TE tinggal 

disini terus ya tante? 

Iya si Egi mah.. dia termasuk yang paling 

lama ada di sini. Paling betah kayaknya. Gak 

pernah pulang dia mah. Gak kayak yang lain 

seminggu sekali apa dua minggu sekali 

pulang. Dia mah enggak. 

Kenapa ya tante? Tante 

tau? 

Kan keluarga dia mah udah bubar, 

kasarannya dia mah kayak dibuang teh neng. 

Trus kalau disini biasa 

ngapain aja tante 

kegiatannya? 

Ya biasa kalau malam kan biasanya ada 

“tamu”. Kalau siang ya pada tidur, kalau 

nggak ya kumpul-kumpul, cerita-cerita, 

bercanda-bercanda kitu lah. 

Tante TE juga? Ya..iya.. 

Menurut tante, tante TE 

itu seperti apa orangnya? 

Baik dia mah ya neng.. lembut naon nya 

neng istilahna? Kalem.. kalem dia mah. 

Neng juga tau sendiri lah. Kalo ketemu dia 

gimana, emang kayak gitu gak dibuat-buat. 

Saleresna mah suka kasian tante teh kalau 

liat dia tu. Keluarga nya masih ada tapi 



kayak yang gak punya keluarga. 

Suka cerita-cerita sama 

tante? 

Iya…kadang-kadang. Namanya juga 

perempuan. Apalagi ini istilahnya tinggal 

satu atap ya neng. Tante lumayan dekat kok 

sama Egi. Tante sudah dianggap 

keluarganya. Tante mah seneng-seneng aja, 

lagian tante juga mikir kasian dia, ya…tante 

juga anggap dia kayak adik tante sendiri. 

Cerita apa aja tante 

biasanya? 

Ya biasa lah neng, sering ngeluh tentang 

keluarganya. Tante kan gak bakalan tau kalo 

dia gak cerita masalah keluarganya itu. 

Tentang pacarnya juga yang sekarang suka 

cerita, yang ngejadiin dia simpenan itu tuh. 

Kasian sebenernya mah tante juga. Tapi ya 

tante juga bisa apa? Tante juga suka diancam 

macem-macem. Tante gak tau kalo bakal 

kayak gini da awalnya mah baik-baik aja 

atuh neng.  

Trus gimana tante? Tante juga bingung. Kalo kata si Egi mah 

bilangnya ee.. doanya supaya isterinya yang 

di Arab cepet balik kesini. 

Tante TE pernah bilang, 

atau cerita tentang 

pekerjaannya ini? 

Ya…gimana ya neng. Dia sering ngomong 

kitu nya sama tante pengennya mah berhenti 

kerja kayak gini. Tapi mw nyari makan 

dimana kalo gak kerja seperti ini. Sudah 

terlanjur. Tante suka nasihatin supaya ikhlas. 

Nerima jalan yang emang mungkin harusnya 

kayak gini… tapi malah suka nangis kalo 



tante ngomong kayak gitu.. 

Gitu ya tante? Ya udah ya 

tante. Sudah cukup. 

Makasih ya tante.. 

Iya neng.. sama-sama. 
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