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Panduan Wawancara 

 

i. Faktor penyebab memiliki Extra Sensory Perception 

- Dari mana kemampuan ESP didapatkan? 

- Sejak kapan memiliki kemampuan ESP? 

- Bagaimana awal mula kemampuan ESP diketahui? 

ii. Masa-masa memiliki kemampuan Extra Sensory Perception 

- Bagaimana perasaan saat mengetahui bahwa memiliki kemampuan 

ESP? 

- Apa suka dan duka memiliki kemampuan ESP? 

- Apa dampak positif dan negatif memiliki kemampuan ESP? 

- Bagaimana penilaian orang lain terhadap kemampuan ESP yang 

dimiliki (penerimaan/penolakan)? 

- Apa yang diharapkan dengan memiliki kemampuan ESP? 

iii. Jenis kemampuan Extra Sensory Perception 

- Apa saja kemampuan ESP yang dimiliki? 

- Bagaimana cara mengembangkan kemampuan ESP agar 

meningkat? 

- Bagaimana penggunaan kemampuan ESP dengan positif? 

iv. Aspek Perilaku Menolong  

- Simpati  

 Apakah anda pernah merasa ingin membantu dengan kemampuan 

ESP yang dimiliki? 

 Seberapa ingin untuk menolong orang lain terkain ESP? 

- Membantu  
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 Apa yang pernah anda lakukan untuk menolong orang lain? 

- Altruisme  

 Imbalan apa yang anda harapkan dari menolong orang lain? 

 Bagaimana perasaan anda setelah menolong orang lain? 

- Kerjasama  

 Dalam menyelesaikan permasalahan bagaimana anda 

menyelesaikannya? 

v. Faktor Perilaku Menolong  

- Internal  

Distress diri   

 Bagaimana perasaan ketika ada orang lain yang meminta tolong 

Rasa empati   

 Dari dalam diri anda (internal), apa yang menyebabkan anda 

mau menolong 

 Bagaimana perasaan anda apabila tidak bisa menolong seseorang 

karena alasan tertentu 

Suasana hati    

 Dalam kondisi suasana hati  yang seperti apa anda mau 

menolong 

- Eksternal  

Atribusi terhadap korban  

 Bagaimana anda membuat keputusan untuk menolong orang 

lain? 

 Bagaimana anda memandang korban yang meminta tolong? 

Daya tarik  
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 Apa kriteria orang yang akan anda tolong   

Sifat kebutuhan korban 

 Dalam keadaan yang seperti apa orang yang akan anda tolong 

vi. Makna Hidup  

- Bagaimana anda memaknai kemampuan ESP yang anda miliki
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1. Hasil Wawancara 

A. Verbatim Subjek 1 

Wawancara dengan Subjek  

Wawancara: 8 Juni 2018 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA INTENSITAS 
Sebelumnya selamat siang mas 
RY 

Ya selamat siang mbak    

Bisa diperkenalkan dulu tentang 
nama, tempat tanggal lahir, usia, 
sama pekerjaan atau aktivitas saat 
ini 

Yaa nama saya RY saya tempat  tanggal lahirnya 
Semarang 26 April 1996, rumah saya di daerah Sampo 
Kong di jalan Simongan, terus aktivitas sementara ini 
kuliah sambil kerja, kalau hobi saya main musik tapi 
terkadang kita kan punya, apa namanya komunitas itu 
mbak, komunitas yang sempet cerita itu , kalau itu ada 
event saya cenderung nggabung sana, jadi itu sementara 
kegiatan saya sih itu.  

   

Kuliahnya di jurusan apa? Saya kuliah di jurusan Teknik Sipil mbak, ini semester 6. 
Yaaa itu. 

   

Saya mau tanya-tanya nih tentang 
kemampuan yang dimiliki sama 
mas RY ini, kemampuan indra 
keenam. Itu dari mana sih 

Awal sih gini mbak, dari eyang ya mbak. Dari eyang 
saya sempet diceritain sama orang tua itu dari eyang 
buyut saya terus turun ke kakek saya terus bapak saya 
dan ini nurun ke saya. Jadi istilahe itu turun temurun 
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kemampuan itu bisa didapatkan, 
dari siapa awalnya ? 
Nah itu sejak kapan sih mas RY 
punya kemampuan itu? 

Sebenernya dari kecil mbak, dari lahir. Ya itu..dulu 
sempat mengalami beberapa masalah, tapi karena orang 
tua paham mengenai itu, kecil itu dipending dulu, jadi 
sempat di off kan. 

   

Masalah yang seperti apa itu ? Jadi masalahnya seperti ini, ketika saya bermain saya 
mengalami kaya ada sesosok-sosok gitu lah. Jadi kaya 
ada yang ngganggu, sebenernya bukan ganggu sih, 
cuman menampakkan diri aja. Cuma kan karena kecil aja 
anggepannya jadi merasa takut terganggu. Gitu sih mbak. 

   

Itu sejak kecilnya berati sejak 
kapan tepatnya? 

Tepatnya waktu itu eee TK sempat terus kelas 3 kalau 
nggak salah sempat lagi. Pokoknya masih SD sih mbak, 
jangkauannya TK sampai SD jangkauannya. 

   

Berati sejak TK mas RY tu udah 
merasa kalau sensitif seperti itu? 

Iyaa iyaa. Ee orang tua saya sempat cerita ‘dulu kalau 
kamu mau masuk rumah kamu selalu ketawa, nak lihat 
atas selalu ketawa’. Nah mulai disitu saya berati oh 
memang bener, cuma waktu kecil kan nggak begitu 
paham, jadi cuma masih inget sih sedikit, kalau kembali 
diceritain orang tua sih seperti itu. Jadi kecil masuk 
rumah, lihat kaya atap gitu ketawa, terus main ada yang 
tiba-tiba berdiri kaya gitu. Nah gangguannya seperti itu 
aja sih 

   

Ow gitu. Terus gimana sih awal 
mulanya kemampuan itu bener-

Oww seperti itu ya mbak ya. Jadi mulai itu awal SMK, 
umur berati 4 tahun 5 tahun yang lalu. Waktu itu saya 
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bener diketahui gitu? merasa mencari jati diri saya terus saya banyak belajar 
agama-agama lain, basic saya Islam sebenarnya. Saya 
banyak belajar ke Kristen, Katolik, sedikit Hindu, dan 
sedikit Budha. Terus saya sempet pengen pindah agama, 
terus saya komunikasikan dengan orang tua, orang tua 
tidak mempermasalahkan hal itu, cuman disitulah saya 
cenderung ingin mempelajari ke orang tua saya, jadi 
basic orang tua saya, yang orang tua miliki tadi. Disitu 
awal SMK itu saya memperdalam lagi, saya banyak 
belajar terus akhirnya orang tua seperti membuka, 
‘seperti ini lho’, kaya gitu. Nah yang semula off tadi, 
mulai di on kan lagi sama orang tua, lebih tepatnya sama 
bapak saya. Gitu, jadi mulai awal itu. Mulai pencarian itu 
saya mulai diberi pembuka tadi, akhirnya on kembali dan 
mulai dari itu sampai sekarang yaa seperti ini. 

Nah basic orang tua itu gimana 
maksudnya? 

Dalam artian gimananya seperti apa mbak    

Kan belajar banyak agama, terus 
akhirnya... 

Iyaa..orang tua saya sih cenderung yang saya bilang 
Kejawen ya mbak ya. Kejawen itu orientasi orang kalau 
mengatakan Kejawen itu banyak ke klenik, yang apa 
namanya dupa dan lain-lain itu. Jadi seperti ini mbak, 
kalau orang awam kebanyakan tau Kejawen itu lebih 
seperti dukun ya, jadi black magic atau seperti itulah. 
Tapi pada faktanya setelah saya masuki dunia itu enggak 
sama sekali, sama sekali enggak, jadi disitu ada seperti 
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yang agama-agama lain terapkanlah, disitu dilarang 
bekerja sama dengan gaib dan kayak gitu, tapi saya 
cenderung lebih banyak tertarik karena disitu bener-bener 
mengolah badan ini bener-bener menyatu dengan alam, 
jadi saya sukanya itu seperti itu mbak. Jadi basic orang 
tua yang Kejawen itu mengajarkan bagaimana interaksi 
dengan alam, bagaimana interaksi dengan sesama 
manusia, bagaimana interaksi dengan Tuhan. Ya sama 
sih seperti agama yang saya semula kira itu kaya dukun 
dan lain-lain itu salah, jadi saya malah cenderung ke 
orang tua.  

Tadi sempet off, berati itu kan 
diketahui sejak TK terus SD gitu, 
itu di off kan mulai dari kelas 
berapa atau usia berapa? 

Mungkin semenjak kejadian-kejadian itu sih mbak, 
cuman orang tua nggak pernah ngabari saya kalau itu di 
off kan apa enggak itu nggak pernah ngabari saya. Cuma 
semenjak ada kejadian-kejadian yang terakhir saya bilang 
waktu itu saya bermain terus tiba-tiba ada seperti sosok 
tuyul itu, semenjak itu saya nggak pernah ngalamin 
kejadian lagi. Mungkin semenjak itu, karna orang tua 
tahu akan ada dampak yang buruk mungkin ya kalau 
anak kecil seperti itu kan orang tua tidak mau risiko, 
jadi..mungkin semenjak itu, tapi nggak pernah dibilangi 
‘kamu masih kecil saya off kan’ gitu enggak-enggak, jadi 
mungkin langsung dari orang tua. 

   

Jadi agamanya mas RY itu 
sebenernya apa? 

Sebenernya saya Islam, terus ini saya cenderung ke 
Kejawen tapi karena mohon maaf, Kejawen kan 
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minoritas kan kurang diakui jadi saya tetep ndompleng 
agama. Sebenernya sempat sih saya mau ganti KTP 
menjadi kosong, kita kan sesama Kejawen ada sudah 
membentuk pengurus-pengurus juga, kalau di Indonesia 
terutama di Islam itu MUI, lha kita sudah ada sih mbak. 
Kita bisa ngurus agama kita kosong dan lain-lain itu tapi 
ada dampak buruk jadi dampak buruknya maaf kalau 
mau ndaftar ke PNS, mau ndaftar tentara itu ada fakta 
yang kita nggak bisa ketrima. Jadi kita butuh agama, 
seperti itu, bukan kita terus mau ndompleng atau gimana 
tapi memang faktanya seperti itu sih mbak. Kita belum 
diakui, jadi terpaksa kita harus ada serepan. 

Kalau Kejawen itu apakah ada 
cabangnya juga, Kejawen apa-apa 
gitu? 

Ada..ada mbak. Eee seperti ini, saya tarik ke agama 
Kristen, Kristen ada banyak Kristen Protestan, Kristen 
apa-apa kan ada banyak..terus di Islam juga ada banyak, 
Muhaamadiyah, NU, seperti itu. Nah di Kejawen juga 
ada, jadi ada yang namanya, kalau tempat saya namanya 
Perjalanan, terus ada yang namanya Kapribaden, seperti 
itu, jadi memang ada cabang-cabangnya. Tapi ya tetep 
satu, Kristen kan tetep satu meskipun Islam tetep satu, 
meskipun Kejawen tetep satu, jadi gitu 

   

Jadi mas RY itu termasuk 
kepercayaan Kejawen... 

Aliran Kebatinan Perjalanan    

Emm gitu..nah gimana sih 
perasaannya mas RY pas saat 

Yaa..ini kalau kita tarik lagi dari kecil ya mbak. Kalau 
dari kecil kan kita belum bisa merasakan seneng atau 
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pertama kali mengetahui punya 
kemampuan tersebut? 

susah, nah terus di off kan, nah mulai dari kita dewasa 
itu..jujur mbak seneng banget, saya merasa kaya saya 
bener-bener terilhami, jadi saya bener-bener kaya Tuhan 
sayang banget sama aku, Tuhan sampek ngasih kekuatan 
ini, istilahnya kelebihan ini untuk aku, apa sih 
istimewanya aku sampai aku dikasih kaya gitu. Gitu..jadi 
bener-bener seneng, bener nggak bisa diungkapkan sama 
kata-kata, sampai saking senengnya waktu itu saya masih 
inget sih..waktu awal SMK itu didalem kelas waktu jam 
kosong saya berdoa, ya cuma mengucapkan terimakasih, 
di kamar mandi saya berdoa, terus di kamar berdoa, jadi 
sering..saking senengnya sering banget gitu lho. 

Seneng aja ya Iyaa seneng..karena ya maaf ee kan seperti ini kan 
memang semua orang dikasih, cuma kan hanya diasah 
atau tidak. Nah saya kan termasuk orang-orang yang 
sudah terasah, jadi kan sudah tidak perlu banyak 
mengasah gitu lho mbak. Jadi sudah dikasih 
keistimewaannya yang sudah terasah, gitu sih..jadi 
seneng banget. 

   

Terus suka dukanya punya 
kemampuan indra keenam itu 
apa? 

Suka dukanya..ee perasaan sukanya gini mbak, jujur saya 
sukanya karena kadang bapak tu seperti ini, dapet kasus 
misalnya untuk kesurupan atau untuk mengamankan 
rumah yang pernah sering diganggu bermunculan 
gaib. Nah disitu suka kaya ada tantangan gitu 
lho..dimana kita dikasih kelebihan dan disitu juga kita 

 
 

MB 

 
 
Membantu  

 
 

+++ 
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harus menggunakan kelebihan kita, jadi senengnya kaya 
gitu, bisa bermanfaat buat orang lain, seneng. Kalau 
dukanya saya kira hampir nggak ada ya mbak karena ya 
mungkin waktu kecil aja sih, waktu kecil banyak 
penglihatan yang tiba-tiba gitu sih. Cuma kan karena 
kalau sekarang kan sudah di on kan lagi pada waktu yang 
tepat, pada umur yang tepat, jadi lebih banyak sukanya 
daripada dukanya, gitu. 

Jadi dukanya lebih ke yang masa 
kecil gitu ya? 

Iyaa..karena ketakutan     

Kemudian dampak positif punya 
kemampuan tersebut tu apa? 

Dampak positifnya kita jadi bisa banyak tahu tentang 
dunia sana. Dunia sana yang dimana banyak orang, 
banyak mahluk yang sebenernya membutuhkan bantuan 
kita..dalam arti seperti ini, jujur seperti ini, baru kemarin 
ada kasus seperti ini mbak, ada bayi umur 2-3 tahun 
nangis terus tetangganya habis meninggal, lha terus 
dibawa ke tempat bapak dan saya..waktu itu ada 
bapak, ada saya, langsung kita berdoa bareng seperti 
itu. Disana kita langsung dapet istilahnya tahu, tahunya 
seperti ini, bahwa ternyata yang meninggal ini 
membutuhkan doa, yang meninggal ini sebenernya 
meminta bantuan anak kecil tadi karena anak kecil tadi 
belum pahamlah istilahnya makanya anak kecil tadi 
cenderung merasa kok auranya aneh, jadi seperti 
itu..istilahe gaib tadi ndompelng ke anak kecil tadi, anak 

 
 
 
 
 
 
 
 

MB 

 
 
 
 
 
 
 
 
Membantu 
berupa doa 
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kecil tadi tidak kuat jadi nangis terus..jadi setelah dateng 
kita jadi mediasinya..o ternyata yang meninggal itu 
kurang sempurna, jadi bener-bener minta doa waktu 
itu..kita doakan, dah nggak usah nganggu lagi, jadi 
dampak positifnya kita bener-bener tahu dunia sana. 
Nggak semua yang disana itu ganggu, ngrusuhi tu 
enggak, karena mereka kadang-kadang juga butuh 
bantuan kita, kadang-kadang mereka malah mbantu kita, 
seperti itu, dampak positifnya itu 

 
 

Kalau dampak negatif nih ? Emm apa ya mbak ya..dampak negatifnya hampir ndak 
ada lagi yaa. 

   

Kenapa bisa seperti itu ? Kenapa bisa ndak ada gitu..ya karena e gini, ibaratnya 
kalau kita dijadkan mediasi karena masalah seseorang 
misalnya saya dengan mbak Retha ada masalah, ada 
konflik, tapi tiba-tiba memanggil seseorang untuk jadi 
mediasi dan bisa menyelesaikan masalah itu kan orang 
tersebut bangga..orang tersebut seneng karena ternyata 
berguna buat orang lain. Nah jadi ini saya juga merasa 
seperti itu meskipun ya kalau ditanya banget, ya itu sih 
waktu kita aja sih yang mungkin kita lagi sibuk apa terus 
tiba-tiba ada orang dateng, nah itu, cenderung malah ke 
waktu aja sih. Tapi itu kalau dibandingkan dengan Tuhan 
memberikan kita kelebihan nggak sebanding sih mbak, 
jadi itu saya anggep bukan dampak negatif. 

   

Terus gimana sih penilaian orang Ee jadi kalau gini, penilaian orang terhadap kemampuan    
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lain terhadap kemampuan yang 
dimiliki mas RY, dari orang tua 
dari teman-teman, seperti itu ? 

itu dari orang tua, kalau orang tua mungkin sudah tahu ya 
mbak, jadi orang tua hanya sebatas mengingatkan saja, 
‘tolong dijaga sikap, dijaga nganu’, malah cenderung kita 
harus menjaga sikap. Tapi kalau dari temen malah gini, 
maaf, ada yang memang nggak percaya seperti itu, jadi 
kita butuh menyesuaikan saja sih sama temen, jadi nggak 
semua yang kita tahu harus kita buka. Jadi kalau 
memang temen-temen bener membutuhkan dan 
temen bener-bener pingin tahu ya kita kasih tahu, 
kalau ndak ya ndak kita kasih tahu, karena ini kan 
sensitif karena tadi, ada orang yang bener-bener nggak 
percaya, ada orang yang bener-bener percaya. Jadi, kita 
harus bisa menyesuaikan aja seperti itu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sifat 
kebutuhan 
korban tidak 
ambigu 

Jadi kalau orang tua lebih 
menerima gitu ya? 

Iyaa menerima     

Berati temen-temen ada juga yang 
menerima, ada juga yang menolak 
seperti itu ? 

Iyaa ada yang menolak, saya sempet dikatakan kaya 
gimana ya, aneh, orang aneh, karena dulu waktu awal 
saya seneng-senengnya temen saya, saya ceritain, saya 
dianggep orang aneh, tapi saya nggak terima..dalam 
artian nggak terima ‘ini beneran, saya tu beneran 
ngomong kaya gini’, tapi ya tadi kenapa kok responnya 
seperti itu, ya saya mikir lagi, ‘oh memang kan orang ada 
dua golongan, ada yang percaya ada yang tidak’..jadi 
saya lebih memahami aja sih, gitu. 
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Dikatain seperti itu waktu pertama 
kali itu SMK itu atau? 

Iyaa..iya    

Terus apa sih yang diharapkan 
sama mas RY dengan memiliki 
kemampuan itu? 

Yaa kalau harapannya tetep terus bisa berguna bagi 
keluarga, bagi tetangga, temen-temen, saudara, terus 
masyarakat sekitar. Saya sangat pingin sekali terus 
mengembangkan apa yang saya punya ini, jadi cenderung 
pingin berguna aja. 

   

Ingin berguna buat orang lain 
juga, seperti itu 

Iyaa    

Terus kemampuan apa aja sih 
yang dimiliki sama mas RY ini? 

Ee kalau kemampuan mungkin lebih ke melihat gaib 
seperti itu, terus berkomunikasi dengan gaib, terus yang 
masih saya olah, itu, bisa melihat ke masa depan, yang 
masih saya olah. Cuman kalau akhir-akhir ini banyak 
yang bisa menembus ke mimpi saya, ini contoh konkrit 
kalau misalnya mbak nggak percaya bisa dibuktikan 
tanya ke ibu saya. Tepat dua hari yang lalu jam tiga saya 
bangun, seperti ada yang mbangunkan saat itu saya 
mimpi mbak, saya mimpi tetangga saya itu punya pohon 
tapi situ katakanlah rada angker gitu ya. Nah si gaib itu 
datang ke mimpi saya bilang ‘tolong bantu aku’, seperti 
itu. Tolong bantu aku apa, terus saat itu jam tiga itu 
seperti ada yang mbangunkan, terus saya doakan..saya 
ndak tahu gaib itu siapa, saya ndak tahu latar belakang 
gaib itu seperti apa..saya bangun saya doakan. Kira-kira 
sore ibu saya cerita, ternyata pohon yang ada itu dibakar 
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sama tetangga saya yang lain karena rumah yang itu 
kosong, jadi yang pohon angker itu dibakar. Jadi istilahe 
ternyata nyambung ke mimpi saya, seperti itu. 

Mungkin ada lagikah? Ada lagi mbak, ini tapi sebenernya intern sih, saya nggak 
cerita semua nggakpapa ya. Jadi gini, kalau ini udah 
hamir lama mbak, udah hampir kira-kira ya satu atau dua 
minggu, saya waktu itu mimpi bapak saya meninggal. 
Saya mimpi bapak saya meninggal, saya bangun, saya 
datengi bapak saya, saya tanya, ‘saya mimpi ini, bapak 
ada masalah apa?’, saya ngomong. Akhirnya disitu bapak 
cerita banyak dan bener, itu tentang masalah intern 
keluargalah, istilahnya seperti itu. Terus ternyata 
hubungan batin kita nyetrum. Kaya gitu, ternyata aku ada 
masalah, yaaa saya paham sih mbak, seorang bapak kan 
nggak mungkin menceritakan ke anak-anaknya kan 
nggak mungkin kan, lebih dipendem. Tapi ternyata 
akhirnya bapak baru mau cerita setelah saya mimpi itu. 
Dimimpi itu bilang seperti ini, bapak meninggal tapi 
bangun ‘saya pingin menyelesaikan masalah-masalahku 
dulu’..dan saya langsung ngomong sebenernya ada 
masalah apa pak kok bapak sampai bilang seperti itu 
dimimpi saya. Terus yaa itu akhirnya bapak cerita banyak 
hal dan saya baru tahu oh ternyata nggak semua mimpi 
itu mimpi, nggak semua mimpi itu bunga tidur, jadi ada 
maknanya juga. Terus mungkin dulu saya sempet cerita 
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ya kalau itu dah hampir tiga tahun yang lalu sih, jadi saya 
sama tetangga saya agak kres-lah istilahnya seperti itu, ya 
bukan kres karena bertengkar gitu bukan, karena selisih 
pendapat..terus disamping rumah itu ada lorong terus 
waktu itu saya tidur, terus saya mimpi saya didatengi 
pocongan namanya Sri, namanya Sri. Saya nggak tahu itu 
siapa terus saya bangun, saya ceritakan ke bapak 
saya..bapak saya bilang Sri itu tetangganya tetangga 
sebelah ehh saudaranya tetangga sebelah sorry, jadi 
paham ya mbak ya, jadi saya tidur didatengi pocongan 
namanya Sri..Sri itu sopo to pak..kuwi sedulure si 
A..katakanlah. Pesannya apa, tolong jangan bertengkar, 
simpel, jadi istilahnya kadang dunia sana tu pingin 
datang juga merangkul kita gitu lho, saudara-saudara atau 
bahkan yang sudah meninggal, jadi nggak sebatas orang 
meninggal itu meninggal, sudah, hilang, nggak ada 
koneksi, enggak..tapi kadang tetep konek kalau kita ada 
masalah didunia ini gitu lho.  

Emm jadi mas RY kaya perantara 
gitu ya  

Iyaa, mediator     

Terus ada lagikah kemampuan 
lain gitu? 

Sementara belum sih mbak, sementara kalau itu tadi..jadi 
ya melihat gaib, komunikasi dengan gaib, terus 
sementara ini yang terus saya asah melihat masa depan, 
terus mimpi tadi, terus bagian dari itu gerak..jadi 
mungkin dulu saya juga pernah nyampaikan, jadi seperti 
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ini..apa itu gerak, kita mengosongkan diri, kita konek 
dengan Tuhan terus kita katakanlah seperti ini..ada koin, 
ada koin ya kita tutup mata, koin itu kita simpen dimana, 
nanti kita minta orang lain untuk nyimpen koin itu, terus 
kita yang mata tertutup tadi suruh nyari, nah nanti itu 
ketemu. Jadi itu awal untuk mengasah kemampuan itu 
lewat gerak itu tadi. Jadi gerak dulu, kita digerakkan 
kemana seperti itu. 

Terus adakah, gimana sih mas RY 
cara ngembangin kemampuannya 
agar semakin meningkat atau 
semakin terasah gitu? 

Kalau dari saya pribadi, gini mbak, semakin sering 
kontak dengan hal-hal seperti itu, semakin sering kita 
terasah. Dalam artian seperti ini, logika manusia biasa, 
semakin orang itu belajar matematika, semakin pandai 
orang itu matematika..sama, disini juga, semakin kita 
banyak berkutat dengan hal-hal seperti itu maka semakin 
terasah. Terus yang kedua jaga sikap karena itu 
pemberian dari Tuhan, tidak menutup kemungkinan 
Tuhan akan mengambil kembali, dalam artian Tuhan 
akan mengambil kembali itu kalau sikap kita seperti apa, 
ya tadi kalau kita diberi seperti ini ya kita gunakan untuk 
kemasyarakatan tadi, terus kita gunakan dalam hal-hal 
yang positif, kalau kita bertengangan dengan Tuhan, 
tidak menutup kemungkinan Tuhan akan mengambil lagi, 
seperti itu sih. Ibaratnya kaya gini, kalau misalnya saya 
diberikan motor sama orang tua saya, motor ini saya 
harus gunakan untuk kuliah, harus gunakan untuk 
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nganter adek, nganter orang tua, tapi motor tersebut 
malah saya gunakan untuk trek-trekan, kaya gitu kan 
bertentangan dengan yang orang tua berikan. Jadi saya 
tetep punya pola pikir itu masih bisa diambil dari Tuhan, 
jadi saya harus menjaga sikap-sikap seperti itu sih. 

Kalau dari segi kepercayaan 
sendiri, misalkan berdoa atau 
meditasi atau bagaimana gitu ? 

Ee sebenernya sama sih mbak, mungkin kalau Kristen 
Katolik ke Gereja ya mbak ya, kalau Islam ke Masjid, 
kalau kita nggak ada tempat khusus, jadi dalam arti ya 
mbak un berdoa dirumah juga bisa kan, nggak harus ke 
Gereja. Orang Islam pun kalau sholat, sebenernya 
harusnya ke Masjid, tapi sholat dirumahpun nggak 
masalah. Kalau kita nggak ada tempat apa gitu nggak 
ada, cuma kita kadang-kadang sering nyari tempat yang 
lebih sepi aja, dalam artian kaya pendopo begitu, ya 
tempat sepilah istilahnya cuman buat berdoa, seperti itu. 
Tapi dirumahpun nggak menutup kemungkinan 
istilahnya sesekali sesama kepercayaan kumpul bareng, 
berdoa bareng. Kalau Islam kan katakanlah subuh pergi 
ke Masjid, tapi kan subuh di rumah kan juga nggak 
masalah, jadi tetep berdoa, tetep mediasi istialahe semedi 
tapi dirumah nggakpapa dimanapun nggak papa, seperti 
itu. 

   

Tadi kan mas RY masih dalam 
mengasah dalam melihat 
kemampuan masa depan, itu 

Ee gini mbak, seperti kasus tadi, kalau mengasalah dari 
pribadi saya, saya bener-bener menjaga sikap itu tadi sih. 
Maksudnya kan kita kan kadang halah sering dengan 
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mengasahnya dengan cara 
gimana? 

dengan orang, nah seperti itu sangat-sangat istilahnya 
mempengaruhi terhadap efek itu, jadi saya pribadi lebih 
menjaga sikap, kalau dari segi yang lain itu gini, ada ee 
saya nemu segerombolan apa grup lah yang tentang 
seperti itu, orang-orang seperti itu nah kalau ada event-
event terntentu kita ada main ke kuburan-kuburan, kita 
main ke tempat angker, tujuan kita bukan sok-sokan atau 
apa, tujuan kita kesana main aja. Kepingin siapa tahu kita 
kesana tu ada orang ee ada mahluk yang membutuhkan 
kita, jadi kita kesana tu nggak asal wah sok-sokan kok 
main-main ke kuburan, ndak, jadi kita ya sambil ngasah 
sambil kita siapa tahu tempat ini butuh doa lah. Jujur lah 
saya masuk pertama Unika langsung ndoakan gaib-
gaibnya, doanya yang bunyinya seperti ini ‘Tuhan saya 
mewakili semua yang pernah ada disini saya 
memohonkan maaf kepada Tuhan terhadap gaib-gaib 
yang ada di Unika dan sekitarnya, saya memohonkan 
berkah’ berkah dalam artian misalnya gaib itu nggak tahu 
jalan pulang atau gimana jadi tahu, jadi itu doa saya. 
Saya sering banget menyendiri waktu dulu awal banget 
di HC itu, terutama gaib HC sih mbak, saya banyak 
doakan, akhirnya muncul e yang jaga Unika sebenernya, 
saya tahu yang njaga Unika sebenarnya, datang juga ke 
mimpi, datengnya ke mimpi, sering paling sering datang 
ke mimpi..itu, jadi ada feedbacknya, mungkin sebagian 
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orang ke Unika melihat Unika hanya gedung-gedung, 
hanya ruang kelas-ruang kelas tapi bagi orang yang 
berkelibihan khusus tadi kan melihatnya tidak sebatas itu, 
kan ada hal lain yang tidak mereka lihat jadi mungkin 
yang banyak terabaikan oleh orang lain kan hal it...itu 
mungkin sebenernya bukan tugas kita tapi ya karena kita 
yang bisa ya kitalah yang memohonkan  

Jadi paling banyak tu di HC? Bukan di HC, saya cenderung memohonkan doa saya di 
HC karena saya kan di HC tapi sesekali Unika dan 
sekitarnya  

   

Terus e gimana sih penggunaan 
kemampuan indra keenam mas 
RY secara positif, digunain untuk 
apa aja sih yang secara positif? 

Secara positif mbak ya, kadang tu seperti ini mbak, kalau 
ada sesuatu yang bahaya itu yang saya bilang tadi, dunia 
sana pun tidak akan tinggal diam kadang saya 
mendapatkan hal-hal itu, misalnya ada temen yang akan 
mendapatkan bahaya lah, dan saya tahu, dan saya istilahe 
kasih tahu si temen itu, jadi penggunaannnya tu seperti 
itu juga. Selain untuk kesurupan itu tadi, terus untuk anu, 
seperti itu 

   

Pernah ada niatan nggak sih untuk 
menggunakan kemampuan itu 
secara negatif, kan udah dapet nih, 
terus gimanaa gitu 

Ee kayae nggak pernah sih mbak, nggak pernah, karena 
gimana ya e gini kalau kita piye ya istihahe gini mbak 
kalau kita aura ungu gaib yang mendekat kita jadi ungu 
semua terbawa kita. Berati saya lebih cenderung 
penguasaan diri saya lebih kuat, jadi gaib yang mendekat 
ke kita itu aura yang positif contohnya yang ngasih tahu 
tadi, seperti itu. Kalau pas misalnya lagi marah itu malah 
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ada yang ndeketi ‘nopo to’, jadi kaya curhat gitu, jadi 
sebenernya negatif itu nggak ada sih mbak menurut saya. 
Saya kadang negatif, tapi kadang ada dunia lain yang 
masuk ke saya jadi positif. 

Nggak ada niatan berati? Nggak ada     
Mas RY pernah nggak sih merasa 
ingin membantu dengan 
kemampuan yang dimiliki? 

Kalau pengen membantu sih pasti, tapi kan sudah 
terbantu ya mbak ya karena orang yang dateng kan orang 
yang bermasalah dalam artian yang tadi bayinya rewel 
karena, apa ya orang Jawa bilang keno sawanlah atau apa 
itu. Tapi kalau saya cenderung pengen menyebarkan 
apa yang saya bisa, jadi biar nggak cuma saya atau 
bapak saya atau keluarga saya, jadi bukan membantu 
cenderung pengen membagikan, karena ini logis ini 
bisa dipelajari. Apa buktinya, ada orang yang belajar ini 
dan berhasil berati ini bisa dipelajari asal ada niatan asal 
ada keinginan yang besar, bisa dipelajari. Bukan sebatas 
ingin membantu lagi, tapi ingin menyebarkan  
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++ 
Membantu tu dalam hal apa saja 
sih, kaya misalkan tadi temen 
yang ada musibah terus dikasih 
tolong, terus ada yang kesurupan, 
yang pernah dialami mas RY 

Kalau saya membantunya ya mbak, yang saya pernah 
kasusnya itu santet, terus kesurupan, terus ya tadi 
kita dapet pemberitahuan dari mahluk gaib untuk 
mengamankan ini ini ini itu, terus sesekali kedepan 
istilehe kita dapet gambaran orang itu jadi ‘ati ati ya’ 

 
 

MB 

 
 
Membantu  

 
 

+++ 



198 
 

 
 

tapi itu sesekali, gitu membantunya itu yang sudah saya 
pernah alami  

Mengamankan ini ini itu tempat 
atau apa? 

Gini gini mbak, emm waktu itu yang saya sudah pernah 
cerita juga waktu itu ada tetangga teman saya yang nggak 
suka sama dia, nah justru gaib itu yang dateng dan 
memberi tahu saya, terus saya kasih tahu ke dia. Terus 
ada lagi ada yang nggak suka, kan dia punya rumah 
makan, ada yang nggak suka juga, jadi saya cuma ngasih 
warning aja sih ‘ati ati’, jadi ati-atinya tu lebih ke dianya, 
kan kita nggak tahu nih mbak, memang kita dikasih 
tahunya ada tetangga yang nggak suka sama restorannya 
seperti itu tapi kan kita nggak tahu mereka bakal berbuat 
apa kan kita nggak tahu karena mahluk seperti itu juga 
punya kode etik, nggak bakal membocorkan semua. Jadi 
ya kita dikasih tahu itu, kita ngasih tahunya ya sebatas itu 
aja, karena dunia sana pun banyak misteri, banyak tebak-
tebakan. 

   

Seberapa ingin sih mas RY untuk 
bisa menolong orang lain dengan 
kemampuan itu? 

Seberapa ingin  yaa malah itu sebenernya prioritas 
saya, prioritas saya dalam artian seberapa orang pun 
datang ke saya kalau saya bisa, saya pasti bantu, seperti 
itu  

SI Simpati  +++ 

Gimana reaksi mas RY ketika ada 
seseorang yang minta tolong gitu 
terkait dengan kemampuan itu? 

Ee yang pasti seperti ni mbak saya pahamkan dulu ke 
orang itu, saya akan mbantu dalam artian ini berhasil atau 
tidak saya kembalikan ke Tuhan karena pada dasarnya 
semua itu kan yang mengijinkan Tuhan, saya cuma 
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dijadikan lantaran saja, kalau Tuhan berkata orang 
tersebut belum harus dibantu dalam artian, pernah seperti 
ini (intonasi menegaskan) ada orang kehilangan dateng 
terus ada seperti bisikan bilang gini ‘jangan dibantu 
dulu’, ya karena seperti itu ya tidak dibantu dulu karena 
maaf , orang kehilangan itu image kita kasihan orangnya 
kehilangan, mbok tolong langsung dibantu, tapi kan kita 
nggak tahu uang yang didapatkan dari untuk membeli 
barang itu kan uang seperti apa, uang halal uang haram, 
jadi bisikan-bisikan itu yang membuat saya meyakinkan 
orang itu untuk saya bilang seperti ini ‘untuk sukses atau 
tidaknya tergantung Tuhan’ jadi karena kita kan punya 
pemahaman seperti itu kalau orang kan ngotot tolong 
ditemukke, orang kan cenderung menutup-nutupi hal 
yang buruknya, kalau orang dapat negatifnya orang itu 
kelabakan seperti itu, jadi seperti itu sih mbak 

Jadi di kuatkan dulu itu tu 
tergantung Tuhan, seperti itu 

Iyaa, jadi istilahe gini, kita mintakkan maaf orang itu 
dulu ke Tuhan, kita sebenere latar belakang orang itu 
seperti apa terus kita clearkan dulu masalah itu dengan 
Tuhan baru kita minta Tuhan tolong dibantu dengan 
orang ini, kalau Tuhan menghendaki belum dibantu ya 
kita nggak bisa maksa, gitu  

   

Terus dalam menolong orang lain 
itu mas RY itu kadang dikasih apa 
gitukah sama orang yang minta 

Ee kalau imbalan sih gini mbak, sejak saya bisa itu saya 
sudah diwanti wanti sama bapak saya terutama, nggak 
semua orang bisa tadilah, tolong nek kowe iso 
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tolong itu ? dianugerahi ini manfaatkan, bener-bener manfaatkan. 
Dengan kata-kata itu saya resapi, saya renungkan, saya 
olah sehingga saya enjoy ketika membantu orang tu 
istilahe nggak ngarepke karena ya tadi prinsip orang tua 
tadi saya pegang, gitu mbak 
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Altruisme  

 
 
 
 

+++ 
Jadi nggak mengharapkan 
imbalan apa-apa seperti itu? 

Iyaa     

Terus gimana sih perasaan mas 
RY setelah menolong orang lain ? 

Jujur sangat seneng sih mbak, apalagi case itu clear. 
Seneng bangett. Terakhir sebelum puasa kemarin ada 
orang kesurupan didaerah pasar kembang Kariadi itu lho, 
tahu ya mbak ya, yang daerah kampung pelangi itu lho. 
Mahluknya yang masuk itu macan, singa, coeok, jujur 
kalau cewek kerasukan aja kita butuh tim banyak 
untuk megangi karena kekuatanya, disitu cowok tapi 
dengan itu kita kasih pemahaman, kita datang tu bukan 
untuk lawan-lawanan, jane ono opo to ayo diselesaikan, 
seperti itu..clear..yaa seneng bangett, jadi tadi kaya 
misalnya mbak Retha jadi mediasi bagi orang lain 
dan mbek Retha berhasil menyelesaikan kan mbak 
Retha sangat bangga mungkin, seperti itu. Meskipun 
kekuatan itu bukan kekuatan mbak Retha, hanya lantaran 
Tuhan saya. 
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Kerjasama  
 
 
 
 
 
 
Daya tarik  
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Lega seperti itu Iyaa     
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Wawancara: 7 Juli 2018 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA INTENSITAS 
Selamat pagi mas RY Iyaa pagi mbak     

Nah kemarin kan saya sudah tanya-
tanya, sekarang saya mau tanya 
lagi nih. Nah kemarin mas RY 
sempet cerita kalau beberapa 
orang itu dateng ke bapak untuk 
didoakan sama mas RY seperti 
itu, nah itu apakah seperti dirumah 
itu seperti buka praktek atau 
bapak dianggap sebagai orang 
yang tahu dalam masyarakat 
seperti itu? 

Sebenernya gini mbak, kalau minta didoakan sih 
sebenernya enggak, cuma lebih ke....bukan kalau 
didoakan kan lebih ke dia tidak bisa berdoa sendiri ya, 
kalau itu kita bantu berdoa, jadi ayo kita istilahnya 
kita bantu berdoa gitu, bukan didoakan tapi..dia berdoa 
sendiri kita bantu, jadi biar dia tu berdoa dengan cara dia 
sendiri. Kalau didoakan kan kesannya kita yang ndoakan 
dengan cara kita, kalau ini ndak. Misalnya sempat juga 
ada yang dateng Hindu Budha ada, kalau mereka diminta 
berdoa dengan cara kita kan nggak pas, jadi ya mereka 
dengan kearifan mereka sendiri, kita bantu, itu aja. Terus 
kalau mbukak praktek sih enggak mbak. Awal itu dari, 
maaf ya ini ya, awal itu dulu itu dari bapak tahun 
sebelum tahun 2000 ketika saya masih kecil, awalnya itu 
tetangga kan suka nomer lha terus bapak sering diajak 
keluare berapa..keluare berapa, lha kayak gitu. Terus 
tembus tembus tembus kayak gitu, jadi dari situ terus 
berkelanjutan ke kesurupan-kesurupan, terus 
berkelanjutan ke kehilangan-kehilangan, jadi kayak gitu, 
kita dirumah sih ndak mbukak praktek, cuma ya dari 
orang ke orang..dan anehnya itu kemarin sampai ada 
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kasus kaya gini mbak, lebaran kemarin saya kan punya 
temen, lah saudaranya itu bilang ‘kamu ndak kenal sama 
RY’ bla bla bla..kenal..rumahnya ndak deket Sam Po 
Kong bla bla bla..iya deket..kenapa o kamu tanya kaya 
gitu..bapake ndak istilahnya orang pinter kaya gitu..yo 
nek itu ndak tau aku...si temenku bilang kayak gitu. Lha 
nopo to..enggak, soale bosku (yang saudaranya) itu 
usahanya agak seret gitu, lha bosku minta aku dateng ke 
bapak itu. Padahal si temen itu tadi juga kan sering 
kerumah saya, jadi tahu, jadi malah kita nggak menduga 
kalau yang nganu tu sampai Puri Anjasmoro, sampai 
Penggaron, jadi kita malah nggak tahu, kita ya itu tadi, 
kita fokusnya ke mbantu buka menyebarkan diri. Kalau 
mbukak praktek kan kesannya imbal balik ya mbak ya, 
jadi kita malah nggak tahu kalau malah nama yang 
didengar itu sampai jauh. Jadi intinya dari mulut ke 
mulut sih. 

Dari awalnya iseng itu terus 
kemudian lama-lama..nah dari 
tiga bersaudara itu apakah adik-
adiknya mas RY itu punya 
kemampuan seperti itu atau 
gimana? 

Kalau dari keturunan biasanya kan pasti ada, tapi pasti 
kecil itu di off-kan dulu sama bapak, jadi mungkin adik-
adik saya yang SMP ini belum saatnya untuk dibuka, jadi 
bapak tahu saatnya..yang sempet saya ceritakan kemarin 
kalau remaja kan labil gitu, istilahnya mungkin kalau 
sudah mengalami proses labil itu hilang tetep 
dikembalikan seperti itu. 

   

Yang satu SMP, yang satu SD Yang satu SMP, yang satu udah kerja sih mbak, nyambi    
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gitu? kuliah juga. Kalau ini iya, kalau yang kerja ini iya. 
Berati yang kecil ini belum 
dikembangkan seperti itu? 

Belum. Memang saya sempet tanya sih ‘napa to pak kok 
saya ndak dari dulu’..yo kalau kecil kan belum bisa 
nahan emosi, belum bisa seperti itulah, jadi bapak punya 
alasan tersendiri yang memang pantes untuk bapak buka 
atau bapak tutup. 

   

Nah itu kan bapak kan juga kerap 
membantu orang lain gitu dari 
berbagai daerah atau dari berbagai 
kasus, itu mas RY juga bantu 
juga? 

Iya, sering-seringnya bapak malah seperti ini mbak, 
katakanlah saya yang punya kasus atau bapak yang 
punya kasus ya, dalam hal ini saya contohkan bapak yang 
punya kasus, bapak nggak semata-mata sendiri, bapak 
selalu ngajak saya atau adik saya atau ketiga-tiganya 
diajak. Dalam hal ini, kenapa kalau kita berdoa bersama, 
nggak tahu Tuhan mendengar doa yang mana, karena 
bapak tidak selamanya ingin selalu istilahnya saya yang 
menjadi kesembuhan bagi ini, tapi enggak, disitu enggak 
peduli bapak, enggak peduli saya, adik-adik saya, kita 
fokusnya berdoa aja, jadi entah siapa yang jadi istilahnya 
jalan menuju kesembuhan, jalan menuju jawaban dari 
masalah-masalah itu, bapak cenderungnya seperti itu. 
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Kerjasama  

 
 
 
 
 

+++ 

Memang diajak sama bapak Iya, kan maaf kalau orang-orang lain kan pingin 
kelihatan ‘wah aku aku’ kan kaya gitu, kalau dalam 
keluarga kami enggak. Jadi kita malah fokusnya entah 
siapa ini yang jadi lantaran, bapak selalu bilang kaya gitu 
ke saya. 

   

Jadi apakah mas RY ini udah bisa Dalam kasus ini menyelesaikan masalah sendiri bisa    
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kaya nyelesaiin masalah sendiri 
gitu? 

mbak, maksudnya dalam hal apa dulu. Kalau misalnya 
suruh melihat masa depan, meramal masa depan kaya 
gitu saya belum sepenuhnya bisa, tapi kalau misalnya 
menyelesaikan masalah sendiri kalau ada kesurupan, ada 
apa yaa semoga Tuhan tetep memberikan kemudahan 
bagi saya, kalau saya bilang bisa bisa kan saya kesannya 
kaya gimana (subjek tersenyum) 

Berati tergantung dari kasusnya ya Iya     
Terus gimana sih perasaan mas 
RY ketika ada orang lain yang 
minta tolong sama mas RY? 

Yaa gimana ya mbak..malah kasihan sih sebenernya. 
Kasihan tapi juga seneng, dalam artiannya gini, 
kasihannya kenapa sih orang-orang harus menerima 
cobaan seperti itu. Saya pernah yang kesurupan itu pasti 
cewek, dan cewek itu kalau orang-orang yang nangani 
salah, itu kalau kesurupan cewek pasti disini (subjek 
menunjuk dada). Lha kalau orang-orang yang salah kan 
malah ada kesempatan buruk mbak, jadi kita mikirnya 
pasti..ini dalam hal yang sudah saya lakukan ya 
mbak..dari hampir semua kasus itu yang sering 
kesurupan, cewek. Ya maaf yang sering galau kan 
cewek kayak gitu dan mahluk gaib itu agak pinter karna 
nyerangnya pasti dihati, didaerah rawan. Kalau orang 
yang salah kan kaya ah kesempatan, sok-sok bisa 
kesempatan, nah kasiannya seperti itu. Kenapa orang-
orang itu tidak seberuntung kita memahami ilmu ini 
sehingga dia bisa menangkal sendiri harus sampai 
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terjadi seperti itu, itu kasihannya. Kalau senengnya 
dalam hal ini kan kita diuji terus kemampuannya, 
kemampuan kita diasah terus, nah itu..seneng tapi juga 
sedih. 
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Simpati  

 
 
 

+++ 

Terus dalam diri sendiri apa sih 
yang bener-bener menyebabkan 
mas RY mau menolong orang lain 
gitu? 

Kalau dari diri saya sendiri ya itu kasihan itu tadi 
mbak, saya lebih, hati saya tu bener-bener nggak bisa 
nglihat..kan kesurupan kan kadang sampai nangis-nangis 
gitu, saya nggak teganya disitu, kadang Ya Tuhan kok 
kasihan banget gitu lho, maksude kalau orang 
kesurupan kan nggak sadar ya mbak, jadi yaa pingin 
menolongnya karna kasihan itu tadi sih. Bener wess 
nggak tega kalau ngeliat, wes pasti bajue morak-
mariklah, yang keangkat-angkatlah, maksudnya kan saru 
lah istilahnya, dia tu nggak jadi dia tapi bagi orang lain 
kan kesempatan kaya gitu..nggak tega saya  

EM 
 
 
 

DE 
 
 
 

DE 

Empati 
 
 
 
Distress diri   
 
 
 
Distress diri  

+++ 
 
 
 

+++ 
 
 
 

+++ 

Terus gimana sih perasaannya 
mas RY kalau nggak bisa atau 
belum bisa menolong seseorang 
karena alasan tertentu? 

Kalau saya disini diajari bapak untuk nggak jadi 
superhero dalam arti mungkin saat ini berhasil berhasil 
berhasil terus, tapi suatu saat Tuhan istilahnya 
memberikan nggak ngasih keberhasilanlah..jadi kaya 
gitu, saya sudah diwanti-wanti bapak seperti itu, jadi yaa 
mungkin kalau saya gagal ya saya biasa-biasa saja karena 
memang itu semua dari Tuhan, saya menyadari betul dan 
saya disadarkan oleh bapak betul kalau jangan pernah 
sombong yang kamu miliki tu bukan apa-apa, itu dari 
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Tuhan...jadi ya kalau memang Tuhan belum ngasih jalan 
lewat saya ya saya ndakpapa, saya harus menerima 
dengan legowo kaya gitu. 

Pernah nggak sih mikir kalau 
belum bisa bantu orang terus kaya 
ah kenapa sih saya.. 

Nggak pernah, saya nggak pernah ya udah murni saya 
belum dijadikan jalan kesembuhan si A si B, cuma segitu 
aja sih mikirnya. Karna itu kan dari Tuhan mbak, kan 
kita nggak bisa protes Tuhan kan nggak bisa. 

   

Terus dalam kondisi suasana hati 
yang seperti apa sih mas RY itu 
mau menolong orang lain? 

Harus dalam segala hal, karna saya sempat waktu itu 
mood nya lagi buruk lah, tapi ya menyadari tadi bahwa 
juru ladhos, juru ladhos itu istilahnya juru masyarakatlah 
kayak gitu. Yaa harus mau, waktu itu saya lagi mood 
berantakanpun kalau saya ada kasus ya istilahnya 
profesional gitu aja, kan tadi bapak mbukak, istilahnya 
kan umurnya udah mateng, kedewasaannya udah mateng 
terus emosionalnya udah mateng jadi ya itu tadi 
diantaranya bapak mbukak lagi tu ya kalau ada seperti 
pertanyaan mbak Retha itu tadi, kita nggak bisa..kalau 
pertanyaan mbek Retha, saya lagi mood saya mbantu, 
kalau saya nggak lagi mood saya nggak mbantu, kan 
berati itu kan egois mbak jadi istilahnya sudah 
disadarkan lewat bapak sih. 

 
 
 
 
 

SH 

 
 
 
 
 
Suasana hati  

 
 
 
 
 

+++ 

Terus dalam fisik mnungkin 
apakah harus yang sehat atau yang 
gimana? 

Kalau sehat itu sangat perlu mbak karena emm saya 
contohkan lagi kalau kesurupan itu kan bukan tenaga 
dia, cewekpun bisa enam lima orang istilahnya kuat 
nglawan enam lima orang..jadi stamina yang fit itu 

 
AT 

 
 

Atribusi 
eksternal 
terhadap 
korban  

 
++ 
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sangat diperlukan sih, kalaupun nggak fit tetep 
ngajak yang tadi kayak bapak tadi awal, prinsip awal, 
yang jadi jalan kesembuhan tidak selamanya saya 
meskipun disana ada saya tetep mungkin bisa orang 
lain...nah seperti itu, disini nggak fit biasanya bapak 
kecapekan atau saya kecapekan saya minta tolong 
keluarganya sana untuk mbantu back up doa, jadi 
tetep nggak semata-mata kita mbantu ya kita, jadi 
tetep di compare, kita kan ndak tau doa mana yang 
dikabulkan, prinsip utamanya selalu itu. 

 
 

SH 
 
 
 
 
 
 
 

KS 

 
 
Suasana hati  
 
 
 
 
 
 
 
Kerjasama  

 
 

+++ 
 
 
 

 
 
 
 

+++ 
Karena seperti itu juga butuh 
energi gitu ya? 

Iya sangat butuh energi, istilahnya kalau dalam hal ini 
saya contohkan lagi kesurupan ya mbak, katakanlah 
orang kesurupan tu seperti maling masuk di gedung, 
kita kan nggak tahu maling itu dimana, kita kan fokusnya 
nyari maling itu apakah diruang situ ruang situ naik, kita 
naik malingnya udah turun lagi, nah seperti itu jadi 
tenaga-tenaganya tu seperti itulah asumsinya  

 
 
 

AT 

 
 
 
Atribusi 
eksternal 
terhadap 
korban 

 
 
 

+++ 

Apakah itu tenaga yang 
dikeluarkan itu dari fisik juga atau 
dari  

Kalau dari fisik itu dari meganginnya, kalau dari memang 
dari tenaga dalam itu untuk nyerang gaibnya gitu  

   

Kaya gitu kan capek kan, apakah 
itu butuh pemulihan juga atau 
butuh beberapa hari untuk bisa 
sehat kembali? 

Kalau itu capek pasti sangat capek mbak, tapi dalam 
nggak sampai beberapa jam itu energi udah mbalik lagi, 
jadi kaya istilahnya bapak selalu wanti-wanti saya dalam 
hal ini selalu energimu besarke sek jadi bapak 
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ngasumsikan ini kaya gini mbak, kamu jangan jadi lilin, 
kamu mbantu orang tapi kamu hancur, dalam hal ini 
tenaga kita kan kehabisan mbak, tapi kamu jadino 
pembangkit listrik, pembangkit listrik tu sampai kota-
kota besar wae bisa dan dia nggak ngedrop, jadi memang 
bapak wanti-wanti untuk jaga kondisi, jaga tenaga dalam 
untuk selalu dicas-dicas-dicas biar nggak 
ngedrop..memang capek memang capek, memang 
istilahnya kita ngeluarin tenaga dua nih, kalau tadi kan 
kita nak-naik kan itu tenaga fisiknya, kalau tenaga 
dalamnya kita kan ngeluarkan tenaga dalam untuk 
nyerang itunya, jadi kaya gitu. 

Nah kata bapak ngedekke energi 
itu maksudnya gimana itu, berdoa 
atau 

Iyaa iya, kaya dulu mbak Retha awal bilang gimana 
nglatih kepekaan itu tadi gitu, jadi memperbesar 
energinya lewat itu. 

   

Terus ada nggak sih kriteria orang 
yang akan ditolong sama mas 
RY? 

Nggak ada, semua golongan..semua golongan, jadi ya tu 
tadi, kalau pilih-pilih kan kesannya egois. Kita selama ini 
nggak ada, kita Hindu Budha apapun pernah kita tolong, 
meskipun sampai orang yang kita tolong melecehkan kita 
pun kita ya ndakpapa, tujuan kita bukan apresiasi dari 
orang itu tapi kita fokus ke kesembuhannya, yang 
penting udah sembuh, udah kita tinggal..dalam arti kita 
tinggal tu udahlah masalahnya beres gitu lho. 

 
 
 
 
 
 
 

AL 

 
 
 
 
 
 
 
Altruisme  

 
 
 
 
 
 
 

+++ 
Dari kasuspun apakah juga seperti 
itu, atau kasus yang berat atau 

Oo ndak..kalau kasus berat kasus ringan kalau memang 
bisa ya kita lakukan.  
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kasus yang ringan gitu 
Terus dalam keadaan yang seperti 
apa sih orang yang akan ditolong 
sama mas RY itu? 

Keadaan kalau tanya orangnya pasti orang yang 
sedang membutuhkan ya mbak ya, dalam artian orang 
yang sedang membutuhkan bantuan. Kalau orang yang 
istilahnya nggak memerlukan kita ya kita nggak ikut 
campurlah, kita tahu porsi kita dimana, jadi istilahnya 
memang ada orang yang sebenernya membutuhkan kita 
tapi, maaf, nggak mau, karna Jawa, nggak mau..pernah 
mbak pernah..ya sudah kita mau apa lagi, kita mau tetep 
ngotot kan malah nggak ada gunanya, ya sudah kalau 
memang nggak percayakan kesembuhan ke kita ya 
ndakpapa, mungkin lebih percaya ke tempat lain ya 
ndakpapa, istilahnya memang awalnya kan dari 
kepercayaan dulu mbak, maksudnya percaya akan 
sembuh dulu, yang kita garapkan itu dulu. 

SK 
 
 
 
 

SK 
 
 
 
 

 
SK 

 

Sifat 
kebutuhan 
layak 
ditolong  
 
Sifat 
kebutuhan 
korban tidak 
ambigu  
 
 
Sifat 
kebutuhan 
korban layak 
ditolong 

+++ 
 
 
 
 

+++ 
 
 
 

 
 

+++ 

Gimana sih mas RY memaknai 
kehidupan mas RY secara 
keseluruhan? 

Memaknai, saya selalu dalam hal ini kaya awal, saya 
selalu bersyukur, saya selalu bagi orang yang 
membutuhkan saya selalu akan bantu, karena saking 
senengnya tadi mbak, bener-bener saking 
senengnya..Tuhan udah mempercayai saya, sudah 
menganugerahkan saya, jadi ya entahlah saya nggak 
tahulah sampai gimana, kadang saya tu malu saya masih 
dosa sama Tuhan tapi Tuhan selalu baik sama saya..nah 
itu saya seneng, bersyukur tapi ya tetep kadang malu 
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sama Tuhan, kaya gitu sih mbak. Saya diberi kaya gini 
tapi kok kelakuanku masih kaya gini, yaa kadang saya 
masih jengkel sama orang, masih dendam sama orang, 
tapi ada titik dimana saya langsung sadar, istilahe kowe ki 
mung emosi tok atimu ki sebenere rak kaya gitu, tapi ya 
itulah 

 

 

Triangulasi dengan Teman Subjek  

Wawancara: 5 Agustus 2018 

PERTANYAAN JAWABAN 
Nah sebelumnya mbak ini temennya atau saudaranya 
mas RY? 

Temennya  

Udah kenal dari kapan sama mas RY? Dari awal SMK sih mbak, ini semester enam ya...enam tahun berati 
hehehe 

Mbak ini kuliah atau kerja? Kuliah di Unisbank semester enam juga  
Jadi gimana ni mbak pengalaman mas RY yang mbak 
tahu kalau mas RY ini ternyata punya kemampuan indra 
keenam? 

Waktu itu pernah ada kaya, salah satu sekolahan yang dekete Grand Edge 
itu. Itukan dulunya rame to, terus sekarangkan sedikit, sedikitt banget, 
setengah kelas aja nggak ada. Lhakan terus waktu disana dimintai 
tolong…Orang bapaknya RY juga bilang ‘mbok tadi mbake yang skripsi 
mbok suruh kesini biar buat bukti’, maksude ini lho aktifitasnya tu kaya 
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gini, biar mbake tu lebih gamblang gitu lho mbak. Ya gitu jadi disana kan 
dikirain kalau tempat sepi pasti penunggunya nggak suka, nganggu atau 
gimana, terus waktu itu RY istilahnya nglengahi…nglengahi itu badane 
kita biar dimasuki mahluk kaya gitu. Disuruh nglengahi kebadane RY 
terus cerita, itu namanya penunggu disana tu kalau SMA itu sepi bukan 
karena mereka. 

Mereka itu maksudnya penunggunya? Iyaa, jadi tu yang masuk tu kalau yang masuk keragane RY tu satu, terus 
kan temennya bapaknya juga ada, jadi mereka saling berinteraksi. 
Sebenere kita itu nggak ganggu, emang kerasa sih mbak waktu aku 
masuk kesana itu, aku nggak punya sixth sense, cuma kalau sering 
kumpul-kumpul sama mereka kan jadi kaya kerasa gitu cuma nggak bisa 
lihat. Waktu masuk kesana memang gelap, Cuma hawanya adem, enak 
gitu lgo. Terus disana juga cerita-cerita kalau ‘bukan kami, bukan kita 
yang bikin sini sepi, cuma ndak tau kenapa tiba-tiba sepi, tolong bantu 
doa’. Jadi tu penunggune, mereka tu juga kecewa, sampai nangis gitu. 
Lha wong dulu kan jayanya terus sampai sekarang sepi hamper ditutup 
gitu kan, gara-gara mungkin nggak ada perbaikan kali ya, jadi misalkan 
kaya komputer nggak ada, bantuan dari pemerintah berapa tahun gitu juga 
nggak dapet, terus minta tolong didoain. Lha kokndelalah kebijakan 
pemerintah negeri dibatasi, biar masuk ke swasta. Mungkin sekarang 
rame lagi atau gimana, nggak tahu.  

Itu waktu kapan mbak itu? Bulan apa yaa, Mei atau apa gitu, maksude ya tahun ini. 
Itu mas RY sama bapak dimintai tolong sama pihak 
sekolahan? 

Iyaaa,bapak kan sering mbangun disana, bapaknya RY kan kaya 
kontraktor gitu, lapangannya atau lapangan volinya itu dimintai tolong, 
lha mungkin kenal kan,tahu kalau bapak punya keyakinan Kejawen. Ya 
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terus dimintai tolong, kenapa kok sepi, apa mungkin penunggunya sini 
nggak suka, terus mereka sebenere nggak jahat mbak, orang 
sekolahannya sepi aja mereka nggak seneng mbak, malah mereka nangis.  

Itu mbak juga ikut kesana juga? Iya ikut,aku ikut aja sih hehehe diajak, itu jam sebelasan malam 
kayaknya. 

Berapa orang yang disana itu? Bapak, temennya dua orang, RY, aku, adeknya, tujuh kali. 
Adiknya mas RY juga ikut? Iyaa.  
Adiknya juga sama kaya mas RY gitu? Itu sebenere dari kakek e, jadi ayahnya bapaknya RY, terus ke bapaknya 

RY, terus ke anak-anaknya.  
Terus ada cerita apa lagi mbak? Juga pernah waktu dulu bapakku meninggal waktu awal tahun 2017 

kemarin, terus waktu itu aku masih dirumahnya RY, terus dikabari sama 
temenku ‘ibumu sakit’, dia bilangnya gitu. Terus aku pulang, ternyata 
bapak ndak ada, terus RY tak kasih tahu tak kabari, terus kerumah. Tiba-
tiba pas disitu, kan gerombolan bapak kan dari Jogja, terus dibawa kesini 
kan belum sampai to mbak, sampai rumah tu setengah lima posisi  aku 
udah tahu itu setengah empat dirumah. Terus dia datang, katanya sebelum 
bapak sampai kerumah itu arwahnya bapak udah ditengah-tengah. Jadi 
kan ruang tamu kotak, kursi pada dikeluarin, itu pada ngelilingin semua 
to, lha bapak tu katanya ditengah-tengah. Terus RY bilang, kalau dia lagi 
interaksi biasanya dia langsung diem, langsung nunduk, tapi nggak 
merem, cuma ekspresi biasa gitu lho mbak, dia langsung konsentrasi. 
Katanya ‘mbok ojo sek, kei wektu sedilit, rung do siap kabeh’ , bilangnya 
gitu. Terus bapak bilang ‘sebenere bisa cuma aku wes ra kuat’, soale kan 
meninggal jam setengah sebelas, kan udah lama tu mbak mungkin kalau 
waktunya 10 menit atau berapa bisa mbalilk lagi, cuma itukan udah lama. 
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Orang RY juga pernah cerita itu siapa ya, pokoknya masih saudaranya 
RY, udah meninggal, cuma dimintai kaya gitu, tolong mbalik sek, kaya 
gitu. Sebenere itu kaya ada kunci-kuncinya, terus dia bisa mbalik dalam 
waktu 10 tahun. 

Jadi rohnya suruh mbalik ke tubuhnya gitu? Iya, cuma kalau tubuhnya nggak luka itu nggak apa-apa, lha itukan pas 
bapakku reklame kaya gitu (informan menunjuk reklame yang ada diluar 
café), diajatuh dari ketinggian tiga meter. Dadanya kena, tangannya kena, 
kakinya patah, mungkin saking sakitnya itu bapak bilang udah nggak 
kuat. Kalau aku sih yang nggak punya six sense, aku sering didatengi 
bapak lewat mimpi, maksude aku bilang ‘aku pingin bapak teko’, terus 
aku tidur, terus bapak dateng, ya terus cerita. RY juga mimpi, ‘aku 
ditekani bapakmu’. Jadi posisinya itu persis mbak jadi kaya waktu 
kejadian itu semuanya duduk dikotakan dirumahku terus posisi bapak 
sama RY tu berdiri sebelahan, jadi tu posisinya persisss mbak kaya 
filmnya doraemon kalau kembali ke masa lalu gitu. Terus mereka berdisi 
bersebelahan bilang ‘iki lho sebenere pas ngakon aku mbalik nang 
ragaku, aku rak kuat, sikilku tugel, dadaku sesek’. Oo berati bener, soale 
waktu aku dikakine bapak tu kaya beda, aku tau kalau satune tu patah 
terus aku nanya opo kakine bapak ki patah, cuma yang lain nggak tahu, 
aku cuma ngrasa aja kalau kaki patah sama enggak kan beda ya mbak, lha 
itu terasa patah. Kemudian dikasih tahu itu ‘aku sebenere ra kuat mbalik 
karena wes kesuwen dan kakiku sakit sama dadaku sesek’, emang pas 
dimandiin dadanya dekok.  

Itu mbak mimpi sama mas RY yang mimpi? Iya aku mimpi tapi mimpinya beda, cuma RY mimpinya kaya gitu dan 
ternyata bener terus seminggu waktu malam tahlilan itu bapak seminggu 
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dikabari kalau mertuanya masku itu meninggal juga, itu karena dia kan 
punya penyakit, terus denger kabar bapak ndak ada mungkin shock 
langsung lemes. Waktu itu RY dimintain tolong, mbok tulung moro nang 
omah, kok berturut-turut. Jadi saudaraku sebelah rumah seangkatanku 
bawah lagi satu tahun itu meninggal tanggal 10 apa berapa Desember. 
Terus bapakku tanggal 6 Januari, terus let seminggu baru itu, dan 
sebelumnya juga pernah bulan Februari nek nggak Maret setelah bapak 
meninggal itu, saudaraku didesa juga meninggal. Saudaraku didesa kan 
karena guna-guna, kalau sebelahku yang masih saudara itu dia kerja 
dipabrik terus nggak sengaja lihat kaya ada geber gitu, kaya orang lagi 
meninggal terus dimandiin, kan dikotakin itu to sama kain, lha itu nggak 
sengaja, kan penasaran, cowok kan, diintik, lha ternyata itu lagi ritual. 
Aku diceritani RY sih, jadi kalau misal lagi ritual gitu emang pamali 
orang ngelihat secara langsung, pasti bakal diambil. Memang bener 
diambil, aku diceritain saudaraku yang meninggal itu, terus dia diceritain 
langsung sama saudaraku yang meninggal itu, bilange ‘pas kui aku 
ngintik ra sengaja aku ndelok, pas kui ambune kaya pipis sapi’. India kan 
hewan yang dihormati sapi, terus sininya tu gede (informan menunjuk 
leher), jadi telingane tu hampir nggak ada gara-gara sininya ketarik. Terus 
dia juga mimpi nang rumah sakit Kariadi, bobok nang ruang mayat, 
kanan kiriku depan belakang tu ada semua. Jadi sebelah tabrakan, 
sebelahnya lagi kayak gini-gini, lha terus ada dokter sing dateng dia 
ngambili semua daleman orang sing kecelakaan, kaya gitu…kan 
rumornya emang kaya gitu, kalau mayat yang dirumah sakit minta 
diotopsi pastikan dalemannya diambil semua, tapi aku nggak tahu itu 



215 
 

 
 

bener apa enggak, cuma dia ngimpinya kaya gitu. Terus dia juga kaya 
dicakar sama hewan kaya sapi. Sempet minta tolong sama bapaknya RY 
juga , bapak datang ke rumah sakit, ke Ketileng, itu didoain. Terus 
nyambung ke bapakku yang meninggal, maksude kok berturut-turut gitu 
lho mbak, terus aku kerumahe RY bilang minta ijin sama orang tuane tak 
ajak ke Jepara. Terus waktu itu kita berdoa bareng, aku , RY, sama 
bapake diruangan, ditutup, semua gelap, cuma doanya bukan Isalam atau 
bukan Nasrani, cuma doa menurut keyakinane kita. Terus aku berdoa, 
ndak tau tiba-tiba rasane adem mbak, adem banget. Waktu udah selesai 
doa, pulang kerumah, RY cerita ke kakak-kakakku katanya bapak dateng, 
dibelakangku ngelus. Sebenere RY tu nek ngeliat tu nggak jelas mbak, 
cuma dia tahu disana bentuke kaya gini gini gini.  

Nah mbak ini tahu kalau mas RY punya kemampuan itu 
waktu kapan? 

Dari awal kenal sih, jadi awal kenal sama RY yo dikenalin bapaknya 
punya aliran Kejawen terus kaya gini kaya gini. Tak kirain sanggar kan 
mbak, ternyata biasa aja, penampilannya ya kaya orang biasa, terus 
ternyata emang beda, bedanya tu dia nggak disalahgunain buat apa apa 
gitu enggak. 

Selama kenal mas RY punya kemampuan itu tu, terus 
gimana tanggepan mbak putri dengan hal tersebut? 

Aku seneng sih mbak malah bangga, ketika orang sakit minta tolongnya 
ke dokter, orang jahat minta tolongnya ke polisi, ketika kita berhadapan 
sama yang nggak tahu kita minta tolong sama siapa, kan ndak ada yang 
nolongin. Jadi kemampuan itu ngak disalahgunain dan RY juga nggak 
pamer kaya disana ada disini ada, gitu, cuma diem gitu tok, cuma kalau 
lagi ngobrol terus dia tiba-tiba diem berati dia lagi interaksi. Dulu pernah 
orang Banyumanik kesurupan terus didatengin, sembuh sih. Terus kedua 
kalinya sam aku jadi lahannya kaya rebutan gitu, terus nggak suka, 
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nyerangnya disitu, terus diilangi.   
Nah itu mbak tahu mas RY punya kemampuan seperti 
itu mbak tahu sendiri atau gimana? 

Tahu sendiri, soalnya awalnya dia nggak bisa. Terus kan bapaknya kan 
bilang ‘jek kecil yo fokuso sekolah, ngko nek gede baru tak ajari’. Terus 
masuk SMK dia baru diajari, diceritain dulu sih awale, kenapa ada kaya 
gini, terus cerita sejarahnya. Sebenere itu baru belajar kaya gitu, maksude 
diajarin kaya gitu, terus dia belajar serius, baru dapet kunci-kunci kaya 
gitu, terus dipelajari apa aja.  

Selain cerita-cerita tadi, pernah nggak sih mbak dibantu 
sama mas RY terkait dengan kemampuannya? 

Ya waktu ke Jepara itu, jadi ke Jepara itu kan satu mobil. Aku sama RY 
sebelahan, dia diem, diemm banget. Sampai sana baru certa selama 
perjalanan diajak komunikasi sama mertuanya saudaraku. Terus 
saudaraku yang di Ambarawa itu juga, cuma minta tolong sama RY tu 
cuma minta air aja, jadi air didoain terus diminumin.  
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B. Verbatim Subjek 2 

Wawancara dengan Subjek  

Wawancara: 25 Juni 2018 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA INTENSITAS 
Ya sebelumnya selamat sore mbak 
ED  

Soree     

Sebelumnya bisa diperkenalkan 
dulu nama, umur, tempat  tanggal 
lahir sama pekerjaan atau aktivitas 
saat ini 

Ya namanya ED, tempat tanggal lahirnya Padang 3 
September 96, untuk pekerjaan saat ini karyawan swasta, 
sibuknya sibuk kerja aja 

   

Sibuk kerja..di daerah? Di Solo juga    
Nah saya mau tanya-tanya nih 
tentang kemampuan yang dimiliki 
sama mbak ED, katanya mbak ED 
itu punya kemampuan indra 
keenam, nah itu dari mana sih 
kemampuan itu bisa dimiliki? 

Dari keturunan     

Dari keturunan, awalnya dari? Dari uyut     
Dari mbah buyut berati? Iyaa     
Apakah nurun ke orang tua? Mbah buyut itu nurunnya ke ee berati ke embah baru ke 

bapak. Jadi dari keluarganya bapak, jadi dari kakeknya 
bapak, orang tuanya bapak baru bapak saya, terus baru ke 
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saya 
Terus apakah saudara-saudara 
mbak ED juga punya kemampuan 
seperti itu? 

Nggak ada, cuma dari sekian keluarga besar cuman yang 
dapet cuman ED 

   

Sejak kapan sih punya 
kemampuan indra keenam itu? 

Itu dari umur 4 tahun ya saya TK..5 tahunan    

Awalnya gimana itu bisa 
diketahui kalau itu punya 
kemampuan tersebut? 

Mungkin kalau anak yang punya kelebihan dia agak beda 
kali ya sikap sifatnya kayak anak-anak yang lain gitu. 
Terus ketahuannya pertama kali ya sering melihat hal-hal 
aneh dulu. Orang tua sih sempet nggak percaya gitu kan, 
terus saat itu pas lagi santai sama orang tua tiba-tiba kok 
kaya ada yang mukul kaki saya, pas saya lihat ke 
belakang, saya lihat sosok yaa mahluk halus gitu kan. 
Terus orang tua kaget akhirnya dibawa ke orang pinter 
juga. Yaa orang pinternya itu bilang kalau saya emang 
punya indra keenam. Ternyata setelah ditelusuri indra 
keenamnya ini berawal dari embah saya gitu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Terus apa sih yang dirasain waktu 
itu? 

Kaget sih, soalnya kan namanya juga masih kecil ya, 
ngeliat sosok yang bener-bener serem gitu sosoknya. 
Terus dari rasa kaya beneran di pukul gitu kakinya 
(subyek mengangkat alis dan melotot) 

   

Terus perasaan mbak ED setelah 
tahu kalau punya kemampuan 
tersebut itu gimana? 

Ya mungkin karna masih kecil kali ya, jadi cuma o 
yaudah gitu aja. Cuma saat masih kecil itu masih asik aja, 
jadi bisa berinteraksi, terus ‘disana ada ni, ada 
mahluknya, daerah sana sana’. Tapi seiring berjalannya 

 
 
 

DE 

 
 
 
Distress diri 

 
 
 

++ 
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waktu semakin besar itu terasa semakin berat. karena 
kemampuann
ya 

Berat yang seperti apa? Beratnya mungkin tekanan batin kali ya (subyek 
menaruh tangan kanan ke dada), mungkin karena 
kadang bisa baca pikiran orang kadang sering 
berprasangka, orang ini kok menurut hasil pemikiranku 
orang ini kok sebel sama saya gitu, tapi kan kita nggak 
tahu aslinya. Seringnya gitu sih dampak buruknya. 

DE Distress diri 
karena 
kemampuann
ya 

++ 

Sampai sekarang apakan masih 
dirasakan? 

Masih, kadang. Kadang ya maksudnya ada sedikit 
konflik sedikit di kantor langsung tak baca pikirannya. 

   

Berati dari kecil tu it’s okay 
dengan kemampuan itu, tapi lama 
kelamaan semakin membebani 
diri, seperti itu? 

Iyaa     

Senengkah mbak ED punya 
kemampuan tersebut atau malah 
menderita? 

Eee fifty-fifty sih mbak, maksudnya senengnya karena 
bisa baca pikiran orang, nggak senengnya jadi nethink, 
negatif thinking gitu lho, jadi kita nggak bisa berpikiran 
positif thinking..mesti pikirannya jelekkk terus, karena 
aku ngebaca pikiran orang itu jelek gitu. 

 
DE 

 
Distress diri  

 
+++ 

Fifty-fifty tapi lebih kemana itu? Lebih ke asiknya sih ya (subyek tersenyum)    
Terus suka duka punya 
kemampuan tersebut apa mbak? 

Sukanya ya itu tadi bisa baca pikiran orang, tapi kecuali 
orang terdekat tu aku nggak bisa, nggak bisa ngebaca 
pikiran orang terdekat, jadi kaya misalnya aku tu kenal 
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deket sama si A tapi aku nggak bisa baca pikiran orang 
tersebut. Tapi aku bisa kenalan sama orang yang agak 
jauh, kaya sama mbak Retha ini kan kita masih jarang 
ketemu, jadi aku bisa ngebaca pikiran, itu sukanya. 
Dukanya..dukanya apa yaa, juga bingung ik dukanya, ya 
mungkin karena aku kan nggak sembarangan ngasih tahu 
orang kalau aku bisa baca pikiran, kalau aku ngasih 
tahu orang juga orang itu nanyaaaa terus gitu lho 
mbak. Jadi aku dikejar-kejar, di WA atau diapa, 
ditanya teruss, sedangkan aku untuk membaca pikiran 
orang kan butuh tenaga juga, jadi energiku tu kebuang 
gitu lho, nggak sukanya tu aku gitu. 

 
 
 
 
 

 
 
 

DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Distress diri 
karena 
dimintai 
tolong 

 
 
 
 
 
 

 
 

++ 

Kemudian perasaan sukanya 
adakah lagi selain itu? 

Ee cuman lebih bersyukur aja gitu lho dari sekian banyak 
orang aku yang dapet gitu lho. 

   

Terus kalau dampak positif sama 
dampak negatif punya 
kemampuan itu gimana mbak? 

Dampak positifnya yaa lebih bersyukur aja sih, intinya 
aku beda sama yang lain. Dampak negatifnya aku selalu 
berpikiran nethink terus negatif thinking (subyek 
tersenyum) 

   

Emm negatif thinking gitu, sama 
orang yang baru dikenal? 

Baru dikenal     

Gimana sih penilaian orang lain 
terhadap kemampuan yang mbak 
ED punya ini, dari keluarga, 
teman-teman  

Ee kebetulan kan emang nggak semua temen-temen tahu 
kalau aku punya kaya gini, mungkin dari segi temen-
temen yang tahu mereka memberikan respon positif gitu 
lho mbak, maksudnya mereka seneng, kadang suka 
dijadiin tempat curhat, kadang dia suka nanya eh si ini 

   



221 
 

 
 

gimana sih, jadi temen buat nerawangin orang yang dia 
tanya. Tapi temen-temen responnya positif sih, respon 
mereka positif, nggak pernah negatif. 

Jadi menerima gitu ya, kalau dari 
keluarga sendiri? 

Keluarga menerima semua     

Menerimanya yang seperti apa? Kalau dulu masih kecil dikembangkan, tapi kalau untuk 
saat ini karena udah besar jadi ya ngembangin sendiri 
lah. Ngembanginnya juga banyak ibadah aja sih  

   

Jadi keluarga menuntun gitu ya? Iyaa     
Nah itu teman-teman menerima 
secara positif itu sekarang, kalau 
dulu gimana? 

(subjek menggelengkan kepala) Enggak..enggak    

Itu yang enggak itu SMP, SMA 
atau? 

SD..SD sama SMP    

Iu tidak menerima? Tidak menerima sama sekali (intonasi suara subyek 
menurun) 

   

Kenapa bisa seperti itu, apakah 
mbak ED cerita kalau ada apa-apa 
terus mereka nggak percaya atau 
gimana? 

Kalau aku sih orangnya bukan orang yang tipikal suka 
menceritakan tentang diri aku ya mbak ya, mungkin dari 
orang tua kali ya. Orang tua mungkin ngomong sama 
guru karena aku agak sedikit berbeda anaknya gitu. 
Berbedanya itu aku pas masih kecil itu mungkin aku 
orangnya nggak aktif, jadi aku orangnya diem, kalau 
nggak diajak ngomong ya aki nggak ngomong. Jadi 
mungkin guru-guru pada tahu dan temen-temenku tahu 
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jadi kan mungkin aku kaya yang di bully-lah, diapalah, 
ya kaya gitu sih. 

Itu masa SD SMP Heem iya    
Apa sih yang diharapkan mbak 
ED dengan memiliki kemampuan 
indra keenam? 

Ya harapannya kalau ada orang yang minta tolong ya 
tak bantu sebisaku mbak..harapannya..jadi aku punya 
kaya gini bukan untuk aku pamerkan, jadi aku punya 
kaya gini buat mbantu orang..gitu aja  

SI 
 
 

MB 

Simpati 
 
 
Membantu  

+++ 
 
 

+++ 
Berbagi seperti itu Heem..jadi kadang ya menegur orang kalau orang itu 

mempunyai sifat buruk gitu lho mbak, maksudnya ya 
orang itu curhat ke aku ‘aku kaya gini nih, enaknya kaya 
gimana kedepannya’..yaudah aku negur dia lewat itu, 
hasil trawanganku 

AT Atribusi 
internal  

+++ 

Terus kemampuan apa aja sih 
yang mbak ED miliki, selain bisa 
baca pikiran tadi? 

Mungkin baca pandangan kedepan orang itu kali ya, 
maksudnya eem menerawang orang itu kedepannya kaya 
gimana..tapi itu fifty-fifty, kadang itu beneran sama kaya 
yang hasil trawang ku, kadang beda..tapi lebih 
banyaknya sama 

   

Prediksi seperti itu Heem prediksinya heem..kebanyakannya sama     
Masa depan? Iya     
Itu untuk orang yang tidak dikenal 
juga? 

Bisaa heem..kalau orang yang kenal dekat itu aku nggak 
bisa, orang tuaku sendiri juga aku nggak bisa, kakak 
kandungku nggak bisa  

   

Itu untuk membaca pikiran 
jugakah? 

Heem     
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Berati baca pikiran sama masa 
depan itu juga nggak bisa orang 
terdekat? 

Heem..mungkin nggak tahu kenapa ya karena aku nggak 
tega kali ya, takutnya kedepannya gini gini gini jadi aku 
nggak tega gitu lho, jadi aku nggak bisa baca  

   

Terus ada lagikah? Ya mungkin ngeliat sesuatu yang gaib itu aku bisa 
ngasih tahu ke temenku atau kesiapapun itu kalau 
disana ada penghuninya tolong hati-hati, gitu aja sih  

 
AT 

 
Atribusi 
eksternal  

 
+++ 

Jadi mahluk yang nggak kasat 
mata? 

Heem..jadi aku ngasih tahu sama temenku ataupun 
siapapun itu disitu ada tolong hati-hati, permisi dulu. 
Jadi aku cuma ngingetin itu aja sih..nggak aku 
tunjukin wujudnya gini gini gini, enggak, cuman aku 
negur aja. 

 
 

AT 

 
 
Atribusi 
eksternal  

 
 

+++ 

Terus ada lagikah mba? Ee nggak ada sih cuma itu aja, soalnya tak bawa santai 
sih mbak punya kaya gini, nggak terlalu tak utamain 
banget, aku bisa ini ini ini, nggak sih nek aku..biasa 

   

Emm..gimana sih cara 
ngembangin kemampuan indra 
keenam dari mbak ED? 

Kalau dulu ngasahnya karena ke orang tua angkat, jadi 
aku ada orang tua angkat itu mungkin aku sering didoain, 
dibawa kerumahnya, diajak ngaji, ibadah, kaya gitu..jadi 
buat ngasah, tapi kalau untuk sekarang nggak pernah tak 
asah sih (subyek tertawa)..ya cuma tak banyakin ngaji, 
sholat, itu otomatis kan semakin dalem  

   

Berati holistik ya, berati nggak 
ada ritual-ritual seperti berpuasa 
atau semedi  atau gimana gitu? 

Nggak..nggak pernah..enggak (subyek tersenyum). Lebih 
ke agama sih aku mbak. 

   

Terus karena mbak ED punya Ngegunainnya secara positif..dibantu untuk menolong MB Membantu  + 
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kemampuan indra keenam, 
gimana sih cara menggunakan 
kemampuan tersebut secara 
positif? 

aja sih, kalau ada yang kesusahan ya tak tolong, kalau 
dia minta tolong ya tak tolongin..lebih ke menolong sih 
mbak. 

 
SK 

 
Sifat 
kebutuhan 
korban tidak 
ambigu   

 
 

+++ 

Mbak ED pernah ngerasa nggak 
sih pengen ngebantu seseorang 
dengan kemampuan tersebut? 

Selalu mbak..selalu..jadi ada yang kesusahan kaya dia 
kehilangan sesuatu ya aku pengen banget bantu, cuman 
posisi aku nggak mau nunjukin ke mereka kalau aku 
punya, gitu lho mbak..jadi cuman tak pikirin sendiri 
..barangnya hilang kemungkinan jatuh di jalan, jadi 
mungkin aku ngasih tahu orang itu  ‘mungkin jatuh di 
jalan kali mbak’..padahal itu hasil trawanganku, seperti 
itu, kalau ke orang yang nggak tahu kalau aku punya lho 
ya..tapi kalau sama orang yang tahu kalau aku punya 
indra keenam ya aku langsung to the point ngasih 
tahu, ‘itu tadi jatuh di jalan’. Tapi kalau sama orang 
yang belum tahu ya kaya gitu.  

 
SI 
 
 
 
 
 
 
 

DT 

 
Simpati  
 
 
 
 
 
 
 
Daya tarik 
orang yang 
dikenal 

 
+++ 

 
 
 
 
 
 
 

+++ 

Seberapa ingin sih ingin 
menolongnya? 

Nek dari persentase ya mbak 100% itu aku pingin 
banget bantu, soalnya aku orangnya suka banget 
ngebantu sih selagi aku bisa ya kenapa enggak 

SI Simpati  +++ 

Gimana sih reaksi mbak ED 
ketika ada seseorang yang minta 
tolong gitu? 

Trenyuh mbak aku hehehe..aku ya ampun kasihan gitu, 
yaudah tak bantu sak bisaku. Ya langsung respon tak 
bantu gitu. 

SI Simpati  +++ 

Trenyuh itu berati.. Tersentuh (tangan subyek memegang dada sambil 
tersenyum) 
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Emm ternyata aku dibutuhkan 
gituu 

Heem aku mikirnya kaya gitu, ya mungkin kalau ada 
yang minta tolong aku agak late respon balesnya lama 
karena aku kadang jarang megang HP kalau udah lagi 
kerja hehehe..kalau via WA kaya mbaknya gitu kan aku 
lama balesnya, dikantor udah jarang megang HP terus 
nyampe rumah aku tu dah nggak mikir HP lagi, udah 
istirahat tidur. 

   

Terus ada juga nggak sih orang 
yang sempet berkunjung kerumah 
terus minta tolong gitu, tetangga 
atau temen? 

Saudaraa..lebih banyaknya saudara sih. Saudara minta 
tolong ya minta tolong nanya sesuatu barang yang 
hilang atau nggak ini sakit nggak sembuh-sembuh 
apa ada yang jail atau gimana. Ya aku nggak 
menyembuhkan sih mbak, aku cuma ngasih tahu aja oh 
ini bukan sakit medis tapi sakit non medis. Non medis itu 
karena ada yang jail ke orang itu, gitu aja sih mbak. 

 
MB 

 
Membantu  

 
+++ 

Berati mbak ED itu juga bisa em 
apa istilahnya ya mengobati 
seperti itu atau gimana? 

Nek mengobati yo tidak mengobati, yo gimana ya mbak. 
Paling kalau ada orang yang sakit kayak gitu cuman 
tak kasih air putih aja sih, tak doain surat-surat 
pendek, terus tak suruh minum, udah gitu aja sih. 
Cuman untuk sekedar pereda aja, biar dianya nggak 
cemas gitu lho, buat penenang dia aja, tapi kalau untuk 
menyembuhkan sampai 100% aku nggak bisa. 

 
MB 

 
Membantu  

 
++ 

Berati pernah ada seperti itu juga, 
ada yang sakit kemudian mbak 
ED kasih air putih didoakan 
seperti itu? 

Heem..cuman ‘ini diminum aja supaya buat pereda sakit 
atau biar lebih tenang aja’ (subyek mengepalkan 
tangannya memperagakan seperti gelas ditangannya) 
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Itu pernah dilakukan untuk siapa 
saja? 

Temen bapak juga ada sih yang minta tolong kaya gitu, 
tapi kalau untuk teman sendiri pernah soalnya temenku 
pernah di pelet. Jadi dia kok kebayang-bayang terus, 
katanya sih kebayang-bayang terus masa lalunya. Tak 
cobain kasih minum air putih, tak doain, katanya udah 
sedikit berkurang gitu, tak suruh banyak doalah yang 
pasti, dia jangan 100% minta tolong ke aku tapi dia 
sama doa juga kaya gitu. 

 
 
 
 

MB 
 
 

KS 

 
 
 
 
Membantu  
 
 
Kerjasama 
dengan 
korban  

 
 
 
 

+++ 
 
 

+++ 

Pernahkah mbak ED berpikiran 
apakah kemampuan tersebut bisa 
dijadikan untuk mata pencaharian 
gitu? 

(subyek menggelengkan kepala) Enggak    

Kenapa mbak? Karena kelebihanku ini bukan untuk dibayar tapi 
kelebihanku ini aku dikasih karena aku disuruh sama 
Allah buat ngebantu orang gitu lho, gitu aja sih..nggak 
nggak pernah perpikiran sebagai mata pencaharian 
enggak, jadi aku anggep aku punya ini tu karena 
emang untuk bantu orang mungkin, dikasih sama 
Tuhan untuk bantu orang. 

AL 
 
 
 
 

MB 

Altruisme 
 
 
 
 
Membantu   

+++ 
 
 
 
 

+++ 

Kalau mbak ED udah bantu gitu 
biasanya dikasih-kasih gitu nggak 
sih? 

Ya ada, tapi nggak pernah tak terima sih, kalau orang 
itu ngasih imbalan dan tak tolak, maksudnya kan saya 
nggak butuh ini, saya cuman ikhlas niat buat nolong, 
udah gitu aja, nggak pernah minta sama sekali. 

 
AL 

 
 

 
Altruisme  
 
 

+++ 
 

++ 
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Kalau perasaan mbak ED sendiri 
setelah menolong orang lain itu 
gimana? 

Pertama capek mungkin ya, karna kan berpikir keras gitu 
kan, mikir kenceng. Yang kedua aku seneng aja mbak, 
orang itu merasa tertolong dan aku seneng. 

   

Emm tapi dengan konsekuensi ya 
itu capek itu gitu  

Iya heem, makanya kalau itu aku mood-moodan, kalau 
posisi aku lagi santai istirahat ya tak tolong, tapi 
kalau aku lagi capek bener-bener capek itu aku 
nggak bisa, mungkin tak suruh ganti lain hari buat 
nanya-nanyanya atau minta tolong sama aku besoknya 
atau gimana. 

SH Suasana hati 
positif  

+++ 

Nah dalam kehidupan sehari-hari 
mbak ED ee gimana sih mbak ED 
cara menyelesaikan sebuah 
permasalahan itu? 

Kalau ada masalah..aku orangnya dipendem, tak selesaiin 
sendiri, kecuali kalau emang bener-bener nggak kuat aku 
minta tolong orang. 

   

Apakah sama juga dengan kasus 
kalau ada yang minta tolong ke 
mbak ED dan itu susah menurut 
mbak ED, itu gimana?  

Kalau emang bener-bener susah banget aku minta 
tolong sama bapakku dulu, aku nanya dulu, ‘pak ini ada 
yang minta tolong bla bla bla bla agak susah, tolong adek 
dibantu’. Yaudah nanti biasanya bapakku ngarahin, ini 
lho dek nanti gini gini gini dicoba dulu sebisa mungkin, 
kalau misalnya nggak bisa yaudah bilang aja. 

KS Kerjasama 
dengan bapak  

 

Ee ke bapak dulu berati? Ke orang tua dulu    
Berati berkenan untuk menolak 
kalau itu memang diluar 
kemampuan? 

Heem, berkenan tak tolak     

Terus kalau perasaan ketika ada Ya itu tadi tersentuh     
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orang lain yang minta tolong?  
Terus kalau respon jawabnya ke 
orang lain? 

Respon jawabnya ‘aku minta tolong dong’, oiya apa yang 
tak tolong apa. Intinya aku menjawab, merespon minta 
tolongnya mereka itu ya ada apa, ada yang bisa tak bantu. 
Aku minta tolong ini dong, oh yaudah ayo tak bantu, gitu 
sih. 

   

Berati nggak semata nolak dulu, 
berati ditanyain apakah ini bisa 
mbak ED bisa selesaikan seperti 
itu? 

Heem iya heem    

Nah kalau faktor dari dalam 
sendiri mbak ED tu apa yang 
menyebabkan mbak ED tu mau 
menolong orang lain? 

Dari internal karena aku selalu berpikir gimana kalau 
aku diposisi dia, itu sih mbak. Jadi aku, ya karena 
pertamanya mudah tersentuh perasaanku, terus aku juga 
memikirkan kalau aku diposisi dia itu kaya 
gimana..internalku..pasti kan aku butuh banget bantuan, 
yaudah tak bantu.  

 
 
 

DE 

 
 
 
Distress diri  

 
 
 

++ 

Terus perasaan mbak ED kalau 
nggak bisa ngebantu nolong orang 
lain karena alasan tertentu gitu? 

Ya sedih sih, ya nggak sedih-sedih banget sih mbak, 
cuman kepikiran gitu lho mbak aduh kasian nggak 
bisa tak bantu, mesakke. Aku gitu sih mbak 
mikirku..mesakke nggak bisa tak bantu, tapi ya gimana 
emang aku nggak bisa, ya kepikiran kalau aku nggak bisa 
bantu mereka    

 
EM 

 
Empati 

 
++ 

Terus kalau nggak bisa bantu gitu 
gimana mbak alternatif lainnya, 
dikasih saran atau sebaiknya 

Iyaa kaya gitu sih tak kasih saran lagi. Kalau aku nggak 
bisa bantu ya tak kasih saran ‘atau nggak kamu tanya 
sama orang yang kayak gini aja’ atau nggak ‘kamu lebih 

KS Kerjasama 
dengan 
korban  

+++ 
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bagaimana? banyak ibadah aja, minta tolong sama Allah atau nggak 
kamu sholat Istiqoroh kalau bingung didua pilihan’..tak 
kasih solusinya itu aja sih kalau memang aku bener-bener 
nggak bisa bantu. 

Itu kasus yang seperti apa sih kira-
kira yang nggak bisa bantu? 

Eem..kayak misalnya ada orang sakit, dilihat ternyata 
sakitnya non medis tetapi sakitnya itu kan diguna-guna 
sama orang lain, nah orang yang ngeguna-guna itu dia 
tahu kalau aku mau bantu..dan orang yang guna-guna itu 
kan nyerang aku, jadi aku langsung mak deg gitu batinku 
aku nggak bisa nolong orang ini kalau aku nolong orang 
ini aku yang celaka gitu lho. Mudeng mbak hehehe 

   

Iyaa tahu  Heem gitu (subyek tersenyum)    
Emm penyerangan gitu ya mbak, 
berati mbak ED juga bisa tahu 
kalau ada orang yang ngeguna-
guna itu mau menyerang mbak 
ED balik? 

Tahu (subyek mengangguk)..jadi tahunya itu mungkin 
langsung dari batinku kali ya mbak ya. Aku langsung 
mak tek, kalau kubantu orang ini aku yang celaka, gitu 
lho, yaudah tapi aku nggak bilang sih sama orang 
itu,nanti aku yang celaka ginii, enggak..’maaf ini yang 
guna-guna terlalu kuat jadi aku nggak bisa bantu’ gitu aja 
sih.  

   

Dalam kondisi suasana hati yang 
seperti apa sih mbak ED itu mau 
menolong orang lain? 

Mood..lagi baik, kecuali kalau aku memang bener-bener 
pusing, banyak pikiran, banyak beban itu aku nggak 
bisa..nggak jalan pemikirannya. Emang mood ku lagi 
baik, lagi bahagia, lagi happy, lagi biasa itu aku bisa. 
Kalau lagi jelek, ada yang nyenggol sedikit aja, mood ku 
jelek itu aku nggak bisa. 

 
SH 

 
Suasana hati 
positif  

 
+++ 
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Emm dalam kondisi fisik yang 
bagus pula 

Heem iya..lagi sakit nggak bisa    

Dalam membantu orang lain kan 
juga mengeluarkan tenaga, itu 
capeknya seperti apa sih? 

Capeknya kaya kita belajar teori sistem kebut semalam, 
kaya gitu..kita belajarrr pasti kan capek kan otak rasanya 
mbak duh pengen istirahat, kaya gitu. Atau nggak kaya 
habis ngerjain soal susah, dah seperti itu capeknya. 
Nggak capek dari fisik tapi dari anu, kepala..jadi kaya 
habis ngerjain soal suliiiit banget. 

   

Gimana mbak ED membuat 
keputusan buat menolong orang 
lain? 

Kalau kondisi lagi sepi tak iyain, kalau kondisi lagi rame, 
ada lingkungan kaya gini, orang itu nggak tahu aku 
punya indra keenam langsung aku suruh dia ayo ke 
tempat yang sepi dulu, kita ngomong face to face empat 
mata aja. 

   

Nah dalam ngomong face to face 
itu kira-kira apa aja yang 
ditanyain sama mbak ED? 

Ya masalahnya apa, mesti yang pertama. Ya cerita, terus 
enaknya kamu maunya aku kaya gimana..’ya tolong dong 
liatin, dia itu sebenernya gimana sih’..yaudah tak jelasin, 
tak trawangin dulu..’o dia itu orangnya gini gini gini 
gini’..dah, udah selesai tak jelasin terus dia juga nggak 
ada tanya balik yaudah gimana ada lagi yang mau 
ditanyain nggak..’nggak ada sih’..’oyaudah kalau gitu, 
aku cuma bisanya bacanya segini aja’ 

   

Terus adakah kriteria orang yang 
akan mbak ED tolong? 

Enggak sih mbak nggak ada kriteria, semua orang yang 
minta tolong ya tak tolongin 

SK Sifat 
kebutuhan 
korban tidak 
ambigu 

+ 



231 
 

 
 

Tergantung apa gitu? Ya mungkin tergantung, kalau misalnya nih ada orang 
yang bikin aku sakit hati dulunya, dia minta tolong, 
nggak akan aku tolongin. Soalnya aku tipikal orang yang 
nggak semudah itu memaafkan orang, gitu. Jadi kalau 
aku udah bener-bener sakit hati sama orang itu, orang itu 
minta tolong ke aku, nggak aku tolongin. 

   

Nah dalam keadaan yang seperti 
apa orang yang akan mbak ED 
tolong, apakah orang yang sudah 
terpuruk banget baru mbak ED 
tolong atau gimana ? 

Semuanya bisa sih mbak, nggak mesti dia lagi terpuruk 
banget. Dia cuma ngeluh aja tak tolong, gitu. 

 
SK 

 
Sifat 
kebutuhan 
korban layak 
ditolong 
 

 
+ 

Istilahnya bisa mencegah gitu ya 
jangan sampai terpuruk seperti itu  

Heem..heem     

Gimana sih mbak ED memaknai 
kehidupan mbak ED secara 
keseluruhan? 

Aku tu selalu merasa kalau diriku itu kurang, kurangnya 
banyak. Kurang bisa ngebahagiain orang tua, nurutin 
orang tua, lebih ke orang tua sih mbak kalau aku. Makna 
hidup itu aku kurang terus ngebahagiain orang tua. Aku 
juga selalu merasa kalau aku itu kurang bisa menolong 
sesama, aku selalu ngerasa kaya gitu terus. Padahal 
kadang aku suka ngebantu mereka, tapi aku masih 
ngerasa kalau aku kurang ngebantu mereka. 

   

Emm seperti itu ya, padahal kalau 
dari orang lain melihat mbak ED 
itu sudah menolong orang lain 

Heem     



232 
 

 
 

secara banyak tapi masih aja 
merasa kurang 
Kira-kira itu karna apa sih mbak? Karna aku belum tuntas nolongin mereka     
Oke mbak ED cukup sekian untuk 
wawancara hari ini, terimakasih 
atas waktunya 

Iyaa sama-sama 
 

   

 

Wawancara: 14 Agustus 2018 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA INTENSITAS 
Nah sempat dulu mba ED pernah 
cerita pas praktek perawat dulu itu 
sempet ngasih air ke pasien itu 
gimana dulu? 

Ceritanya ya dia sakitnya agak ya namanya sakit kok 
nggak sembuh-sembuh, kok sakitnya ini aneh gitu lho. 
Diobatin dokter juga nggak ada perubahan gitu, yaudah 
iseng-iseng ‘banyak minum air putih ya’, ya tak siapin 
air putih dari aqua gelas apa dari apa itu aku lupa, 
air putihnya itu tak bacain doa aja sih mba, siapa tahu 
mendingan, so far aku nggak tahu perubahannya gimana 
soalnya keburu aku selesai praktek. 

 
 
 
 
 

MB 

 
 
 
 
 
Membantu  

 
 
 
 
 

+++ 

Penyakitnya itu murni medis atau 
emang mba lihat ada non 
medisnya? 

Kalau aku sih curiga ada medisnya tapi ada non 
medisnya juga. Medisnya soalnya diagnosisnya udah 
jelas tuh mba, dia tu sakitnya diabetes atau apa gitu, udah 
jelas, tapi kok sakitnya ini ada gejala aneh juga, ganjil 
gitu lho mbak aku ngrasanya dan aku lihat wah ini ada 
yang jahil, ya udah tak kasih air putih aja sama tak 
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bacain doa.  MB Membantu  ++ 
Nah itu sempet sekali doang atau 
emang pernah berkali-kali as mba 
ED jadi perawat? 

Kalau selama di rumah sakit ya baru itu aja sih mba, 
soalnya kebanyakan kan emang yang bener-bener sakit 
gitu, bukan karna sakit yang gangguan gitu. Tapi kemarin 
tu gabungan, ya sakit karena emang penyakit dari dalam 
karena ada yang jailin juga gitu lho.  

   

Gimana pengalaman mbak ED 
waktu praktek di rumah sakit itu 
sebagai perawat yang punya 
kemampuan khusus, indra 
keenam? 

Yaa asik sih mba, aku ngebantu secara medis dan non 
medis aku juga bisa, tapi tidak aku publikasikan. 

MB Membantu  ++ 

Terus apakah menganggu dengan 
kemampuan yang mbak ED 
miliki, secara rumah sakit kan 
identik dengan yang seperti itu, itu 
gimana? 

Nggak sih, nggak keganggu sih mba, soalnya aku bisa 
ngontrol diri sendiri sih. Aku nggak mau ngelihat yang 
aneh-aneh ya aku tutup mata batinku. Ya diganggu, 
diganggu, cuma nggak itu banget, cuma biasa aja. 

   

Kalau dengan mahluk astral gitu 
biasanya apa cuma penampakan 
apa gimana aja mba? 

Lewat indra pendengaran sama peraba, pernah, 
penglihatan udah jelas ya. Penglihatan dulu, pendengaran 
pernah, kadang ada yang ‘heh’ gitu aku cari nggak ada 
orang, terus kalau perabanya kaya ada yang gini giniin 
kuping atau gimana (subjek menggerak-gerakan telunjuk 
kirinya ke telinga). Tapi aku nggak sampai ketakutan sih, 
cuma yaudahlah permisi cuma numpang praktek disini 
nggak niat ganggu, aneh-aneh atau apa.  

    

Mereka minta tolong ke mba ED Em kalau minta tolong enggak sih ya, kecuali emang    
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itu pernahkah? orang terdekat yang meninggal, dia minta tolong ke aku 
pernah. Misalnya dia minta tolong ‘minta tolong sampein 
ke keluarga aku, aku minta tolong disampein ke makam 
didoain’ gitu aja, nggak sampai ‘minta tolong aku 
kesakitan’ gitu enggak, sampai ke alam bakanya gitu 
enggak, cuma minta tolongnya pesen ke keluarga ‘aku 
pingin dong didoain ke makam sekali’.  

 
 
 
 
 
 

MB 

 
 
 
 
 
 
Membantu  

 
 
 
 
 
 

+++ 
Ow itu juga pernah dialami, apa 
didatengi seperti ini atau lewat 
apa? 

Lewat denger sih mba, ya fisiknya ada cuma bayangan 
kan nggak wujud manusia, cuma lebih ke bayangan. 
Nitip pesennya gitu aja ‘minta tolong dong ini sampein 
ke keluarga aku, mbok ya aku dinyekarin ke makam’ gitu 
aja sih. Aku selama ini kalau didatengin berati dia emang 
butuh aku atau ngga dia nitip pesen ke aku, gitu aja sih 
mba.  

 
 
 
 
 
 

MB 

 
 
 
 
 
 
Membantu  

 
 
 
 
 

++ 

Oww begitu Ini aja kemarin temenku, hari apa ya Senin apa Selasa eh 
Minggu...kemarin temenku kerja terus meninggal dan 
aku didatengi. Jadi yang datengin aku tu orang-orang 
yang aku kenal, untuk orang yang nggak aku kenal, 
kecuali emang dimintain tolong sama keluarganya ‘mbok 
aku disuruh datengin saudaraku yang udah meninggal, 
mbok menowo dia nitip pesen apa, yaudah tak 
datengin...sejauh ini yang sering datengin aku itu orang 
yang aku kenal deket. 

   

Itu kerja satu kantor sama mbak 
ED? 

Heem driver gerai mbak, deket kok, deket sih sering 
nongkrong bareng. Baru meninggal Minggu kemarin. 
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Tapi baliau tahu kalau mbak ED 
punya kelebihan? 

Pas aku kerja nggak tahu, tapi kayaknya semenjak dia 
nggak ada kayaknya dia tahu deh. Tadi itu dikantor itu, 
temen-temenku orang kantor nggak ada satupun yang 
tahu kalau aku bisa lihat...dia dateng mbak, ‘ngopo sih iki 
do ngomongin aku’, dia ngomong gitu jelas banget 
dibelakang aku (subjek tersenyum). Terus aku njawabnya 
cuma lewat batin aja, mungkin dia risih kali ya 
diomongin dan aku ngasih tahu temen-temenku ‘uwes, 
yang nggak ada nggak usah dibahas’. Aku 
menyampaikannya lewat itu aja, jadi nggak langsung ‘iki 
lho mas A ndatengin aku’, enggak sih. 

   

Nah mbak ED kan bisa 
mengontrol, kalau mau lihat ya 
dibuka kalau enggak ya ditutup, 
itu apakah dari kecil sudah seperti 
itu atau sejak kapan itu? 

Tak kontrol itu semenjak aku udah baliq kalau di Islam 
itu, itu udah haid, perempuan yang udah puber, itu baru 
bisa tak kontrol.  

   

Berati dulu waktu kecil itu blak-
blakan gitu? 

Heem jelas, ngelihat terus, aku nggak bisa ngontrol 
diriku sendiri. Semenjak aku udah baliq, udah dateng 
bulan, udah bisa tak kontrol.  

   

Itu dengan apa itu cara 
mengontrolnya? 

Ya cuma doa iya pasti, minta sama Allah, terus habis itu 
aku cuma batin ‘tolong ditutup’, aku minta sama Tuhan 
dan diriku sendiri juga biar aku fokus konsentrasi doa 
minta sama Tuhan tolong dong ditutup dulu aku takut, 
posisinya ya alhamdulillah ditutup. Aku tetep inget sama 
Allah, karena aku kaya gini juga ya dari Allah, tetep tak 
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inget. 
Pengalaman dulu yang sampai 
ekstrim gitu pernah nggak mbak, 
misal kaya dirasuki gitu? 

Kalau ekstrim-ekstrimnya sih hampir ya mbak ya, kalau 
dulu aku pernah kemana gitu aku dah lupa, dulu waktu 
SD apa SMP aku pernah dirasukin tu rasanya tu kaya 
yang ditindih, kepala itu berat banget dan aku langsung 
mual. Mau dimasukin tapi aku nolak, rasanya kaya yang 
dikepala dibebanin berat banget yaa aku mberontak gitu 
lho. Pernah kaya gitu, dan aku manggil bapak ku dan aku 
langsung bisa dibantu diusir. Belum sampai masuk, 
alhamdulillah lah, ngeri aku hehehe. 

   

Itu menurut mba ED gimana kalau 
sampai masuk? 

Takut mbak takut banget, kan kita dibawah alam 
sadarnya kita to kalau dirasukin kaya gitu, gara-gara kita 
ngalamun dan pikirannya kosong itu bener. Dulu aku 
ngelamun kosong gitu, bantuin orang kesurupan dan aku 
ngelamun juga rasanya itu hantunya mau pindah ke aku 
gitu lgo. Pokonya jangan sampai kosong, kalau ada yang 
kesurupan aku jangan sampai kosong pandanganku 
pikiranku, aku nggak boleh kosong.  

   

Mbak ED juga bisa ngeluarin 
orang yang kesurupan? 

Wah nek ngeluarin aku selama ini cuma bantu aja sih 
mbak, maksudnya ada ustad juga ada orang pinter juga, 
nah beliau kan ilmunya lebih banyak, aku cuma bantu 
aja. Bantu berdoa, dan bantunya cuma sekedar bantu 
proses ngeluarinnya aja sih, nggak sampai ekstrim kaya 
orang yang bener-bener ilmunya. 

 
 
 

MB 

 
 
 
Membantu  

 
 
 

+++ 

Kalau dari pengalamannya mbak Pertama lewat kaki ya mbak, jempol kaki itu aku pencet    
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ED bantu ngeluarin itu prosesnya 
gimana? 

dulu, aku bacain surat, dari kaki sampai kepala tak usap 
sambil tak bacain doa. Responnya orang yang kesurupan 
itu ada yang berontak, ada yang ngeludah, ada yang 
nyakar dan ada yang nendang. Dia marah kaya yang 
‘kenapa kamu, aku nggak ada urusan sama kamu’. 

Nah dulu sempet juga cerita 
tentang orang tua angkat, itu 
maksudnya gimana? 

Orang tua angkat itu jadi kaya awalnya bapakku 
keluargaku udah curiga kalau aku punya indra keenam. 
Bapakku itu mencari info dari temennya yang punya 
kenalan siapa yang punya indra keenam juga tolong 
dicekin anakku. Lewat itu sih mbak, lewat perantara 
temennya bapak. Teman bapak ada yang nyaranin ‘oh 
rumahnya disini’, rumahnya dipucukkk gunung mbak, itu 
mobil nggak bisa masuk, motor juga nggak bisa, jadi kita 
jalan kaki, ya emang rumahnya digunung banget dan kita 
datengin kesana. Jadi orang lain tapi tak anggep bapak 
angkat. 

   

Berati mbak ED juga sempet 
kesana? 

Iya sering, setiap minggu dulu. Waktu SD kelas satu 
kelas dua, kaya gitu.  

   

Terus apa yang dibilang orang tua 
angkat mbak ED? 

Ya intinya itu kalau aku anaknya agak beda, dia paling 
keras diantara saudaranya yang lain, kalau ada kepengen 
yang aneh-aneh itu harus diturutin. Ini mungkin bukan 
pinginnya dia tapi pingin uyutnya yang ngikutin dia. 
Intinya gitu, kan soalnya yang ngikutin aku kan uyutku 
mbak. Tolong diturutin, ini anak jangan dilarang, kalau 
dilarang, udah berontak, intinya anak ini beda, punya sisi 
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yang beda dan orangtua harus sabar. Aku yo dulu 
kecilnya emang kaya gitu sih mbak, dilarang aku nggak 
bisa, tapi sekarang bisa sih, udah bisa ngontrol, udah 
gede kali ya, udah bisa mikir jauh gitu kan. Kalau dulu 
emang nggak bisa. 

Berati mbak ED ini istilahnya 
masih diikutin uyut gitu? 

Masih ada sih, cuma ngikut aja gitu    

Mba ED kan tiga bersaudara ya 
anak terakhir, nag itu apakah 
kedua saudaranya mbak ED juga 
punya indra keenam? 

Nggak ada (subjek menggeleng), cuma aku aja mbak. Itu 
dari sekian keturunan jatuhnya cuma ke aku, dan ini ada 
yang nglanjutin lagi anaknya mbakku, masih umur empat 
tahun dia udah punya tanda-tanda kalau dia itu punya 
indra keenam juga, aku udah curiga, ini anak kayaknya 
punya.  

   

Kakak yang pertama? Kedua, mungkin baru umur empat tahun ya mbak, masih 
kecil jadi nantilah kalau udah TK baru dibawa ke orang 
pinter, mungkin bapak mau nyari dulu siapa tahu. 
Soalnya dari tingkah lakunya spesial banget, kaya aku 
dulu.  

   

Gimana itu? Hiperaktif, kalau dilarang dia marah, dia ngamuk, kalau 
pingin apa-apa harus diturutin, dan sering banget ‘disitu 
ada’, bilangnya gitu. ‘Mah itu orangnya gede, te itu 
orangnya gede, te takut itu matanya merah’ bilang 
gitu...kan aku udah curiga, jangan-jangan ni anak punya, 
tak gituin.  

   

Em berati bukan ke kakaknya Anaknya, kadang aku ngelihat ni disana ada, tak    
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mbak ED, tapi ke anaknya gangguin ponakanku ‘dek disitu ada nggak’, langsung 
sembunyi takut (subjek tersenyum). Oohh berati dia 
emang lihat, biasanya kalau anak kecil itu kan masih 
sucinya sampai umur 3 tahun apa berapa tahun ya mbak 
baru dia bisa ngelihat hanta, lebih dari usia segitu dia 
udah nggak bisa lihat. Lha ini ponakanku udah umur 4 
tahun dia malah makin tajem kan penglihatannya, 
nurunya kesitu.  

Bisa itu diasah lagi mbak  Heem, keturunan dari jauh banget. Dari buyut, atasnya 
buyut ada canggah, di Jawa ya. Dari canggah, turun ke 
buyutku, baru turun ke aku. Jauh banget sempet ada 
rentang jauhnya. 

   

Bawahnya buyut kan kakek atau 
nenek, itu gimana? 

Enggak ada..bapak cuma insting aja, feeling aja 
bapakkan. Jauh banget mbak, sempet bakal ngira ini 
bakal terputus gitu lho, ternyata jatuhnya ke aku.  

   

Berati embah itu bener-bener 
kosong? 

Kosong...canggah, buyut, embah kosong, abis embah ke 
orang tua ya, baru ke aku. 

   

Nah dalam nyelesaiin kasus, 
dimintain tolong sama orang lain 
gitukan pasti ada kasus yang sulit 
dan yang mudah. Kalau misal 
dapet kasus yang sulit itu gimana 
mbak, ditolongin nggak? 

Aku tunda tanya ke bapak, minta tolong pasti kalau 
misalnya itu sulit aku minta tolong bapak. Sekiranya 
bapak bilang ‘bisa bisa ini kamu pasti bisa’, dibantu ya 
bisa. Kalau emang bener-bener nggak bisa ya aku bilang 
nggak bisa. 

KS Kerjasama 
dengan bapak  

+++ 

Itu kan banyak orang yang tahu 
kalau mba ED punya kemampuan 

Enggak hahaha, enggak mbak. Aku tu malah meminta di 
privasi lah aku punya kaya gini, aku pingin diprivasi, 
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khusus gitu, itu apakah kaya buka 
praktek gitu? 

jangan banyak yang tahu , semakin banyak yang tahu 
aku kan tertekan juga. Banyak yang tanyalah gini gini 
gini, kan aku nggak suka mbak. 

 
DE 

 
Distress diri  

 
++ 

Tapi dirumah sempet rame gitu 
mbak, karna minta tolong ke 
bapak atau mbak ED gitu? 

Kalau ngantri gitu enggak ya mbak ya, pertama pasti 
lewat ke bapak dulu lah, by phone dulu lah, nelpon dulu 
ke bapak, ‘anaknya lagi selow nggak, bisa nggak 
dimintain tolong’, terus bapak konfirmasi ke aku ‘dek 
temen bapak minta tolong nih, ceritanya gini gini gini, 
bisa nggak’. Ya aku pertamanya mikir dulu kan mbak, 
‘ya bisa, yaudah kapan temen bapak bisa kerumah’...’Ya 
terserah, adek longgar tiap hari’, gitu kan. 

   

Mba ED memutuskan iya bisa itu 
berdasarkan? 

Cerita dulu, cerita dari bapak dulu, kronologisnya. Oh 
gini gini gini, yaa bisa bisa. 

   

Itu berdasarkan susah tidaknya 
kasus, kalau dari mbak ED sendiri 
itu harus gimana dulu? 

Yang pasti aku harus mood dulu, kalau moodku lagi 
acak-acakan, lagi bosen, cepek gitu aku nggak mau, ‘ah 
enggak ah kapan-kapan aja’. Kalau moodku lagi baik, 
lagi santai, lagi nggak ada pikiran apa-apa, iya. 

SH Suasana hati 
yang positif  

+++ 

Kalau emang itu dipaksain waktu 
mood lagi buruk itu kira-kira apa 
yang akan terjadi? 

Kalau selama ini nggak pernah sih ya dipaksa untuk ini, 
nggak pernah sih ya, kalau misalnya aku nggak bisa 
yaudah bilang nggak bisa. 

   

Nah mba ED kan dimintai tolong 
terus, itu risiko apa aja sih yang 
terjadi kalau mbak ED nolong 
orang gitu? 

Tergantung dari kasusnya dulu mbak, contoh kasusnya 
dia dijailin orang, risikonya aku genti yang dijailin sama 
orang itu. misalnya ya kayak gitu lah, si A diguna-guna 
sama si B, nanti kalau aku bantuin si A, nanti aku bisa 
berisiko kena guna-gunanya dari si B. Pernah kok, itu 
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orang sakit, aku juga ikut sakit, sehati siniku pegel 
(subjek memegang pundaknya) sampai bengkak pernah, 
ya udah risiko sih, tapi habis itu sembuh sendiri. 

Itu berati risiko secara.. Fisik ya mbak, larinya ke fisik bukan ke mental, kalau 
mental mah nggak pernah ya, lebih ke fisik sih. 

   

Capek juga ya mbak pasti, sama 
dari segi waktu gitu gimana? 

Ya capek pasti, waktunya ya tersita ya mbak ya kalau 
bantuin gitu, kalau kasusnya berat ya udah lama dan yang 
kaya gitu kan nggak butuh sekali doang selesai to, 
sembuh gitu enggak, berkurang gitu enggak, itu kan 
butuh berkali-kali, tapi selama ini sih alhamdulillah 
bantuin orang dua kali tiga kali dia sembuh. Dan aku 
sama sekali nggak minta imbalan, nggak minta, cuma 
ya nitip pesen aja akunya, lain kali jangan gini gini gini, 
orang ini nggak suka sama sampean gara-gara gini 
gini gini, tak kasih tahu gitu aja sih.  

 
 
 
 
 
 

AL 
 

AT 

 
 
 
 
 
 
Altruisme  
 
Atribusi 
eksternal 

 
 
 
 
 
 

+++ 
 

+++ 

Nah dalam bantu orang lain itu 
apakah mbak ED sepenuhnya 
terjun atau butuh bantuan dari 
korban itu juga sendiri? 

Iya kaya gitu, jangan terpaku sama saya, jangan 
musyrik, saya ini cuma perantara aja buat bantuin 
kamu, tapi kamu juga harus inget ada Tuhan dibalik 
semua ini. Aku nggak mau nek orang itu minta tolong 
sama aku, aku nggak mau dia kesannya nih lho aku minta 
tolong sama ini, aku percaya sama ini, ini bakalan 
sembuh...gitu aku nggak mau digituin mbak, aku takut, 
aku kaya menduakan Tuhan malah, semua didasari sama 
Tuhan. 

 
KS 

 
Kerjasama 
dengan 
korban 

 
+++ 

Em berati dikasih pengertian dulu Heem kaya gitu terus sih mbak, itu awalan tiap bantu    
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sama korbannya? juga gitu aku, ngingetin.  
Berati ada yang pernah ‘ih mbak 
aku percaya banget sama kamu’ 
gitu? 

Heem, ‘eh mbak, aku yakin kamu bisa sembuhin 
aku’...semua bisa sembuh atas dasar ridhonya dari Tuhan, 
kalau Tuhan meridhoi kamu sembuh lewat aku ya 
bakalan sembuh, tapi kalau Tuhan nggak ridhoi kamu 
lewat aku ya nggak bakalan sembuh-sembuh, kamu 
dasarin semua kesembuhanmu kepercayaanmu sama 
Tuhan baru sama aku. Teteplah mbak sama Tuhan 
hehehe, aku nganti dikayak gituin nggak bisa aku dikaya 
gituin.  

 
 
 
 
 

KS 

 
 
 
 
 
Kerjasama 
dengan 
korban  

 
 
 
 
 

+++ 

Terus apa sih yang membuat 
mbak ED tertarik buat nolong 
orang itu? 

Karna aku kasihan sih ya mbak ya soalnya orang minta 
tolong masa ya kita tolak gitu kan, kecuali emang bener-
bener aku nggak bisa, kaya misal aku kecapekan atau 
gimana, sebelumnya aku minta maaf tapi tak reschedule, 
ganti besoknya atau lusanya.  

EM Empati   +++ 

Itu tadi udah nolong terus nggak 
nerima uang atau apa itu gimana? 

Kalau ngasih apa-apa aku nggak nerima sih, 
cenderung aku nolak. Tapi ada yang maksa, yaudahlah, 
sebelumnya tak tolak dulu. Menolong gini aku nggak 
butuh imbalan kok, namanya nolong sesama manusia ya 
wajib saling menolong, tak gituin.  

AL Altruisme  +++ 

Nah bathine orang yang punya 
indra keenam itu salah 
satunyabisa tahu hal butuk atau 
baik yang akan terjadi pada orang 
lain, nah kalau mba ED lihat 

Aku biasanya ngasih tahu mbak, ya intinya tolonglah 
besok kamu jangan kaya gini lagi soalnya pengaruh 
sama kedepanmu. ‘Emang gambaranmu gimana?’, pasti 
orang-orang bakal gitu kan, ya aku nggak mendetail sih 
gini gini gini, intinya kamu perbaiki aja dari sekarang, 

AT Atribusi 
internal  

++ 
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sesuatu yang kurang baik terjadi 
sama orang lain itu apa yang bisa 
mbak lakukan? 

insyallah kejadian butuk nggak akan terjadi, jadi aku 
nggak menyampaikan secara detail, intinya aku ngasih 
dia solusi dulu lah, supaya jangan sampai kejadian kaya 
yang tak bayangin. 

Terus tujuan hidup mbak ED 
untuk sekarang ini apa sih? 

Tujuannya aku pingin berguna buat orang, apa yang tak 
kerjain itu bisa bermanfaat buat orang. Tujuanku pasti 
nyenengin orang tua, tapi ya intinya aku harus berguna 
buat orang, prinsipku kalau aku kerja itu harus ada hasil, 
aku jangan cuma kerja aja duduk, ngerjain laporan terus 
habis itu pulang, enggak sih. Kalau bisa aku dikasih tugas 
gini gini ya harus tak selesaiin, aku berguna hari ini.  

   

Kalau dalam nolong orang tu 
mbak ED nunggu dia minta tolong 
dulu atau mbak ED ngasih tahu 
dulu? 

Kalau orang terdekat aku ngasih tahu dulu, tapi 
kalau orang yang jauh nggak begitu kenal sih, 
enggak.soalnya kepikiranku terpintas kaya gitu tu kalau 
ada yang mancing aku duluan, orang itu nanya ke aku, 
nah itu baru. Tapi kalau nggak dipancing dulu ya enggak. 

DT Daya tarik ++ 

Sampai sekarang mbak ED masih 
sering ketemu orang tua angkat? 

Udah enggak mbak semenjak aku indah, kan itu orang 
tua angkatnya di Bandung. Semenjak aku pindah ke Solo 
udah nggak pernah lagi.  
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Triangulasi dengan Sahabat Subjek  

Wawancara: 27 Juni 2018 

Ya sebelumnya selamat sore mbak Q Selamat sore mbak 
Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa, terus usinya 
berapa saat ini, terus aktivitas atau pekerjaan saat ini 

E nama saya Q, usianya 22 tahun, kesibukannya kuliah aja sih 

E di jurusan apa mbak? Keperawatan  
Em keperawatan, di Universitas? Muhammadiyah Surakarta 
UMS ya? Iya  
Nah mbak Q ini temenya mbak ED gitu kan ya, itu 
temen apa ya? 

Ee teman waktu kuliah D3 

O gitu, dijurusan? Jurusan yang sama keperawatan 
O keperawatan juga, di UMS juga berati? Iya  
Itu sudah berapa lama kenal sama mbak ED itu? Eee dari pertama masuk kuliah sih sampai sekarang  
Berati tahun berapa itu kalau masuk kuliah? 2014 ya 
Kalau sekarang masih sering ketemu sama mbak ED 
gitu? 

Kalau ketemu udah jarang sih, soalnya kan e dianya sudah kerja, terus 
sayanya juga masih lanjut kuliah. Ya paling kalau kontak-kontakan via 
WA masih 

Via media sosial gitu ya Iya  
Nah mbak Q itu tahu nggak sih kalau mbak ED itu 
punya kemampuan indra keenam gitu? 

Iya tahu  

Itu tahunya kok mbak Q bisa tahu itu gimana 
ceriatanya? 

Ee jadi tu ceritanya karena e waktu itu kan kita lagi praktek. Terus kita 
ngekos sekamar bertiga ada saya, ED, sama satu lagi temen saya. Nah 
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terus ED sama temen sayu tuh kaya cerita-cerita mengarah ke indra 
keenam gitu. Kaya si ED tahu sesuatu gitu, terus saya kepo terus ED nya 
cerita sama saya kaau dia punya kemampuan kaya gitu. 

Berati awalnya mbak ED ini cerita sama temenya sama 
temenya gitu  

Iyaa satunya 

Terus karena pingin tahu gitu, akhirnya mbak ED cerita 
gitu kalau dia punya kemampuan itu 

Iyaa (Q tersenyum) 

Nah itu awalnya mbak ED cerita apa sih sama temennya 
itu? 

E jadi itu ceritanya si temen saya yang satu tu yang ngekos bertiga itu 
kan, itu dideketin sama si dokter. Ada dokterlah, tapi si ED itu merasa 
kalau dokter itu bakalan punya dampak buruk buat si temenku Intan 
namanya. Terus ya itu.. 

Jadi mbak ED kaya ngasih tahu gitu  Heem menyarankan, ngasih tahu, ngasih masukan sama si Intan. Terus 
saya kan bingung juga kan yang dia bicarain itu apa, terus akhirnya saya 
tanya, saya e kepo, terus si ED nya cerita sama saya 

Berati pada saat itulah tahu kalau ternyata mbak ED 
punya kemampuan lebih seperti itu 

Iyaa 

Terus gimana sih mbak Q ini memandang kemampuan 
yang dimiliki sama mbak ED itu? 

E ya saya menerima sih, itu kan kemampuannya dia gitu, yaudah berati 
ya percaya aja dia bisa kaya gitu 

Jadi menerima kemampuan apa adanya, seperti itu  Iya  
Terus kalau dalam kehidupan sehari-hari mbak ED itu 
orang yang seperti apa? 

E baik sih, dia peduli sama temen, dia care sama temen e perhatian juga 
sama temen-temen 

Deket gitu mbak sama mbak ED? Ya lumayan deket..ya dekett 
Sempet praktek bareng juga  Iyaa  
Temen sekals juga? Iya  
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Nah kalau mbak ED sama kemampuan indra 
keenamnya dalam kehidupan sehati-hari itu gimana sih 
mbak seperti apa yang mbak tahu? 

Oh kalau itu pernah sih kejadian waktu praktek di desa gitu, kita ngekos 
di salah satu rumah warga, nah itu tu ada pohon gede didepannya gitu 
pohon gede, terus malem-malem kita habis keluar, terus si ED nya e 
ngajak kita, aku e, ya pokoknya ngajak aku buru-buru masuk ke dalem 
lah terus sampai dalem si ED bilang kalau disitu ada sesosok mahluk 
yang tidak bisa saya lihat tapi bisa dia lihat gitu. 

Em berati dia menceritakan apa yang dia rasakan gitu 
ya..terus ada lagi gitu mbak? 

Iya..em ya masih di kostan itu juga sih, didepan kamar itu katanya ada ya 
sesosok ee ED bilang hantulah, itu ada anak kecil, ada nenek-nenek, ada 
anak kecil dua yang lari-lari, nenek-nenek yang ngejar dia, kayak gitu sih. 

Jadi mbak ED ini selalu cerita kalau ada apa ada apa 
kalau ada yang membahayakan bagi dirinya atau bagi 
temen-temennya seperti itu 

Iyaa  

Nah mbak ED kan punya kelebihan nih, pernah nggak 
sih mbak Q minta tolong kepada mbak ED terkait 
dengan kemampuannya gitu? 

Kalau untuk yang soal mahluk halus atau apa itu enggak, cuman saya 
biasanya kaya minta pendapat, minta saran sama dia sih nanti e misal 
saya ada masalah, ada problem gitu terus saya cerita, terus saya minta 
saran baiknya gimana, nanti kedepannya kaya gimana, terus ya ED nya 
juga nyaranin nanti seperti ini seperti ini, nanti baiknya kaya gini kaya 
gini, gitu sih 

Jadi lebih ke ada permasalahan, kedepannya kaya 
gimana..istilahnya diprediksikan seperti itu 

Iyaa heem..kedepannya baik apa enggak gitu  

Okey, nah mbak ED ini gimana sih kalau ada orang 
yang minta tolong sama dia gitu setahu mbak Q? 

Em setahu saya dia membantu sih..ya yang saya tahu secara langsung tu 
ya teman saya yang dideketin dokter itu tadi. Itu si ED mbantu dengan 
cara mendoakan air putih, jadi air putihnya itu didoakan sama dia terus 
diminum sama temen saya itu..terus menyarankan juga sama teman saya 
itu supaya sholat dan baca surat Al-quran, surat pendek. 
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Emm berati dia menerima gitu ya kalau ada yang minta 
tolong kaya gitu  

Iyaa 

Nah selain contohnya itu tentang temennya yang kena 
apa yaa..dampak buruk itu, ada lagikah contohmbak ED 
menolong atau membantu orang lain? 

Ya setahu saya itu tadi sih, kalau saya minta saran, minta pendapat, kalau 
temen-temen yang lain juga minta pendapat baiknya gimana, itu ya dia 
nyaranin juga, dia ngasih solusi juga baiknya kedepan kaya gimana, gitu  

Pernah nggak sih mbak ED ini menolak gitu? Enggakkk  
Em berati terbuka gitu ya? Iya  
Okay sekian mbak Q atas waktunya ya  O iya mbakk 
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C. Verbatim Subjek 3 

Wawancara dengan Subjek  

Wawancara: 25 Juni 2018 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA INTENSITAS 
Sebelumnya selamat sore ko AN Ya selamat sore    
Bisa diperkenalkan dulu mungkin 
nama, umur, tempat tanggal lahir 
sama pekerjaan atau aktivitas saat 
ini? 

Nama saya AN, umur saya 35 tahun, pekerjaan saya 
sekarang sebagai guru di sekolah nasional di Semarang, 
sekolah negeri juga, dan saya juga e sebagai rohaniawan 
Konghucu juga sebagai pembicara lintas agama, dan 
pengkotbah dibeberapa Klenteng dan kalau ada umat 
yang minta kotbah ya saya dateng. 

   

Sekarang  sebagai guru juga ko 
pekerjaannya? 

Iya     

TK atau SD, SMP... SMP SMA    
SMP SMA..ko AN ini berapa 
bersaudara? 

Saya nomer satu dari tiga bersaudara    

Yang duanya cewek cowok atau? Cewek cowok     
Nah ko AN kan punya 
kemampuan lebih punya 
kemampuan indra keenam, nah 
kemampuan itu didapatkan dari 
mana sih? 

Sebenernya saya sendiri tidak tahu kapan pastinya, tapi 
semenjak dulu saya berlatih sama lao shi saya yang dulu 
pernah saya cerita, nah nggak tahu dari situ sensitivitas 
itu seperti pisau yang diasah lah gitu, juga ketika saya 
membuka satu kitab namanya Kitab Yi Ching untuk 
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meramalkan sesuatu..memprediksi..memforecast lah saya 
bilang, memforecast sesuatu juga bisa melihat, 
mendapatkan apa namanya e penglihatan dari situ. 
Semenjak lebih jelas itu ya semenjak 2013 2014 lah, saya 
berlatih sama lao shi saya, lebih sensitif sekali. 

Tapi dari kecil itu pernah ada 
pengalaman begitu mungkin? 

Kalau lihat, kalau suara, terus feeling itu sering sih.    

Itu kecilnya dari umur berapa ko? Dari kelas, seinget saya sih SD ya    
SD ya, kelas berapa ko itu? Kelas empat apa kelas lima, kurang lebih segitulah.    
Itu gimana pengalamannya? Kalau itu cuma saya apa namanya see something lah 

maksudnya hanya melihat sesuatu ya terus kemudian 
semenjak tambah gede tambah gede saya tu paling takut 
kalau ke rumah sakit sebenernya, kalau melihat ‘paling 
sebentar lagi nih oh paling sebentar lagi’, kadang ada 
sesuatu yang membisikkan. Kadang itu bisikan, 
pencerahan, intinya ya memang kebanyakan sih terjadi 
seperti itu. 

   

Itu didapatkan dari keturunan atau 
gimana ko? 

Mungkin..kalau dari nenek saya iya. Dari mama itu 
emang spiritualnya tinggi, dari keluarga mama itu 
memang ada beberapa yang jadi suhu malah. Jadi 
adiknya emak (nenek) itu jadi suhu di..emak saya 
sebenernya kalau mau jadi tai nggak mau. Emang sih 
spiritualnya kalau dari turunan ya itu, dari sisi mama. 
Memang di keluarga saya itu e terlatih untuk membina 
diri dengan puasa, dengan apa namane Ciak Jay kalau 
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orang Tionghoa itu  tidak memakan yang bernyawa 
dalam jangka waktu..nenek saya itu mungkin tahunan, 
empat tahun tiga tahun, itu makanan yang dia makan 
bener-bener makanan yang bernyawa tapi tumbuhan, 
bukan hewani tapi tumbuhan..dari situ sensitif sekali gitu 
lho, terus baru turun ke mama, mama itu juga. Kalau 
sensitifnya lebih ke, sensitif lebih e misalnya nih kalau 
dulu saya sakit itu cuma dimintain air dipohon, nggak 
tahu ya dirumah saya dulu masih kecil itu ada pohon 
dibilang angker ya angker, tapi pernah ditanyakan ke 
Klenteng lah intinya itu muridnya Dewi Kwan Im ke 
berapa saya nggak tahu, intinya kalau dulu kita sakit, 
saya sakit cuma dimintain air ke situ sama mama, 
sembuh. Nah dari situ mungkin, mungkin dari situ 
menurun ke saya, dari cross nya mama sih memang. 

Iya, terus dua saudaranya ko AN 
apakah juga punya kemampuan 
tersebut? 

Adik saya yang kecil iya, tapi adik saya yang tengah ini 
yang perempuan malah enggak. Penakutlah masih yang 
takutlah, kalau yang kecil iya..dia sering e sering sekali 
malah, tapi dia bentuknya lebih kaya dibisiki, apa, kaya 
suara, nggak vision tapi lebih ke suara. 

   

Berati itu awalnya dari kelas SD 
itu mula-mula, terus akhirnya 
diasah gitu ya ko? 

Diasah iya, saya belajar karena, karena gini waktu itu 
saya heran nggak tahu kenapa saya suatu hari tu njemput 
lao shi saya guru saya ke Semarang e punggung saya itu 
sakit mau pijet gitu lho..karena waktu keretanya nggak 
cukup e sudah dateng, saya inget banget, akhirnya ‘sudah 
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dateng aja jemput aja’..akhirnya saya njemput dengan 
kondisi punggung saya sakit, nah dari situ dia balik ke 
kost saya terus saya diajarin itu e ya seperti, kalau 
didalam spiritual namanya apa ya, afirmatif, memakai 
nama Tuhan dengan afirmatif. Ee waktu itu ya percaya 
ndak percaya, dia cuma menempelkan tangannya di 
tempat itu saya sakit dan burung itu...jadi kita 
mengafirmatif, ketika afirmatif ini ngomong, ee didepan 
saya kan pelihara burung di kost-kostan, burung itu ikut 
berkicau, ketika saya berhenti ikut berhenti. Nggak tahu 
itu frekuensinya seperti apa, intinya saya sembuh tanpa 
pijet. Saya heran waktu itu, dan ternyata lao shi nya 
bilang, ‘kamu juga bisa sebenernya, setiap manusia bisa 
apalagi kamu punya trah’. Kebetulan lau shi saya itu 
punya hubungan dengan, tadi yang saya katakan, dari e 
mamanya mama yang jadi suhu. Jadi secara spiritual 
mereka sudah pernah berhubungan, nah mungkin dari 
situ awalnya dari situ dia bilang ‘kamu pasti punya bakat 
karena keturunan’. Kita belajar, saya mempraktekkan 
ilmu, sebenarnya afirmatif ya, dan dari situ nggak tahu 
kenapa seperti ada vision, seperti ada pendengaran, dan 
saya membuktikan e ketika saya belajar itu..mama saya 
punya benjolan di dada (subyek menunjuk tengah dada 
dengan tangan kiri)..antara payudara segede neker itu lah, 
jadi mama saya nggak isa tengkurep kalau tidur, saya ya 
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afirmatif seperti itu dengan menyebut nama Tuhan dalam 
konteks Konghucu kan sebenernya bebas sih intinya 
afirmatif dengan nama Tuhan, praktek spiritual seperti 
itu, nggak tahu mama saya seperti mendapatkan cahaya. 
Habis itu ya sembuh..saya merinding sih kalau inget 
sendiri. Hilang..hilang..kalau saya bicara pasti nggak 
percaya lah ya, saya cuma bilang ‘Ya Tuhan kalau 
memang tangan saya dipakai untuk mbantu orang ya 
silakan’..saya cuma bilang gitu, karena mama saya 
sudah sembuh. Terus penyakit itu dari papa saya 
meninggal ya mungkin lima tujuh lahun lah, jadi kalau 
buat tidur tengkurep ndak isa, nah semenjak itu 
tengkurep ya bisa. Jadi seperti ada sinar dateng, masuk 
situ (subyek menunjuk tengah dada), habis itu hilang. 
Believe it or not lah intinya, tapi dari situ adalah satu 
titik balik ketika saya pingin belajar ini lebih untuk 
apa, untuk nolong orang sebenernya. Lebih 
bermanfaat untuk banyak orang intinya. 
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Perasaan 
empati  
 
 
 
 
 
 
 
Distress diri  

 
 
 
 

 
 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 

 
+++ 

Berati mulai belajar itu apakah 
setelah mengalami kejadian dari 
kelas empat SD itu atau.. 

Ee lebih ke tadi, sebenernya apakah saya terasah tu lebih 
ke oh ternyata manusia punya something yang bisa 
bermanfaat untuk mbantu orang lainlah intinya, dari 
situ yang diluar logika ini, orang bilang sixth sense lah 
atau pencerahan intinya seperti itu, dari situ saya 
penasaran intinya seperti itu. Mama saya aja bisa 
sembuh gitu lho, akhirnya saya belajar, belajar dan 

 
EM 

 
 

 
DT 

 
Empati  
 
 
 
Daya tarik 
internal   
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+++ 
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digunakan ya untuk itu untuk mbantu orang itu. 
Terus gimama sih perasaan ko AN 
waktu bisa punya kemampuan 
seperti itu? 

Awal-awal sih takut..pernah takutlah, maksudnya dalam 
arti kalau saya ke kamar mandi dulu kan kamar mandi 
dibelakang ada pohon mangga, seolah-olah saya kaya 
kencing jam 12 itu diikuti, ya walaupun ada orang tapi 
kerasa kaya diikuti. Saya bilang ‘lao shi apa itu 
perempuan ya’, iya, dia bilang gitu. Yaa awalnya takut  
terus kemudian ya cuek aja, maksudnya ya emang itu ada 
gitu lho, thats it tujuan kita nggak saling menganggu.  

   

Untuk dulu itu takut, kalau 
sekarang masih takut atau 
gimana? 

Tergantung, kalau kondisi badan dan pikirannya normal 
sebenernya nggak takut. 

   

O tergantung juga itu  Kalau kondisi badan nggak fit terus pikirannya lagi 
pusing kaya gitu masih banyak masalah, pasti saya 
ada ketakutan. Sebenernya takut itu kan keraguan, 
orang ragu kan karena ya itu, mungkin karena fisiknya 
lagi nggak fit, pikirannya lagi nggak, dalam arti ndak 
dalam kondisi yang masih banyak beban itu biasanya 
pengaruh ke situ kalau saya. 

 
SH 

 
Suasana hati  

 
+++ 

Terus suka dukanya punya 
kemampuan tersebut tu apa? 

Ya itu sukanya ya pasti kalau kita bisa mbantu orang 
dan orangnya sembuh. Saya punya cerita, karena 
kebetulan saya rohaniawan, banyak umat waktu itu, e 
umat itu punya temen cewek, temen cewek ini punya 
pacar, pacarnya punya mama, jauh sekali kan ya berati. 
Temen saya perempuan anggep aja si A punya temen B, 

EM 
 
 
 
 
 

Empati  
 
 
 
 
 

++ 
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si A punya pacar C, si C punya mama D..mamanya tiba-
tiba koma, nah si A ini telpon ke saya, Whatsapp terus, 
aku tanya minta nama sama tanggal lahir, saya bantu 
doa. Terus ngak tahu kenapa, namanya indra keenamlah 
orang menyebutnya, saya cuma berdoa, saya tanya ke 
dia, terus dia telpon dari kantornya di Jakarta, di Jawa 
Barat intinya..’ko ini gimana ko’..terus aku bilang ‘itu 
anak nomor dua atau tengah atau perempuan yang 
ditengah tolong itu dateng ke rumah sakit’, maksudnya 
ibu ini belum rela karena masih ada, menurut 
penglihatan saya ibu ini belum rela pergi karna dia 
masih ada tanggungan anak perempuan yang nomer 
dua. Karena temen saya nggak tahu, karna kan itu ibunya 
pacarnya. Si A ini tanya ke B, B ini tanya ke C, otomatis 
kan terus baru ketemu ya memang ternyata dia punya 
anak perempuan nomer dua cewek tengah ee dan kenapa 
ternyata ibunya itu tidak bisa tenang, karena suaminya 
sudah meninggal dan ninggalin anak dan hidupnya masih 
belum mapan. Ya saya cuma bisa bilang didoakan aja 
rame-rame, semua sekeluarga kesana, maksudnya dalam 
arti, kalau ada rohaniawan kan panggil aja 
rohaniawannya, kalian semua saudara dateng aja ke 
rumah sakit doain mamanya. Karna kalau memang mau 
pergi ya biar tenang, kalau mau sembuh ya sembuh..ya 
prediksi saya sih sebenernya nggak bakal sembuh karena 
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itu sudah, menurut saya sih arwahnya sudah keluarlah, 
maksudnya sudah tidak pada tempatnya. Yaa tiga hari 
habis itu meninggal. 

 
 
 

 
 

   

 
 

 
Setelah didoakan itu.. Heem..jadi intinya itu yang medeni, tapi kalau yang 

seneng ya ada orang, kita waktu itu pelayanan di 
Klenteng ee ada orang pakai tongkat, jalanya pakai 
tongkat gitu, kita doain, pulang itu dia bisa lepas 
tongkat, naik becak itu bisa, intinya bisa lepas tongkat 
dan dia seneng banget, sembuh. Lha sisi-sisi yang tidak 
bisa dibayar dengan uang adalah sisi seperti itu, jadi 
ketika kita bisa membantu orang tanpa uang..dan itu 
dibayarpun saya nggak mau lah, karna itu saya 
bener-bener tulus. 
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+++ 
 
 
 

+++ 

Lega gitu ya ko Lega bangett, dan itu bener-bener saya lihat sendiri. 
Orangnya bisa sembuh tapi habis itu dia makannya 
nggak kontrol lagi, ya itu salahnya dia sendiri 
kan..kan berati kan sudah dikasih kesempatan, tidak, 
intinya kan Tuhan tidak bisa 100% sembuh terus kamu 
sembuh, nah dia makannya, karna kolestrol kalau ndak 
salah apa asam urat saya lupa, makannya nggak kontrol 
lagi yaa kumat lagi..itu kan kesalahan dia sendiri ya, 
nah tapi kan di sisi lain kan ada banyak hal-hal yang ya 
itu tidak bisa masuk diakal yang bisa dibantu dengan yaa 
tadi orang bilang sixth sense lah, orang bilang pencerahan 
atau apa. 

 
AT 

 
Atribusi 
internal 
terhadap 
korban 

 
++ 
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Kalau dukanya ko? Ya itu kalau tengah malem itu (subyek tersenyum). 
Kadang saya lihat trowongan, kok kaya ada cewek ngikut 
saya maksudnya. Adek saya bilang ‘sudah sana balik lah 
ndak usah nempel-nempel’. Ndak tau itu kaya nggak, 
dibilang orang gila yaa, mungkin bisa jadi kalau orang 
liat..tapi kan saya nggak ngomong sendiri lah, cuman 
saya mbatin. Dukanya disitu kadang, saya nggak ambil 
pusing maksudnya kalau gitu ya udah lah. Kadang 
mereka kan ingin didoakan sebenernya. Mereka itu 
dateng sebenernya minta tolong, maksudnya kadang (in 
audible), tapi saya ndak ambil pusing ketika apalagi 
misalnya ni lagi disini nih di rumah sakit kan banyak 
sekali pasti ni, tapi karna nggak ambil pusing ya sudah. 

 
 

 
 

 
 

Nggak ambil pusing tu gimana, 
cuek aja gitu? 

Cuek..cuek aja maksudnya sudah gitu lho, kan kalau gitu 
kan kalau diterusin kan terusan. 

   

Dateng terus gitu? Iya, sebenrnya kan mereka juga pingin dibantu dalam arti 
ingin didoakan. 

   

Terus kalau dampak positif sama 
dampak negatifnya punya 
kemampuan itu gimana? 

Positifnya yang pasti kalau orang yang belajar sixth sense 
pasti konsentrasinya tinggi, secara nganu lho, secara kita 
mengerjakan sesuatu harusnya bisa lebih fokus, karna 
kaya gitu nggak konsentrasi ndak bisa pasti. Dampak 
positifnya selain itu ya tadi, kita bisa seneng nolong 
orang yang, kadang mbersihin rumah orang, tengah 
malem digedor-gedor..ada di Semarang rumahnya bagus 
sekali, rumahnya mewahh sekali tapi pembantunya tiap 
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malem digedor-gedor. Saya sama lao shi saya, itu saya 
ndak berani sendirian, kita tim waktu itu. Ya saya liat 
itu penghuninya orang Belanda..jadi biasa saya 
koordinasi, apa yang saya lihat, yang lao shi saya lihat, 
bahkan saya paling seneng kalau ada orang yang bisa ee 
apa namanya, yang lahir punya sixth sense 

 
KS 

 
Kerjasama 
dengan rekan   

 
+++ 

Indigo  Indigo..karna itu harusnya sama, yang dilihat indigo, 
yang dilihat lao shi saya, yang dilihat saya harusnya 
sama. Kalau beda berati itu kita ngayal. Paham ya 
maksudnya, misalnya ‘o itu bentuknya putih perempuan 
segini bajunya’, nah itu berati kan sama, hampir 
sama..harusnya energinya sama.  

   

Berati ko AN ini belum melihat 
secara jelas, apa cuma bayangan 
atau gimana? 

Kaya vision ya..ya tapi ya itu, saya mengkonfirmasi 
vision saya bener atau tidak, karna saya punya guru, 
kadang saya punya temen yang indigo, suruh liat 
bener nggak. Nah itu maksud saya ngetesnya disitu tapi 
kalau liat secara langsung, maksudnya dalam arti kalau 
saya afirmatif gitu orang bilangnya setengah sadar. Ya 
memang liat, ‘oh disitu ada itu, disitu ada setan 
perempuan’. 

 
 

KS 

 
 
Kerjasama 
dengan rekan  

 
 

+++ 

Nah tengah malem kan digedor-
gedor dimintain tolong itu apakah 
menurut ko AN dampak negatif, 
agak menganggu atau gimana? 

Ya itu, menganggu itu disitu. Yang awal-awal sih, kalau 
sekarang sudah ndak tak, kalau kita sendiri energinya, 
ndak tahu ya, orang kalau energinya terlalu tinggi 
biasanya itu menarik sih ya gitu. Kalau kita meredam, 
mereka hilang sendiri. 
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Kalau itu kan untuk yang mahluk 
e astral seperti itu, kalau buat 
yang manusia gitu, dampak 
negatif ko AN punya kemampuan 
itu apakah dimintai tolong terus 
capek? 

Ya ya kadang saya, ada ini masih Whatsapp, ini masih 
saya belum bales sampek sekarang. Kadang saya 
belajar lagi ke ilmu yang lebih realistis tapi saya campur 
dengan spiritual, misalnya untuk forecast nih saya lihat 
unsur orang, saya belajar maksudnya, ‘oh tahun ini jam 
ini, cocok ndak dengan ini’. Saya belajar teorinya tapi 
saya punya sisi spiritualnya, jadi e saya lebih dengan 
ilmu seperti ini, dengan sisi sixth sense ini bukan berati 
terus saya jadi ngawur sixth sense nya aja yang saya 
pakai tapi saya tertantang untuk belajar, kaya forecast 
gitu, namanya ilmu Ba Zi, delapan unsur, saya bisa liat 
kamu hanya dengan liat jam lahir, tanggal lahir, bulan 
lahir, tahun lahir. Saya lagi belajar memang, jadi saya 
mengkombinasikan apa yang saya liat dengan apa yang 
ada di forecast, bener nggak sih sebenernya.  

SH Suasana hati  +++ 

Dari segi waktu gitu ya agak 
terganggu? 

Yes, kadang ndak tak jawab sampe sekarang, kalau 
ndak percaya saya liatin (subyek mengambil 
handphone nya dan membukanya sambil melanjutkan 
wawancara). Masih ada satu instagram yang belum 
saya bales, karna dulu saya liat anak ini cocok terus dia 
tanya lagi, ‘ini cocok nda ya’, ‘ya kalau sudah mantep’. 

 
 
 

SH 

 
 
 
Suasana hati  

 
 
 

+++ 

Itu konsultasi tentang apapun gitu 
ko? 

Ya kadang ada..karna disisi lain kan saya rohaniawan, 
kadang mereka juga konsultasi e ‘ini cocok ndak 
untuk..’..kan kaya gitu juga butuh feeling, saya juga ndak 
berani asal ngomong sih. Kadang sekarang saya mulai 
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belajar teorinya, jadi antara sisi spritual dengan  teori 
saya kombinasi, menurut saya itu lebih bagus. Jadi orang 
yang terlalu spiritual nanti jadinya tidak bisa dijangkau 
oleh manusia yang anu, orang yang terlalu teoritus 
jadinya kaku, maksudnya kaku gitu lho. Menurut saya 
pribadi, saya mendalami ini, terus saya belajar ke situ. 
Sek bentar loading (subyek masih mencari memegang 
handphone sambil mencari chat-chat yang dimaksud). 

Itu teorinya based on book atau.. Based on book, itu sudah buku ribuan tahun sebenernya. 
Ilmu ribuan tahun sebenernya, dan masih dipakai oleh 
rata-rata semua orang Tionghoa di Indonesia. Misalnya 
mau nikah, mau pindah, mau usaha, mereka pasti pakai 
itu. 

   

Berati otodidak ko AN belajar 
sendiri? 

Belajar ada gurunya, ya saya belajar juga sama guru saya 
di Surabaya. Ee jadi ilmu Yi Ching, ilmu Ba Zi itu ilmu 
internasional. Guru saya itu belajarnya dari..jadi saya 
punya dua guru, yang guru lao shi dulu itu belajarnya ke 
Zhong Guo arahnya ke timur, guru saya yang sekarang 
arahnya ke barat. Jadi bisa dipikirkan dua pola pikir yang 
berbeda. Kalau orang timur lebih klenik lah orang bilang, 
lebih spiritualnya terlalu tinggi, kalau orang barat terlalu 
teoritis. Lha itu kalau dikombinasi menurut saya lebih 
bagus, daripada salah satunya aja gitu.  

   

Tapi selain media sosial gitu 
berati ada juga yang dateng gitu 

Kalau dulu dirumah iya, sekarang saya juga sudah jarang 
e dirumah itu sekarang banyaknya ke media sosial. Kalau 
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ya ko? di rumah sudah jarang, dulu kalau masih di rumah masih 
sering tak terima kadang. Kadang kalau malesnya pas 
lagi itu, lagi pas istirahat misalnya, kadang itu sudah 
pengaruh ke hasil lho nek menurut saya. (subyek 
menyodorkan handphone ke peneliti) Ini berapa hari 
yang lalu ya belum saya jawab, sudah lama sekali 
lho..belum saya balas ini sampai sekarang hehehe, 
lagi males, nggak tahu lagi nggak mood, itu jeleknya 
kadang disitu. (subyek mengambil kembali handphone 
nya) Berapa hari ini, 12 Juni, sudah lama. 
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+++ 

Lama ya ko, ini udah Juli hehehe Sudah lama setengah bulan lebih ya berati (subyek 
tersenyum). Karna kadang liat gitu harus..forecast gitu 
kan nggak isa liat kaya kita mbukak buku, baca, gitu kan 
nggak, itu intuitif tadi, butuh indra keenam yang 
bentuknya beda sih memang, nggak apa yang kita liat 
tapi kita mencerna, apa sih, ya pencerahan dari maknane 
kata ini apa gitu lho. Ya kalau saya kotbah ke Tuban gitu 
mereka memang biasanya tanya gitu lho, sisi positifnya 
apa ketika saya, punya satu anak, ya bapaknya 
rohaniawan, senior malah, dia males kuliah, saya bilang 
‘kamu harus keluar’..dia ngurusi caffe, kamu ndak cocok 
kerja di caffe aku bilang, feeling saya kamu tu ndak 
cocok, kamu cocok ngajar jadi guru apa kerja kantoran, 
tipe-tipe kamu ndak cocok. Caffe itu harus orang yang 
sumringah, harus orang yang, apa namane, sumeh lah 
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kalau orang Jawa bilang. Ee ya puji syukurnya hari ini 
dia ngajuin beasiswa ke China, kemarin dia bilang saya, 
ya berkat itu juga, yaa moga-moga diterimalah. Jadi ada 
sisi motivasi yang seperti itu yang tidak bisa dibayar 
dengan duitlah..kesenengan yang sangat sangat, ya 
menurut saya itu orang yang berbuat pahalalah atau 
apalah, mending saya lakukan enjoy intinya seperti 
itu. Erus juga kakaknya, yaa banyak sih kalau itu, case-
case nya banyak lah, ada kadang, ya itu nek saya lagi 
nggak mood nggak saya jawab. Kadang mbukaknya itu 
butuh, butuh apa ya, selain konsentrasi ya, saya harus 
melihat dengan sisi yang lain sih sebenernya. 
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+++ 
 

 
 

Dari segi energi gitu apakah juga 
terkuras? 

Yes.. pasti iya.    

Seperti apa itu capeknya ko? Yaa intine jadi sungkan lah intine saya mau istirahat, 
jadinya seperti itu. Ya makanya kalau kondisi badan 
misalnya tadi, dia Whatsapp saya posisi saya lagi di 
Jakarta, lagi belajar, belajar agama waktu itu. Pikiran 
kan sudah pusing nih suruh melihat kaya gini, sudah 
pusing, tapi kalau pikirannya santai, maksudnya 
sudah, kalau beban pasti semua orang punya 
bebanlah, tapi dalam arti posisi tidak nganu, bisalah. 
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+++ 

Terus gimana sih penilaian orang 
lain terhadap kemampuan yang 
dimiliki sama ko AN itu, dari 

Kalau bagi orang lain yang bermanfaat ya mereka sangat, 
maksudnya respect lah, tapi kan kalau ada orang yang 
percaya dan tidak percaya, buat saya sih nggak ambil 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



262 
 

 
 

keluarga, temen sama orang lain? pusing. Prinsip saya adalah saya mau membantu 
kalau kamu mau tanya gitu, kalau kamu nggak tanya 
ya sudah, ngapain saya buang-buang energi. Dulunya 
saya kepo, maksudnya saya pingin mbantu, ternyata 
menurut saya yang namanya takdir adalah ketika dia 
tanya ke saya itu tadi, dan orang ngasih tahu, buat saya 
sih seperti itu.  

AT Atribusi 
eksternal 
terhadap 
korban 

+++ 

Berati ada yang menerima dan ada 
yang menolak kalau dari orang 
lain 

Kalau selama ini sih belum pernah, maksudnya belum 
pernah ada orang yang bilang nolak, gitu belum pernah, 
tapi nggak tanyalah intinya. Buat saya oke, nggak 
masalah gitu lho.  

   

Emm..kalau dari keluarga sendiri? Keluarga sendiri sih percaya sih.    
Mendukung gitu ya? Mendukung sih, selama itu untuk kebaikan kan nggak 

masalah. 
   

Terus apa sih yang diharapkan ko 
AN dengan memiliki kemampuan 
tersebut? 

Bagi saya adalah kemampuan itu akan menjadi 
kemampuan kalau bisa bermanfaat buat orang lain 
sih, prinsip saya seperti itu. Contohnya gini, misalnya 
case, sekaranglah orang media sosial, tanya umat-umat 
yang dimana tanya, ya ada gitu, ‘ko kok toko saya sepi 
ya’..nggak tahu kenapa saya cuma bilang ‘itu ada 
taneman apa sih didepan rumah’, saya cuma bilang 
gitu..’oya Jiao Sheng saya barusan nanem dipot cabe’, 
kan itu secara psikologis kan pedes rasanya gitu. ‘Buang’ 
aku bilang, tapi kan saya nggak tahu, saya kan cuma 
disini, dia kan Whatsapp. Lha itu yang saya sampai 
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sekarang belum tahu apa itu namanya sixth sense, apa itu 
namanya apa, ndak mudenglah, yaa itu mungkin 
namanya sixth sense. 

Tiba-tiba dateng gitu ko? Iya, dan terbukti. Saya seneng klarifikasi, o tadi saya 
ngayal kalau endak pernah salah ndak, ya pernah, jadi 
mengayal. Iya dong, wong ndak pas og, maksudnya ndak 
ada taneman disitu berati saya kan ngayal, tapi kalau 
disini saya njawab ‘disitu memang ada taneman’, dan dia 
baru nanem berati kan apa yang masuk, ee indra yang 
barusan ngasih tahu itu kan bukan khayalan, toh memang 
disana dia nanem cabe sama apa waktu itu. ‘Buang’ aku 
bilang. 

   

Pembuktiannya juga dengan 
klarifikasi itu? 

Heem..langsung saya memang. Orang tanya itu lebih 
enak, karena bisa langsung bener salah. 

   

Apa aja sih kemampuan yang 
dimiliki sama ko AN itu? 

Kalau saya sekarang lebih pengembangan sih sama 
forecast, saya belajar tadi meramal, ilmu meramal itu, 
bukan ramal lah, saya lebih seneng prediksilah. Ramal tu 
kaya dukun, saya ingin membuang paradigma negatif, 
orang ketika dateng ke dukun atau ke suhu. Dia nggak 
harus dengan cara sek aneh-aneh, maksudnya sebenere 
ilmu ini simpel, ada forecast nya, ada spiritualnya. Kalau 
kita bisa ngembangin ini dan dikemas dengan cara 
sederhana itu akan lebih banyak bermanfaat buat 
orang lain. Terakhir saya kotbah kemarin di Surabaya, 
minggu kemarin, minggu kemarin itu, minggu yang lalu, 
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itu tanya dia bingung, pacar kan paling gampangkan 
pemuda, saya cuma liat ‘mana liat Ba Zi nya, tanggal 
lahir’ aku bilang ‘ini kamu keras ya, kalau sudah marah 
terlalu, kalau kamu sudah marah, parah’..saya bilang 
gitu, ‘iya saya sudah ndak mau pacaran lagi’..cocok, 
sudah kan sudah masuk, ‘ya kamu harus mulai ini ini 
ini’. Itu memang ada unsurnya, jadi ternayata itu, apa 
yang saya lihat saya kombinasikan dengan teori 
sekarang. Jadi nggak terlalu apa ya  namane ya, terlalu 
kaya dukun kaya suhu, sebenere iya tapi itu diperkuat 
dengan teori yang namanya forecast tadi.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Itu tentang masa depan juga atau 
tentang masa lalu juga? 

Masa depan dan masa lalu    

Masa depan dan masa lalu Bisa tanya sendiri, jadi saya cuma membuka arti 
misalnya Retha tanya ‘ko saya mau tanya ini ko’, kamu 
sebut tiga angkalah, doa dululah, terserah doamu model 
apa yang kamu percaya, yakin angka itu, oke saya buat, 
sreettt...saya cuma menterjemahkan angka ee dalam arti 
gini, Tuhan memberikan manusia, Tuhan kan ngasih tahu 
manusia nggak langsung ‘we Retha jangan gini’, kan gitu 
kan..kita percaya pakai simbol, kan banyak simbol-
simbol keagamaan, simbol-simbol Ketuhanan kan 
banyak, ya salah satune itu dengan angka. 

   

Terus ada lagikah ko selain itu, 
tentang prediksi, terus melihat 

Kalau melihat astral  malah sekarang sudah mulai saya 
kurangi. Sudah jarang praktek, kalau dulu saya sering 
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astral, gitu ada lagikah? mbersihin rumah memang. Mbersihin rumah tahu ya 
dalam arti rumah ini ada hawa negatif, jadi mbersihin 
rumah nggak hanya mbersihin rumah aja, tapi kita juga 
ngitung feng shui nya. Saya belum bisa ke situ, lao shi 
saya yang pinter, o ini yang negatif disini, kita pakai alat 
vampir itu, pernah liat ya, kompasnya vampir itu. Itukan 
kalau negatif kan dia memang muter-muter kaya vampir 
gitu, jadi tempat yang ada mahluk astralnya, kamu kasih 
itu, dia akan gerak. Intinya apa, tidak seimbang, jadi 
hawa yin dan yang nya tidak seimbang. Yin-nya terlalu 
tinggi, nah apa tujuan kita kesana, kita cuma 
mengharmoniskan empat itu, jadi bukan ngusir dia wong 
dia sudah ribuan tahun bahkan ratusan ribuan disitu. 
Kalau kita ngusir, kita yang kurang ajar sebenernya. Kita 
kula nuwun secara kasarannya kita seimbang, dia hidup 
dialamnya kita hidup dialamnya, tidak saling 
menganggu.  

 
 

 
  

 
 

Terus kaya masukin sesuatu roh 
gitu.. 

Menurut guru saya memasukkan sesuatu kedalam diri itu 
adalah spiritual paling rendah, jadi saya nggak belajar itu. 
Spiritual paling rendah adalah memasukkan sesuatu hal 
kedalam diri kita. Kalau yang lao shi saya ajarkan adalah 
mengembangkan cakra hati kita. Manusia punya tujuh 
cakra, kalau yang lao shi saya ajarkan adalah cakra hati.  

   

Telepati ko? Telapati saya belum bisa ke orang lain, dulu saya bisa 
cuma ke lao shi saya. Jadi lao shi saya siang-siang 
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telepon saya ‘jangan telat makan ya’..ya memang saya 
belum makan. Lha itu saya yang belum sampai ke situ 
ilmunya. Memang kalau dipelajari pasti bisa, satu itu, 
kedua ikatan emosional, sering intensitas bertemu, apa ya 
kalau didalam elektro mungkin frekuensinya sama 
(subyek menempelkan telunjuk tangan kanan dan 
telunjuk tangan kiri). Secara logikanya lho, secara 
inderanya itu, indra keenam ketemu indra keenam kan 
pasti akan nyambung, lebih gampanglah.  

Berati sama penyembuhan tadi ya 
istilahnya ya? 

Ya..saya lebih ke penyembuhan sama ke forecast karena 
ternyata itu lebih banyak membantu orang. Penyembuhan 
aja sudah jarang, karna kita jarang praktek, kalau dulu 
saya tiap minggu praktek di Klentheng-klentheng itu. Ya 
nggak dibayar, dikasih kotak, kotaknya cuma buat 
makanlah paling, kadang saya kasihin lao shi saya. 

 
 
 
 
 

AL 

 
 
 
 
 
Altruisme 

 
 
 
 
 

+++ 
Berati kalau sama ko AN tahu apa 
yang sedang dilakukan orang lain 
disana gitu, jadi kaya tahu apa 
yang dilakuin gitu.. 

Ya seperti yang tadi saya..paling saya bisanya lihat o ini 
sudah hampir dead, o ini taneman..dan itu nggak bisa 
saya paksakan untuk lihat, dalam arti saya harus masuk 
ke kondisi tadi, trans tadi kan, doa tadi, afirmatif tadi, itu 
bisa liat kesana. 

   

Em..nah kalau sekarang cara buat 
ngasah atau buat ngembangin 
kemampuan itu tu kalau sekarang 
tu gimana? 

Selain dengan nganu, itu, ini seperti pisau ya kalau aku 
bilang, kalau saya sudah nggak latihan mungkin sulit dan 
kurang tajem. Bagaimana cara melatihnya ya itu tadi, 
dengan saya berafirmatif dengan doa, dari situ kadang 
saya melihat barang yaa yang jelek ya iya yang baik ya 
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liat. 
Kalau puasa seperti itu? Enggak, saya nggak pernah, nggak kuat saya puasa. 

Paling pantang makan daging aja saya jarang. 
   

Jadi cuma afirmatif berdoa, 
seperti itu? 

(subyek mengangguk)    

Terus menurut ko AN gimana sih 
penggunaan kemampuan indra 
keenam itu secara positif, 
sebaiknya itu digunakan gimana? 

Ya kaya tadi, kaya afirmatif itu kan nanti kalau didalam 
bahasa itu mirip-mirip kaya bahasa roh. Nanti kalau saya 
berafirmatif saya akan ngomong sesuatu yang tidak jelas, 
tapi saya sadar. Tapi sesama orang yang paham itu 
mungkin mudeng yang saya maksudkan. Ya itu lebih 
bagus kalau bermanfaat untuk orang lain, misalnya ya 
tadi, misalnya orang yang lagi pusing nih jodoh apa ndak, 
ini misalnya tiba-tiba waktu itu ada e temennya mama 
dateng kerumah dia bilang tokonya sepi, saya cuma 
minta, ‘kamu agamanya apa’, ‘Katolik’..yaudah doa 
Salam Maria, Rosario, kalau malem Rosario, itu 
pohon didepan diambil, airnya dicipratin ke semua 
bagian. Saya ndak tahu itu kan tokonya seperti apa, 
rumah makannya seperti apa, aku cuma bilang ‘itu 
didepan rumah kamu ada rumah makan ya’, aku bilang 
‘kayanya itu ndak beres, maksude itu kayane ngerjani 
kamu, sudah pakai kacalah, kasih kacalah, mungkin itu 
hawa negatif yang masuk ke tempat kamu’.  
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+++ 
 
 
 

++ 

Pohonnya dikasih kaca seperti itu? Orang itu saya kasih kaca, maksudnya dipintu masuknya 
warung itu saya suruh kasih kaca. Yaa waktu kesana ya 
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berapa bulanlah, dua bulan ndelalah ya tambah rame, ya 
memang dia mau ngasih duit saya nggak terimalah 
itu, saya bukan cari duit disini aku bilang. Saya 
kesana lumayan sih, dan yang depan udah lama 
meninggal, ndak tau itu apa pekerjaan yang ngerjani. Nah 
itu hal-hal yang seperti itu yang tidak bisa dilogika kan 
sebenere. 

 
AL 

 
Altruisme  

 
+++ 

Nah ko AN ni dengan memiliki 
kemampuan itu pernah nggak sih 
ingin membantu orang lain 
dengan kemampuan itu, merasa 
ingin membantu? 

Sangat..sangat ingin membantu, dan kalau perlu itu 
dikembangkan sih. Saya juga, lao shi saya punya murid 
bukan hanya temen saya muslim, agama muslim, ndak, 
dia afirmatifnya menyebut namanya mereka, Tuhannya 
mereka, jadi afirmatif ini salah satu cara untuk..afirmatif 
ini hanya untuk pembukanya lho, jadi ada banyak cara, 
terus nanti bisa kaya bahasa roh gitu, orang bilang bahasa 
roh lah, itu yang bisa membuka indra keenam. Jadi tiap 
orang punya, kalau menurut saya punya murid bukan 
hanya temen saya muslim, agama muslim, ndak, dia 
afirmatifnya menyebut namanya mereka, Tuhannya 
mereka, jadi afirmatif ini salah satu cara untuk..afirmatif 
ini hanya untuk pembukanya lho, jadi ada banyak cara, 
terus nanti bisa kaya bahasa roh gitu, orang bilang bahasa 
roh lah, itu yang bisa membuka indra keenam. Jadi tiap 
orang punya, kalau menurut lao shi saya, itu punya 
kemampuan sendiri-sendiri, saya lebih ke vision, adik 
saya lebih ke pendengaran, jadi kaya dibisikin lah. 

SI Simpati  +++ 
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Jangan kekanan, kalau saya ngajari adik saya coba 
kekanan dulu, o memang bahaya, ya sudah besok 
diingetin jangan ke kanan, kamu ke kiri. Jadi logika harus 
tetep jalan, prinsip saya seperti itu, walaupun kita punya 
seperti itu logika tetep harus jalan. 

Dari skala nih satu sampai 
sepuluh, seberapa besar sih ko AN 
ini ingin menolong orang lain? 

Kalau saya pingin nolong orang lain skalanya 
delapanlah. Jelas karna itu lebih bermanfaat kalau 
bisa, bahkan saya masih belajar itu tadi forecast tadi, 
lebih elegan menurut saya daripada saya suruh doa ini 
ini, terus saya lihat forecast nya, oh kaya gini. 

SI Simpati  +++ 

Terus gimana sih reaksi ko AN 
ketika ada seseorang yang minta 
tolong gitu? 

Ya itu tadi, jeleknya saya ketika saya lagi pusing, 
maksudnya saya ndak isa konsentrasi, saya masih 
pusing gitu ya...kalau dalam kondisi normal welcome 
sekali, siapapun lah. 

SH Suasana hati  +++ 

Ee ko AN pernah nggak sih 
berfikir kalau kemampuan 
tersebut dijadikan sebagai mata 
pencaharian gitu? 

Enggak..nggak mikir kesitu, nggak pernah sih     

Kenapa bisa seperti itu? Nggak tahu ya, menurut saya itu dua lintas itu menurut 
saya. Kalau kita mau cari duit ya kerjalah, itu kan cuma 
membantu manusia. Ee membantu itu dalam arti 
saya tidak mengharapkan pahala, tapi saya yakin apa 
yang saya tebar akan saya tuai. Menurut saya sih 
cuma itu aja. Jadi tidak mengarapkan, ya kaya itu 
tadi, dateng ngasih amplop, ya duitnya saya balikin. 

 
 

AL 

 
 
Altruisme  

 
 

+++ 
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Maksude saya tidak mencari duit disitu. Kaya 
kerumah sakit gitu, doain gitu, kasih amplop, saya 
ndak mau lah. Kalau mbersihin rumah saya terima karna 
saya mbeliin bahan-bahan itu, bahan-bahannya kayu apa-
apa, buat keluar kota kan butuh kereta api..cuma seperti 
itu, bukan terima duitnya sebenernya, kadang tombok 
ndak, ya kadang tombok, tapi buat saya ya itu menolong 
tadi, berbuat kebajikanlah intine. 

Terus gimana perasaan ko AN 
setelah menolong orang lain? 

Saya happy (subyek tersenyum). Buat saya disitu sih, 
ketika melihat orang yang ee seneng, ya itu happy 
yang tidak bisa dibayarlah dengan apapun. 

AL Altruisme  +++ 

Kalau dalam menyelesaikan 
berbagai kasus-kasus gitu ee 
gimana sih caranya ko AN 
menyelesaikannya, apakah sendiri 
atau gimana? 

Kalau susah saya dibantu lao shi, tapi kalau cuma 
forecast gitu saya lihat sendiri 

KS Kerjasama 
dengan rekan  

+++ 

Nah perbedaan dari susah sama 
gampangnya itu tergantung apa 
ko? 

Kalau biasanya yang mahluk astral sih yang nakal, 
maksudnya dalam tanda kutip yang, apa ya, yang gratil 
lah orang bilang. 

   

Berati ko AN ini agak anti gitu 
sama mahluk astral? 

Ee saya cuma menghargai, menghargai posisi dia dan 
saya cuma minta dihargai diposisinya dia. Saya e 
komusikasi ke mereka males, kalau adik saya diajak 
ngomong. ‘Kamu meninggale kenapa’..kalau saya 
bukane anti, saya ndak, belum berani, bukan belum 
berani, tidak fokus kesitu, karena menurut saya akan 
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lebih bermanfaat kalau ilmu tadi seperti itu, misalnya 
forecastlah, misalnya ndoain oranglah. 

Forecast itu apakah suatu ilmu 
atau gimana? 

Ilmu, ilmu ada teorinya, tapi sesuatu itu tidak bisa dibaca 
dengan logika saja, satu tambah satu sama dengan dua, 
gitu ndak bisa, jadi keluar angka ini maksudnya apa..ya 
itu intuisi kita yang jalan 

   

Kalau berdoa secara afirmatif itu 
dalam agama Konghucu apakah 
ada namanya? 

Ada, Huang Tian Shang Ti itu sebutan Tuhan lah. Kalau 
murid saya yang punya lao shi saya itu nyebutnya Allah 
Allah, kalau dia muslim. Itu hanya sebagai sarana untuk 
masuk ke alam bawah sadar ya kalau bilang. Terus dari 
situ ada lagi tekniknya sih, nggak sesimpel itu masuknya. 

   

Bedanya ilmu Ling Gong yang 
kemarin ko AN ceritain itu apa? 

Nah itu sebenernya Ling Gong itu itu. Kemarin saya 
belajar namanya TRE, pernah denger..saya kemarin 
bayar dua ratus ribu, belajar ilmu Tension Random apa 
ya, jadi orang itu penuh dengan sampah bawah sadar, ini 
saya lagi penasaran kesitu, jadi bagaimana membuang 
alam bawah sadar, sampah-sampahnya manusia bawah 
sadar yang membuat orang ndak isa sukses, yang mbuat 
orang takut, ternyata bawah sadar itu. Searching aja di 
internet, itu internasional. Konsepnya hampir sama pakai 
getaran, Ling Gong itu getaran, dia pakai energi yang 
dibelakang sini, dicakra ketujuh (subyek mengarahkan 
tangannya ke punggungnya). Dang Tian namane itu, 
cakra ke tujuh itu paling tinggi memang, dia memurnikan 
ininya, jadi cakra itu kan seperti energi putih lah anggep 
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aja. Sesuatu yang dasarnya putih kemudian ada 
sampahnya ada abu-abu, jadi item..lha sebenernya itu 
dimurnikan itu, kalau murni ya energine bersih sekali, 
ndak ada orang sakit, ndak ada orang anu. Karna orang 
sakit ni kaya adik saya, saya yakin dia pikirannya terlalu 
tinggi, makanya kalau kamu mikir jangan terlalu dalam 
hehehe (subyek tertawa). Maksudnya mikir ndakpapa 
tapi jangan terlalu dalam, adik saya ini obsesinya, tipe 
karakternya adalah orang yang ee maksudnya harus 
harus.. 

Ambisius  Ambisius, dan dia pendendam, kan saya kakaknya jadi 
saya tahu, aku bilang ‘itu buang aja buang’, gitu buat apa. 
Nah kadang manusia terpola sih, lha saya mau belajar 
TRE tapi mau mbayar lagi mahal hampir lima juta belajar 
itu. Lha carane dia memurnikan membersihkan energi 
dibawah tulang itu kan energi ketujuh kalau kamu belajar 
tujuh cakra, jadi itu sendiri dikembangkan untuk 
kesehatan sekarang, searching aja. 

   

Terus gimana sih perasaan ko AN 
ketika ada orang lain yang 
meminta tolong? 

Itu prinsip saya kalau sudah minta tolong berati dia 
sudah nggak bisa, maksudnya butuh bantuan. Saya 
akan tolong dengan, saya selalu ngomong ‘saya bukan 
orang yang bisa menyelesaikan semua masalah tapi saya 
cuma bisa ngasih konsultasi, mau dipakai syukur mau 
nggak dipakai terserah’ intinya sih seperti itu. Saya yaa 
welcome intinya, ketika orang minta tolong saya 

SK 
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+++ 
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welcome, ya tapi saya harus tidak sedihlah intine. SH Suasana hati   +++ 
Jadi perasaan apakah itu? Saya sangat seneng ketika apa yang akan saya tolong itu 

berhasil, kalau orang minta tolong ya kewajiban kita 
kan, kalau kita punya sesuatu dan kita bisa kenapa 
ndak. Bisa dalam tanda kutip senang kalau saya.  

 
SI 

 
Simpati  

 
+++ 

Terus dari dalam hati ko AN 
sendiri apa sih yang menyebabkan 
ko AN mau menolong orang lain? 

Tadi saya cerita tadi, mama saya bisa sembuh. Diuji-uji 
lima sampai tujuh tahun itu kan dipikir secara logika 
nggak santailah. Saya sendiri sampai sekarang kalau 
ditanyai nggak sampai, saya bilang ‘mama saya aja 
sembuh’, saya bilang ‘Tuhan kalau mau pakai tangan 
saya untuk mbantu orang ya silakan’. Tapi yo saya 
mohon berkatnya dilindungilah intinya.  

 
 
 
 

EM 

 
 
 
 
EM  

 
 
 
 

+++ 

Karna dari pengalaman bisa 
menyembuhkan terus.. 

Yes...karna itu, karna itu memang. Titik baliknya disitu 
saya. 

   

Terus gimana perasaan ko AN 
kalau belum bisa menolong orang 
lain? 

Sedihlah..kaya adik saya sakit saya sendiri belum bisa 
nolong, maksudnya dalam arti belum bisa sembuh, pasti 
ada sesuatu yang kenapa kok belum bisa, mungkin ada 
sesuatu. Yaa kalau dulu lebih ke..kalau ko AN yang dulu 
lebih agresif lah, lebih ambisius, kalau sekarang lebih ke 
‘kenapa sih sebenere’, mungkin karna dari faktor 
internalnya. 

DE Distress diri  +++ 

Sedih gitu ya? Ya pasti, apalagi kalau adiknya sendiri.    
Terus dalam kondisi suasana hati 
yang seperti apa ko AN bisa 

Kalau yang pasti yang tenang, pastinya dalam arti 
tidak capek secara fisiklah, pasti lebih gampang. 

SH Suasana hati   +++ 
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menolong? Kalau fisiknya sudah capek boro-borolah, kalau saya 
realistis sih, ‘bisa nggak?’, bisa tapi lama, mending saya 
tolak, maksudnya besoklah, bukan saya tolak, saya tunda 
karena percuma menurut saya wong kita aja fisik kita 
sendiri aja masih capek daripada kita salah ngomong. 

Terus bagaimana sih ko AN itu 
membuat keputusan untuk mau 
mbantu orang lain, cara membuat 
keputusannya? 

Itu yang kadang nggak bisa dipakai standar, kalau orang 
tanya tanggal lahir, jam lahir itu bisalah wong ada 
software-nya kok, tinggal saya mbaca maksudnya. 
Maksudnya mbaca itu unsur ini yang berlainan, 
berlawanan itu lebih gampang. Ya yang kaya tadi tu, ini 
aku bilang ‘itu anaknya kedua itu cewek tengah itu’ aku 
bilang, ternyata memang bener anaknya laki-perempuan-
laki, dan dia yang paling susah. Saya penyembuhan sama 
lao shi saya, saya lihat ada perempuan disini, lao shi liat 
ada anak kecil, nah lao shi saya ngomong ‘anak kecil ini 
siapa?’...’anaknya eh cucunya dia karna anaknya sudah 
meninggal’, jadi belum ikhlas, jadi manusia kalau mau 
pergi tu kan meninggalkan ego, lha egone itu yang 
membuat orang ndak isa pergi. 

   

Apakah ko AN nunggu orang 
yang minta tolong itu sampai 
terpuruk dulu baru  ditolong atau 
gimana? 

Sebenernya kalau saya liat ya saya mesti mbantu lah 
tetep dalam hati kecil saya tidak akan bisa untuk 
tidak..minimal saya mendoakan supaya lancar 
istilahnya, tapi kalau nunggu terpuruk biasanya 
ketemunya pas terpuruk hehehe. Kaya itu dulu dia 
awalnya minta chi di Rasa Dharma, kita tiap hari 
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+++ 
 
 

++ 
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kesitu, jadi sudah di ICU. Kalau kita dateng kita 
pakai Ling Gong kita doa, anaknya kebetulan indigo 
jadi dia tahu energi seberapa besar energi yang ada sama 
kita, ketika kita keluarin energi dia bisa liat..saya ndak 
tahu, bahkan ketika ayahnya mau meninggal apa yang dia 
liat yang saya liat sama lao shi saya liat oh ternyata orang 
mau meninggal itu seperti itu, vision-nya sama, ya itu 
tadi saya bilang, apa yang saya liat harus sama apa yang 
lao shi saya liat, apa lagi orang indigo harus sama, kalau 
enggak berati saya ngayal, energinya beda sih..nah itu 
yang susah itu, kalau kita mikir ndak sampai, kalau kita 
mengharap juga susah, itu seperti, kalau dalam bahasa 
Jawa semeleh itu lho, pasrah..minta petunjuk tapi pasrah, 
kondisi tengah kalau dalam...jadi tidak ada ego, tidak ada 
keinginan, tidak ada kesenangan, memang susah 
mencapai kondisi itu, hanya berapa menit dan berapa 
detik. 

MB Membantu   +++ 

Seimbang antara ego dan 
keinginan 

Heem, dan itu orang bisa liat namanya mahluk astral, 
orang bisa melihat apa yang disitu kalau orang posisinya 
ada disitu, menurut saya lho, menurut pengalaman saya 
lho. Jadi sebenernya bisa dilatih, manusia bisa nggak, 
pasti bisa, ngeliat gitu bisa, pasti bisa kalau mau dilatih, 
logikanya bisa. 

   

Jadi kalau ada orang yang minta 
tolong kaya gitu pasti ketemunya 

Iya..em ndak juga sih misalnya kalau ada orang yang 
butuh minta didoain ya kita doain ya ndak masalah 

MB Membantu 
berupa 

+++ 
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kalau dia bener-bener lagi 
dibawah gitu ya ko? 

gitu. Kalau saya sih sebenernya welcome sih, maksudnya 
dalam arti cuma logika saya kadang bekerja misalnya 
orangnya sakit paru-paru apa TBC, saya kesana ya pakai 
tutuplah, bukan berati saya ndak mau nolong. Ee dalam 
arti gini, kadang gitu tu mungkin takdir lah ya 
maksudnya jodohlah, saya ketemu sama kamu disini 
karena berjodoh, tanda kutip berjodoh, mungkin mereka 
juga ketika minta didoain saya itu berjodoh. Adik saya 
juga waktu itu ndoain orang sudah dua minggu nggak 
bisa jalan, dia doain besoknya bisa kerja, jadi berjodoh. 
Kenapa nggak dari seminggu yang lalu, tapi kan yang 
penting dia sembuh. 

mendoakan  

Berati dilihat dulu case nya apa 
terus baru diselesaikan seperti itu? 

Heem..jadi nggak nggak, kalau masalah bertemu itu saya 
bilang jodoh, nggak bisa diomong. Ada yang ketemu 
sudah parah tapi kebanyakan memang sudah parah, 
ada yang ketemu memang masih biasa. 

 
SK 
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++ 

Heem..ada nggak sih kriteria 
orang yang akan ditolong sama ko 
AN? 

Nggak     

Semua orang bisa? Ya, semua orang ya yang saya bilang tadi, saya manusia 
yang terbatas, kalau kamu minta tolong saya, saya 
tolong dengan apa yang saya mampu, kalau saya 
ndak mampu ya sudah gitu. Jadi saya sekarang tidak 
mengambil pusing karna menurut saya tulus itu adalah 
jujur, jujur yang ngomong gitu aja to, ‘oh ini pasti 
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sembuh’..lhais pasti ndak usah percaya lah sama orang 
yang kaya gitu, karna orang kadang ee terpengaruh karna 
itu tadi, ‘oh kamu pasti sembuh saya doain Ret’, itu 
malah orang nggak tulus menurut saya. Orang yang tulus 
adalah orang yang yaa saya akan mbantu semaksimal 
saya, sudah, menurut saya itu orang yang paling tulus. 
Saya belajar dari kenyataan bahwa sesuatu yang tulus 
jujur kan, kalau kamu bisa mbantuin semua saya bilang 
kamu kosonglah menurut saya, nek saya sih seperti itu. 
Saya tidak akan membedakan background apa, 
agama dan sebagainya, tapi saya selalu bilang ‘saya 
bisa mbantu apa yang saya punya, semampu saya’, 
gitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daya tarik 
eksternal    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++ 

Karna semua juga tergantung pada 
Tuhan  

Yes..yes..harus percaya itu, kalau ndak nanti kita nggak 
jadi manusia beragama. Saya mungkin sabagai..ya yang 
saya tadi bilang, ketika saya menyembuhin mama saya 
dan mama saya sembuh ‘Tuhan kalau mau pakai 
tangan saya untuk menyambuhin orang, mbantuin 
orang, silahkan’. Ya kan yang mau dibantu pakai 
tangan saya kan mungkin jodohnya Tuhan beda-
beda. 

 
 
 
 
 

EM 

 
 
 
 
 
Empati  

 
 
 
 
 

+++ 

Berati dalam keadaan yang seperti 
apa orang yang akan ko AN 
tolong? 

Apapun itu sih sebenernya, yang ICU..saya pernah 
yang dulu, jadi ICU masih ada tempat lagi jadi 
khusus didalem ICU nya ada satu space ICU lagi. 
Jadi sudah lemaaah semuanya, jadi kalau kita doa 

SK Sifat 
kebutuhan 
korban layak 
ditolong 

+++ 
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tekanan darahnya naik normal, kita pulang turun lagi, yaa 
kebetulan itu anaknya indigo jadi dia percaya sekali, jadi 
dia yang kita lakukan dia liat dan dia ndak ngomong, 
ngomong itu terakhir-terakhir. Lha lao shi saya tu 
hebatnya, ni sudah sampai tengah malem lho, suruh doa, 
ya jam sebelas malem dia meninggal. Itu yang butuh 
kebijaksanaan paling tinggi sebenere, kadang kita melihat 
sesuatu yang belum, kalau saya ngomong ‘besok mati 
kamu’, itu kan melangkahi Tuhan menurut saya, tapi 
feeling saya sudah ngomong, itu sudah tinggal nunggu 
waktunya pulang. Itu butuh kebijaksanaan tinggi, saya 
merinding sih kalau inget itu, saya lihat papa saya waktu 
sakit tengah malem seperti itu, papa saya seperti diangkat 
kaya perempuan, saya ndak ngerti maksude apa sih, saya 
vision jadi saya nggak liat tapi saya vision liat ini apa sih 
maksudnya, ternyata besok paginya meninggal. Ee uwak, 
bibi saya meninggal, malem-malem saya masih meditasi, 
dia dateng gendong anaknya terus dia mbalik, saya 
merinding kalau inget itu, besoknya meninggal..bibi saya 
yang kedua sama aja ‘wah iki meh bablas’, jadi apa 
namanya, e kalau kita punya seperti itu, menarik saya 
bilang menarik seseorang, menarik astral-astral itu juga 
menarik, dalam arti menarik itu minta ditolong.  Ngetes 
ilmu juga bisa 

Ngetes apa? Ngetes ilmunya saya, ya yang tadi yang nakal nah itu    
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saya paling males, kenapa saya tidak mau berhubungan 
itu, kadang kan wah padahal niat saya tidak menganggu. 
Kadang kan ada orang yang punya indra keenam 
digunakan untuk ya yang kaya di tivi-tivi gitulah, 
masukin, itu kan menurut saya merusak ekosistemnya 
astral tu. Kalau didoain saya setuju. 

Nakut-nakutin gitu ya  Lhaa..saya pertama liat disini to, searching, saya dapat 
kamar di Kutilang, Kutilang Kariadi kamu searching di 
google nanti keluarnya liat, nanti ngomong ke saya. Itu 
medeni, ekspektasi saya sudah jelek, tapi ternyata ya yaa 
sampai sekarang seminggu ya ndak masalah..amit-amit 
lah jangan karna saya tidak pingin menganggu dan 
diganggu. 

   

Heem kita sama-sama hidup 
didunia tapi nggak nganggu gitu  

Intinya kan seperti itu kan, saya menghargai. Kenapa 
mereka marah, karna dunianya mereka di orak-arik, 
jelaslah. 

   

Kitapun juga begitu ya Yaa..jadi kadang bukan salah mereka, salah manusianya 
menurut saya lho ee kaya beberapa kali saya ndoain ya 
seperti itu, mungkin mereka sudah lama disitu dan orang 
nggak tahu gitu lho. Ya itu yang bahaya kan seperti itu. 
Asik sihh dulu waktu saya masih bersih-bersih rumah 
kamu harus ikut jadi liat oh itu prosesnya seperti itu..kita 
dulu ngabadiin beberapa foto lho, nanti tak cariin ya 
masih ada nggak ya, halah yang namanya apa itu kalau 
yang didunia lain yang orbs-orbs, banyakkk nek itu orbs-

 
MB 

 
Membantu 
berupa doa  

 
++ 
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orbs gitu, kita kadang foto. Kita punya temen lulusan 
Singapur, dia bagian desain, dia bisa mbedain mana foto 
yang efek, foto yang tidak masuk akal, dulu kita 
nyimpen, nanti tak cariin, saya ndak berani janji. Jadi 
kadang keliatan tangan kita dibendung energi putih dan 
itu bukan efek kamera, jadi temen saya sudah ngedit 
beberapa foto, oh ini efek kamera, oh ini efek cahaya, oh 
ini efek gerak, ini foto yang tidak masuk akal. 

Jadi itu dulu pengalaman ko AN 
waktu mbersihin rumah? 

Yaa mbersihin rumah, nyembuhin orang. Dulu kan saya 
praktek tiap minggu penyembuhan di Klenteng, suka 
rela, ada yang sembuh ya ada, ada yang nggak sembuh 
ya ada, mungkin orang ndak percaya yo biarin..tapi 
makanya saya bilang, yang ditolong siapa, siapa aja 
yang mau dateng, bayarnya, gratiss kamu ndak 
punya duit ya ndak usah mbayar, kalau punya dana 
mau nyumbang Klenteng ya silakan sumbang, kalau ndak 
ya ndak masalah karna kita ndak, ya itu yang saya bilang, 
saya ndakmau cari duit dibidang seperti itu. 
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Altruisme  

 
 
 
 

+++ 

Karna kemampuan itu juga dari 
Tuhan gitu ko 

Yes..karna ya itu tadi, saya cuma menebar, menebar 
aja sih, masalah nanti, pasti apa yang kita tebar akan 
kita tuai. 

SI Simpati  ++ 

Nah terus gimana sih ko AN ini 
memaknai kehidupan ko AN 
secara keseluruhan? 

Kalau saya sih sekarang makna hidup adalah belajar, 
belajar membina diri. Manusia cuma, kalau didalam 
prinsip saya bagaimana supaya tengah antara nafsu dan 
sifat Ketuhanan yang namanya cinta kasih, kebijaksanaan 
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itu bisa seimbang. Jadi orang terlalu seneng ternyata 
jelek, orang terlalu sedih ya pasti jelek, intine adalah 
bagaimana kita harmonis, membina diri supaya harmonis 
dimana aja sih sebenernya, dengan siapa saja dan dimana 
saja. Harmonis kepada siapa, kepada Tuhan, kepada alam 
dan kepada manusia..kalau saya prinsinya seperti itu, 
makanya Whatsapp saya kan tulisannya kaya gitu 

Oo iya..itu sama Pak Jokowi ya 
pas di Jakarta? 

Iya iya, ee musyawarah besar tokoh agama seluruh 
Indonesia, jadi ada 500 tokoh agama seluruh Indonesia 
dikumpulin, ya dari Muslim, dari Kristen..lhaa kebetulan 
nggak tahu apa yang menghinggap di saya, saya dipilih 
sama Matakin pusat, berangkat, yaa diundang, kalau itu 
bener-bener diundang Pak Jokowi. Ya mungkin itulah 
hasil dari kita menolong orang, kadang semua tidak, 
dalam arti bisa sehat, seneng, hidup ya nggak 
berlebihan tapi minimal nggak kurang, mungkin 
sesuatu yang seperti itu yang tidak bisa dijangkau dengan 
pikiran manusia. Saya pun tidak bisa membayangkan kok 
bisa dipanggil Jokowi, isa masuk ke Istana Bogor, ee 
buat rohaniawan muda seperti saya terlalu jauh gitu lho. 
Tapi kok bisa, ya mungkin efek-efek itu aku yo ndak 
ngerti, yang penting saya lakukan apa yang bisa saya 
bantu ke orang lain, tapi sebagai manusia saya punya 
kelemahan ya tadi keluar malese. 
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SH Suasana hati  + 
Heem..ya mungkin cukup sekian 
dulu ko pertanyaan dari saya, 
terimakasih atas waktunya. 

Oke terimakasih semoga lancar.    

 

Wawancara II: 2 Agustus 2018 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA INTENSITAS 
Nah dulu kan ko AN cerita kalau 
mulai see something, merasakan 
intuisi kuat itu sekitar kelas empat 
atau lima SD, nah itu selama itu 
dari ko AN kelas lima SD sampai 
bener-bener ketemu sama lao shi 
itu diapain aja sih 
kemampuannya? 

Sebenernya hanya sekedar kerasa aja sih..pas lihat orang 
di rumah sakit oh ini jatahe meh bablas. Tapi memang 
saya baru ngrasain ternyata pengaruh hubungan itu 
sangat kuat ketika adik saya malem meninggal padahal 
sudah ada hati kecil yang ngomong, tapi batin saya nolak 
sebenernya. Yaa nggak tahu..saya positif thinking.  

 
 

 
  

 
 

Lha itu ketemu lao shi itu usia 
berapa ko? 

2014     

Berati sebelum itu belum ketemu 
lao shi? 

Saya cuma meditasi dulu     

Meditasi sendiri? Awalnya meditasi sendiri tapi saya waktu meditasi tu dua 
kali kan tengah malem itu kamar itu selalu kaya diketok 
orang, gebrak-gebrak. Besok lagi gebrak-gebrak. Terus 
saya konsultasi sama temen saya yang paham seperti itu, 
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meditasi bukan mengosongkan pikiran dia bilang, kalau 
mau belajar meditasi ya belajar jangan ngawur gitu lho. 
Jadi meditasi kan orang selama ini bilang mengosongkan 
pikiran kan, padahal ternyata meditasi itu malah 
memfokuskan pikiran, jadi nggak boleh ngayal, nggak 
boleh ngelamun, nggak boleh terlena sebenere, harus 
sadar. Saya sempet belajar meditasi berati tahun 2004 
atau 2005 di Vihara Seroja.  

Nah itu kan 2005, lha sebelum itu 
masa kecilnya gitu? 

Masa kecilnya sebenernya aku sendiri hampir lupa masa 
kecilku sebenere (subjek tersenyum). Paling feeling-
feeling aja sih, memang rada kebantu itu semenjak aku 
mulai kuliah, saya membaca orang Budha punya Sutera 
itu lho, jadi setiap malem aku mbaca itu dan ternyata itu 
saya baru tahu artinya kalau itu kitab hati. Mungkin ada 
tiga lima tahun aku ndak pernah berhenti, maksude tiap 
malem mbaca, dan mungkin ndak tahu apakah itu yang 
membuka mempertajam atau akhirnya membuka hati ini 
lebih sensitif ndak ngerti...memang efeknya kalau baca 
kitab itu seperti itu, katanyaaa. Tapi semenjak meditasi 
itu memang lebih sensitif jadi mungkin ya nenek saya 
bilang kalau saya mengenal diri saya sendiri sih seperi 
pisau, kalau nggak dipakai ya kethul, kalau dipakai ya 
tajem. Saya tanya sama mama ternyata nenek saya, saya 
udah pernah cerita belum, nenek saya yang dari mama itu 
memang garisnya mungkin garisnya udah disitu jadi 
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memang sudah ada dari leluhur kan memang bahkan 
mamapun sampai seperti itu, feeling, saya bilang cerita 
saya sakit diminumi air. Itu memang garis leluhurnya 
mungkin menurun ke situ gitu lho. 

Berati mama, eyang, buyut itu? Kalau buyut nggak tahu    
Berati istilahnya kelas empat SD 
itu cuma kerasa tapi dibiarin gitu 
ya? 

Heem, saya nggak pernah ngasah. Bener-bener mulai 
terasah itu semenjak meditasi sebenernya. Meditasi tu 
sangat mbukak tapi kita berani karna kita sadar, bukan 
kita nantang lho ya. Misal jalan di terowongan Unika sini 
dulu jaman dulu masih ada rentalan game center internet 
itu kan dulu, jam 12 itu saya masih berani jalan ke 
terowongan sendiri, itu kan gelap sekali situ ndak ada 
lampu. Yaa kadang kerasa kresek-kresek ya cueklah, 
saya selalu cuek dengan hal-hal seperti itu, ndak ambil 
pusing. Jaman dulu disitu kan lumayan angker. 

   

Tapi masuk kuliah itu sempet 
tertarik buat membaca... 

Tertarik, saya meditasi memang. Tertarik disitu, mungkin 
salah meditasi karna ndak ada gurunya. Jadi mungkin 
saya mengosongkan pikiran, jadi kamar itu seperti 
digedorrr gitu lho. Karna saya penasaran saya buka, saya 
jam 12 malem kalau meditasi. Itu temen-temen sudah 
pada tidur, saya pikir teman saya iseng...besok saya 
ulangi lagi, sama yang terjadi, terus temen saya yang dari 
Pati bilang kalau mau meditasi jangan ngawur, meditasi 
itu ada carane. Terus saya belajar di Seroja, kebetulan 
disana memang nggak ngeliat agama sih, jadi satu jam 
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kalau meditasi. Dari situ lebih sensitif memang, kaya 
pisau mulai diasahlah intine. Saya inget sekali waktu 
saya meditasi, kok saya lihat gundul-gundul lewat gitu. 
Ee setelah saya membuka dan ternyata terpaut 10 
menitlah, ternyata samanera-samanera itu masih barusan 
dateng, persis dengan apa yang saya lihat. Berati 
memang mulai dari situ mungkin, lebih yaa itu mungkin 
ada garis keturunan terus kemudian seperti pisau itu yang 
mulai diasah. Tapi memang meditasi itu kan cuma duduk 
kita mengenali diri sendiri, kalau Ling Gong itu kan 
memang bener-bener memperdalam.  

Berati semenjak ketemu Lao Shi 
itu mulai belajar Ling Gong itu 
pertamanya? 

Heem..dan disitu mulai sensitifnya lebih sekali seperti 
apa ya yaa itu bahkan adik saya meninggal itu saya sudah 
kerasa, ada suara kecil bilang mau meninggal gini-gini-
gini. Tapi hati saya masih melawan, ah masa to masa 
to..tapi ternyata terjadi gitu. Bahkan waktu papa saya 
mau meninggal saya lihat ada perempuan pakai baju 
Jawa itu, saya ndak ngerti dulu, saya kadang cuek karna 
itu mungkin tanda tapi ikatan batinkan lebih positif 
thinking lah. Jadi waktu papa meninggal saya juga sudah 
liat waktu malem itu. Terus bude saya meninggal, saya 
meditasi itu udah dateng, jadi seolah-olah kaya dia 
nglepasin anaknya, dia pergi. Yang kedua kali juga 
seperti itu, jadi kaya mereka dateng. Intinya dari meditasi 
itu seperti kaya membuka kunci sih sebenernya, jadi dulu 
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tiap malem memang sembahyang, mbaca Sutra itu to di 
Budha, ternyata itu kitab tertinggi dalam hati, maksudnya 
Sutra hatinya tertinggi di Budha. Terus latihan meditasi 
itu hampir yaaa satu tahun adalah, hampir satu tahun tiap 
Jumat malem saya meditasi disitu. 

Em jadi tiap minggu sekali? Heem, sama temen juga.    
Nah istilahnya kelebihan orang 
yang punya kemampuan seperti 
itu kan tahu apa yang akan terjadi 
sama seseorang atau apa gitu, itu 
apa yang bisa ko AN lakukan 
kalah oh ini bakal kaya gini gini 
gitu? 

Saya cuma mengamati, karna saya takut kalau 
ngomong iya kalau kejadian, berati saya nglawan 
hukum Tuhan. Kalau salah berati saya gila, karena dua 
pilihannya kan cuma itu, persepi saya lho. Jadi saya 
ngamati jadi ini apa sih, oh ternyata maksudnya seperti 
ini. Kadang ada suara kecil yang ceplos, ada suara dihati 
yang gimana ya...kemarin adik saya mau meninggal 
itu suara hati saya sudah ngomong seperti itu, tapi 
karena itu adik jadi saya mikirnya positif thinking. 
Padahal itu sudah ada yang ngingetin, nggak tahu itu apa, 
sampai sekarang saya masih cari, apakah itu bahasa roh 
yang orang bilang roh sucinya kita, kalau orang Jawa 
bilang sedulur sejati apa apa, mungkin orang Kristen 
nyebutnya holly spirit. Kadang masih melawan...kemarin 
adik saya itu saya sudah denger suara itu seolah-olah 
kaya adik saya meninggal itu lho, sudah ada yang 
ngomongin itu, tapi saya masih menolak itu, masih nggak 
percaya gitu lho, saya masih berusaha tidak sampai 
terjadi, tapi ya ternyata memang terjadi.  

DE 
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Berati istilahnya kaya ko AN 
nggak bisa nglakuin apa-apa gitu 
ya? 

Sebenernya saya mau melakukan, kalau misalnya 
saya dibilangin..ya kalau positif nerima ya, kalau 
negatif berati nyepatani orang. Kalau iya bener, 
kalau salah...saya dikira orang gila malah, mending saya 
cuma lihat dan mengamati, oh ya bener. Dan yang 
menjadi suara-suara seperti itu tidak bisa dipikirkan sih, 
maksudnya saya minta petunjuk gitu kadang keluar 
sendiri, nyemplung kaya orang jarak tanpa rem gitu lho.  

DE Distress diri  +++ 

Nah ko AN kan juga sebagai 
rohaniawan, pasti sempet 
berkunjung kerumah-rumah orang 
untuk menyelesaikan sebuah 
kasus gitu kan Ko, nah ada nggak 
sih korban atau orang yang minta 
tolong ke ko AN itu tu kasusnya 
disebabkan oleh dia sendiri gitu? 

Sebenernya saya secara logika pasti saya kembalikan 
kesitu dulu, dalam arti gini, ketidakseimbangan itu 
bisa timbul karena orang memilih tidak seimbang. 
Dalam arti gini, misalnya pikiran, orang tahu kalau 
terlalu mikir itu nggak bagus, tetapi orang memilih 
mikirnya lebih, itu yang membuat tidak seimbang, 
biasanya saya kembaliin kesitu dulu, malah saya 
kembaliin kesitu memang. Jadi memang mungkin 
penyakit, saya mempelajari bahwa semua penyakit baik 
fisik maupun mental sebenernya karna 
ketidakseimbangan ini, kalau di Kitab Yi Ching ya Yin 
Yang tadi. Kalau itu Yin Yang nya seimbang tidak ada 
orang sakit, tidak ada orang yang mentalnya terpuruk. Ya 
kan intinya orang bisa sakit jiwa ya karena terlalu 
mikir, terlalu kecewa, terlalu sedih, jadi kalau wajar 
sebenernya nggak apa.  
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Kalau misal itu dari faktor 
external sang korban? 

Saya lebih minta orang itu untuk doa sendiri, jadi 
dalam arti misalnya gini, kadang nggak semua orang 
itukan Konghucu...ada orang Katolik, saya yo minta 
kamu kalau bisa pantang, doa Rosario tiap malam, 
doanya jangan ngebut ya, maksudnya doa Rosario ya 
bener-bener dirasain perbait kata. Kadang kalau orang 
muslim saya suruh dzikir, jadi kalau sekarang sih umat-
umat sih saya minta untuk doa dan meditasi, jadi cuma 
duduk diam dan nenangin pikiran supaya pikirane nggak 
galau intine. Seperti faktor eksternal saya percaya sih itu 
ada tapi selama ini saya cuma, konsep saya adalah 
mengembalikan ke keadaan harmonis seimbang, jadi 
sesuatu yang tidak seimbang bisa dari diri sendiri dan 
eksternal. Kalau kita sendiri yang bisa 
menyeimbangkan itu lebih bagus. Yaa Paling 
bantuannya doa sih. 
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+++ 
Berati istilahnya ko AN itu harus 
kerja sama sama seorang korban 
gitu ya, nggak harus ko AN terus 
yang mendoakan? 

Nggak, kalau saya nggak. Malah saya yang 
mengharapkan kalau korban itu yang berusaha 
sendiri, saya cuma mbantu menyemangati. Kalau di 
Ling Gong itu mengaktifkan cakra hatinya, saya cuma 
kesitu, tapi orang itu nanti yang akan mengembangkan 
dirinya sendiri. Menurut ya tadi, menurut spiritual yang 
saya pelajari kan spiritual paling tinggi bukan 
memasukkan sesuatu dari luar, tapi mengembangkan dari 
dalam.  
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Nah ada ngga si ko, yang 
menyebabkan ko AN mau 
menolong orang lain tu karena 
suatu daya tarik dari korban itu? 

Sebenernya enggak sih, kalau itu saya nggak terlalu 
ambil pusing, kalau memang mau nolong ya kondisi 
saya lagi fit, saya kan pernah ngomong, kaya saya 
sekarang masih kaya gini, saya belum berani nganu 
oranglah, nanti kalau sudah stabil baru...kalau 
background gitu enggak, tapi nggak tau sih kadang gitu 
tu ada ikatan ndelalah bisa mbantu gitu lho, tapi selama 
ini dalam hati saya sendiri tidak membedakan, nggak 
pernah membedakan. 
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+++ 

Nah waktu itu ko AN kan cerita 
kalau pikirannya lagi jernih itu 
oke-oke aja, kalau pikirannya lagi 
nggak jernih bisa sebenernya, tapi 
takutnya salah prediksi. Nah itu 
dari segi fisik, kalau dari segi 
suasana hati itu yang seperti apa 
ko? 

Ya itu seperti itu tadi, kan basicnya itu kan Yin Yang, jadi 
antara napsu sama kesadaran kita, sifat Ketuhaan kita itu 
harus seimbang. Kalau orang masih terlalu sedih pasti 
nggak seimbang, orang masih terlalu senang pasti 
juga nggak seimbang. Intinya adalah kondisi wajar, 
jadi nanti kalau efeknya nggak seimbang menurut saya 
pribadi kadang saya moody-nya disitu. Kan saya 
pernah nunjukkin kamu kan chattingnya, kemarin dia 
mbales ‘ko kapan ko di..’ sampai sekarang belum tak 
bales hehehe. Oh ya setelah itu ada lagi kasus anak 
Karawang, dia tunangan cowoknya selingkuh, dia nelpon 
nangis-nangis. Ya sebagai rohaniawan kan tetep tugasnya 
seperti itu, maksudnya umat saya kan ndak hanya disini, 
dia nelpon nangis-nangis minta petunjukknya gimana. 
Saya semua kembaliin ke mereka sebenernya, dalam arti 
gini, saya hanya ngasih pilihan, kalau kamu siap seumur 
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hidup diselingkuhin ya jalanin, kasih kesempatan dulu 
lah. Jadi saya tidak pernah men-judge seseorang dalam 
arti kasih kesempatan dulu, karna prinsip saya kan tidak 
semua orang itu mungkin 100% bener, mungkin ada 
lupane. Kalau dikasih kesempatan ndak bisa berubah ya 
kalau kamu siap nerima ya jalanin, kalau ndak ya sudah, 
daripada kamu melangkah ke pernikahan dan akhirnya 
rumah tanggamu nanti seperti itu. jadi logika tetep saya 
pakai dulu, terus pakai hitungan, itu forecast cuma buat 
membantu sebenere. Karna rohaniawan disana 
konsepnya beda mungkin, dia nggak nyamanlah 
mungkin, dia lebih milih nelpon nangis-nangis daripada 
suruh ketemu rohaniawannya sana. Yaa karna itu itu juga 
sih orang yang kaya saya ini bisa melihat sesuatu, kan 
nggak sembarangan orang saya ngomong, kan nggak 
boleh kaya gitu, maksudnya kalau bener ya saya 
melangkahi Tuhan, kalau salah ya saya dianggap gila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distress diri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
+ 

Terus kemarin kan saya sempet 
tanya, kira-kira dalam keadaan 
yang seperti apa sih korban yang 
akan ditolong, terus ko AN jawab 
ya apapun sebenernya sampai 
yang udah di ICU pun pernah. 
Nah apakah yang belum apa-apa 
juga oke untuk ditolong kaya 

Ya nggak masalah sih saya, yaa berbagai macam masalah 
sih. Nih kemarin ada lagi katanya pacarnya tiap Juli 
masuk rumah sakit. Saya kasih itungannya, dia sudah 
ngasih nomor tanggal lahir saya masih belum 
konsentrasi memang, karena kehilangan adik itu yaa 
tadi mungkin sedihnya saya masih kadarnya masih 
belum normal, bisa lihat tapi memaksakan. Buat saya itu 
ndak sreg-lah, mending saya kondisi wajar. 

 
 

 
 

SH 

 
 
 
 
Suasana hati  

 
 

 
 

+++ 
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gitu? 
Kondisi wajar itu berati yang 
gimana itu ko? 

Ya kita nggak lagi terlalu sedih, senang terlalu senang, 
nggak sakit gampangannya. Netral, karena Yin Yang itu 
intinya adalah netral dulu. Yang bisa tahu kita netral apa 
ndak kan diri kita sendiri. 

SH Suasana hati  + 

Terus prioritas antara tingkat 
keparahanlah istilahnya yang 
butuh banget sama yang belum 
terlalu butuh bantuan, gitu gimana 
ko? 

Memang sih kalau yang dulu saya cerita ICU itu dulu 
tiap hari kita kesana memang. Walaupun lao shi bilang 
wah percuma. Tapi maksudnya kita tiap hari kesana 
untuk doa Ling Gong itu. 

 
MB 

Membantu 
berupa doa 
dan 
kehadiran 

 
+++ 

Itu yang di ICU beragama? Islam, menurut saya sisi seorang spiritual itu nggak lihat 
background agama lho, intinya kita mau nolong 
berbuat cinta kasih, universal gitu lho. Agama itu kan 
cuma packaging menurut saya. 

 
EM 

 
Empati  

 
+++ 

Nah itu kan ko AN kan udah 
banyak dikenal gitu istilahnya, itu 
apakah semacam buka praktek 
gitu? 

Dulu saya pernah buka praktek di Klenteng, yang 
masuk ya bebas, cuma sekarang sudah nggak 
difasilitasi, lao shi juga udah jarang ke Semarang, 
akhirnya kita bubar sendiri. Dulu di Klenteng TNPB 
sama di Klenteng Grajen. 

MB Membantu  ++ 

Nah itu dulu gimana informasi 
bisa tahu umat? 

Di Klenteng kasih pengumuman, jadi warga-warga 
sekitar situ, ya yang dateng nggak semuanya 
Konghucu, karna kita melihat sisi sosialnya, dan 
intinya sebagai seorang spiritual kita nggak lihat 
agama, itu sudah menembus bataslah seperti itu, karna 
diayat apapun sebenernya nabi tidak membedakan karna 

 
 

DT 

 
 
Tidak melihat 
perbedaan  

 
 

+++ 
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muridnya yang ditolong atau tidak. 
Terus kemampuan ko AN yang 
masa depan dan masa lalu, itu 
yang masa lalu gimana contohnya 
ko? 

Hal yang sudah terjadi sebenernya, maksudnya bukan 
berati masa lalu dikehidupan sebelumnya gitu nggak 
nggak sampai. Maksudnya feedback ke belakanglah. Dari 
feeling, dari forecast bisa, karena saya nggak pingin jadi 
kaya Suhu hanya pakai feeling akhirnya orang percaya 
gitu lho. Jadi forecast itu cuma memperkuat secara 
ilmiahlah nek orang bilang, karena ada bukunya dan ada 
kitabnya. Lha yang mbaca nggak semua paham apa kata-
kata yang ada didalam buku itu, lha itu feeling cuma saya 
pakai buat disitu, untuk mbaca maksudnya itu.  

   

Lha itu apakah juga terjadi 
sewaktu-waktu atau kalau mau 
bisa terjadi flashback ? 

Kalau orang tanya sih saya, jeleknya saya itu saya orang 
yang realistis, jadi kadang saya itu sebenernya kalau 
orang butuh baru saya pakai, kalau enggak ya sudah 
ngapain, ngapain kita harus ngelihat kemasa lalu masa 
depan, jalani aja sekaranglah, kalau prinsip hidup saya. 
Kalau kebutuhan orang mau tanya, ya kalau saya 
dapet ya saya kasih tahu.  

 
 

AT 
 
 
 

SK 

 
Atribusi 
eksternal 
 
Sifat 
kebutuhan 
korban tidak 
ambigu  

 
 

++ 
 
 
 

+ 

Kebanyakan orang yang minta 
tolong ke ko AN itu kan minta 
tolong ke ko AN, pernah nggak 
sih ko AN nggak dimintai tolong 
tapi action gitu? 

Enggak, buat apa, iya kalau orang yang mau ditolong 
mau, kalau enggak ngabis-ngabisin energi. Bukan 
perhitungan ya, ya itu tadi ya saya mungkin orangnya 
cuek, jadi butuh disabet, ‘aku butuh tolong’, lha itu 
baru. Kadang saya kalau di facebook atau grup ‘iki wong 
kenopo sih’, kadang tak Whatsapp tapi orang nggak mau 

 
 
 
 

AT 

 
 
 
 
Atribusi 
eksternal  

 
 
 
 

+++ 
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cerita ya sudah. Tapi saya tahu feeling ku gini gini gini, 
saya mancing kok ndak mau nganu, mungkin kan orang 
ada yang percaya ada yang tidak, wajar kan, kan ada 
orang yang sangat percaya. 

 

Wawancara dengan Teman Kost dan Teman Satu Klentheng  

Wawancara: 10 Juli 2018 

PERTANYAAN JAWABAN 
Ko G ini siapanya ko AN nih? Teman, sudah kaya saudara 
Itu berapa lama kenalnya ko? Dari tahun 2011 
Itu awalnya gimana? Awalnya karena kita sama-sama pemuda Konghucu dan banyak proyek 

bersama 
Kenalnya karna itu? Karna bikin kegiatan 
Kegiatan apa itu? Ya kagiatan-kegiatan sosial gitu 
Nah apakah ko G ini tahu kalau ternyata ko AN ini punya 
kemampuan indra keenam? 

Tahu  

Tahunya gimana? Jadi intinya dulu ko AN pernah belajar Ling Gong tanpa sepengetahuan 
saya, lalu saya juga belajar. Nah dia belajar, saya nggak tahu, dan dia 
juga nggak tahu kalau saya belajar. Ternyata belajarnya pada orang yang 
sama. Pada suatu ketika kita mau bikin acara pengobatan masal, terus 
latihan bareng, terus baru ngerti kalau ko AN punya penglihatan-
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penglihatan yang lain gitu, nggak cuma sekedar buat nolong orang, 
bantu mengalirkan energi chi gitu segala macem, sedangkan aku bisanya 
itu doang. Cuma ko AN memang bisa yang lain-lain. 

Yang lain-lain tu gimana maksudnya? Ya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. 
Berati ko G itu tahu sendiri gitu, karena sama-sama 
belajar Ling Gong itu? 

Iyaa heem 

Terus gimana ko AN memandang kemampuan yang 
dimiliki ko AN itu? 

Ya baik ya, intinya dia nolong orang tapi dia nggak suka pamer. Kalau 
orang ibaratnya nggak minta tolong ya ngapain perlu sok tahu, gitu. 
Kalau dirumahnya ada yang ganggu, ada yang negatif-negatif, kalau 
ngomong sama ko AN baru ditolong, tapi bukan pamer, ‘weh 
dirumahmu ada ini lho ada itu, aku bisa bantu nih’...tapi dia nggak kaya 
gitu. 

Nah ko AN ini gimana sih dalam kehidupan sehari-hari 
itu? 

Ya ramah, baik, nggak sombong, nggak suka pamer, dalam hal 
kemampuannya dia ya. Cuma ko AN suka oamer berat badannya lebih 
hehehe 

Kalau orang aslinya diluar kemampuannya dia? Ya ramah ya, suka menolong kalau sama temen 
Ko G ini pernah nggak sih minta tolong sama ko AN 
terkait sama kemampuannya? 

Pernah, jadi waktu itu saya di Bali telingaku itu rasanya kaya ketusuk 
cuma nggak ngerti ceritanya saya diganggu atau karena sakit. Waktu itu 
saya memang kontak ke ko AN untuk dibantu karena telinganya tu 
sakittt banget kaya ditusuk gitu, telinga kiri enak buat mendengar, yang 
kanan sudah nggak bisa denger, nginggggggg gitu. Terus kaya sudah 
ketusuk-tusuk gitu, terus akhirnya dibantu sama ko AN, nggak lama, 
sembuh. Ya memang butuh waktu sih, setengah jamlah, tapi sembuh 
terusan. Saya nggak inget waktu itu saya diganggu atau sakit, nggak 
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inget.  
Itu dalam keadaan jauh itu? Iyaa, tapi nyampe lah, bisalah. Terus ada lahi, waktu aku ngontrak terus 

aku nanya ‘ko kok rumahnya ini kayaknya serem ya ko, kayaknya ada 
yang nggak beres’. Lha ternyata bener ada yang nggak beres, ada 
temenku masuk kesana, temenku ini anak baik-baik, muntah karena 
nggak beres. Ya intinya temenku yang ini juga punya indra yang lain, 
dia masuk kesana terus muntah. Terus aku nanya sama ko AN, ko AN 
bilang suruh dibersihkan saja, terus ngajak lao shi nya ko AN buat 
bersihin rumah itu. terus akhirnya beres, dicoba lagi temenku yang 
tadinya muntah, masuk kesana dia nggak muntah lagi, dan dia juga 
sudah bilang rumahnya sudah aman.  

Yang ko G tahu, ko AN ini pernah nolongin orangyang 
kasusnya gimana aja? 

Kalau ada rumahnya ang angker, kalau ada yang sakit dibanatu dikasih 
energi chi biar lebih entenglah badanya, syukur bisa sembuh lah 
badannya, ada yang sembuh dan enggak memang.  
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D. Verbatim Subjek 4 

Wawancara dengan Subjek  

Wawancara: 11 Juli 2018 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA  INTENSITAS 
Sebelumnya selamat sore mas 
VN, bisa diperkenalkan dulu 
nama, umur, tempat tanggal lahir, 
sama pekerjaan atau aktivitas saat 
ini 

Selamat sore mbak, nama saya VN, umur saya 20 tahun, 
saya lahir di Semarang tanggal 31 Oktober 1997. 
Kegiatan saat ini kuliah dan kerja. 

   

Mas VN ini berapa bersaudara? Aku tiga bersaudara, anak ke-2    
Yang pertama sama terakhir, 
cewek atau  

Cewek semua     

Berati mas VN ini cowok sendiri Iya cowok sendiri, tengah-tengah    
Nah mas VN kan punya kelebihan 
khusus nih, darimana sih 
kemampuan itu didapatkan? 

Kalau kemampuan didapat sendiri tu, sebenernya kalau 
kita sebut juga wahyu, tapi juga ada keturunan dari 
eyang, dari keluarganya papa. 

   

Itu awal mulanya itu dari eyang? Itu kalau orang Jawa itu bilangnya namanya apa ya uteg-
uteg siwur tu diatasnya dua tingkat mbah buyut. 

   

Jadi awalnya dari situ? Hee, jadi awal silsilah trah-nya papa    
Itu nanti apakah terus sampai 
berlanjut? 

Sampai kesembilan     
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Berati mas VN yang ke? Ke-6 ini sekarang    
Terus kalau sudah yang ke-9 itu, 
yang ke-10 nya gimana? 

Lha itu kita juga belum tahu soalnya aku juga pernah 
tanya tu itungane masih misterinya, nanti bisa dapet lagi 
apa ndak kan kita juga ndak tahu. 

   

Itu kira-kira kenapa atasnya eyang 
bisa memiliki kemampuan itu 
awalnya gimana? 

Kalau eyang itu kan memang dasarnya Kejawen, jadi 
Kejawen itu kan pasti ada puasa terus kaya gitu kaya 
gitu, makanya dari puasa sendiri itu katanya terlatih gitu, 
sering prihatin dan lain-lain. 

   

Sampai mas VN juga Kejawen 
gitu? 

Iya Kejawen tapi kalau aku..kalau dulu papa Kejawen 
tapi nglepas 

   

O nglepas, jadi sempet Kejawen 
dulu papa? 

Iya papa    

Sampai umur berapa kira-kira? Papa Kejawen kira-kira umur, sampai umur 27...terus 
dilepas 

   

Berati masuk ke kepercayaan lain 
atau? 

Yaa, ke Katolik sebenernya. Soalnya kan papa ada apa 
ya, pertentangan antara agama dan adat sebenernya tapi 
papa lebih berat ke agamanya 

   

Em berati sempet merasakan 
Kejawen juga 

Heem dari kecil     

Kalau mas VN sendiri? Aku nggak ngerasain tapi aku cuma ngambil ilmu-
ilmunya Kejawen. 

   

Berati mas VN ini Katolik juga? Iya Katolik, tapi ilmunya Kejawen itu tetep dipakai 
sampai sekarang. 

   

Ilmu yang seperti apa? Kalau ilmu kejawen itu ada yang namanya puasa, terus    
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kita doa jam 12 malam, kalau orang Islam ada namanya 
Tahajud juga itu..kita juga kaya meditasi tu tetep kita 
pakai soale itu kan untuk ngolah diri sendiri, bukan untuk 
ngolah yang lain. 

Apakah ada doa-doanya gitu di 
Kejawen? 

Doanya ada.    

Itu juga dipakai sama mas VN? Iya pakai     
Terus gimana mas VN bisa 
nyeimbangin antara Kejawen dan 
Katolik? 

Kalau sebenernya kalau aku untuk Kejawen sendiri itu 
sebenernya nggak masalah, tinggal gimana kita 
nggunainnya, tinggal gimana kita nyari sisi positifnya aja 
dari Kejawen, makanya sekarang berani ngambil ilmu 
Kejawen soalnya aku cuma ngambil dari yang sisi 
positifnya aja...soalnya banyak syarat orang Kejawen itu 
malah ya jadi dukun atau jadi apa, kita tetap menghindari 
itu, tetep ada prinsipnya orang Katolik, kasih, tapi tetep 
ilmu Kejawen tetep dipakai. 

   

Itu sejak kapan sih mas VN punya 
kemampuan itu? 

Kalau aku dari TK..sebenernya dari kecil tapi 
ketahuannya TK 

   

Itu awalnya gimana? Itu aku sering ngomong-ngomong sendiri, nggak tahu itu 
ngomong sama siapa dulu nggak inget (subjek 
tersenyum). Terus lha itu baru mama papa tahu kalau 
punya. 

   

Itu mama papa langsung tahu atau 
mas VN tanya gitu? 

Enggak, nggak tanya, itu lama-lama jadi gimana ya 
mbak, kebiasaan gitu. Kita lihat kata gitu lama-lama 

   



299 
 

 
 

kebiasaan, tadinya ya tanya itu apa , terus papa kan bisa 
lihat juga, ngomong ‘itu setan’ 

Itu sejak kecil tapi ketahuannya 
TK karena ngomong-ngomong 
sendiri 

Iyaa hee    

Itu yang ngonangi mama papa 
juga? 

Iya     

Terus gimana sih perasaan mas 
VN ketika punya kemampuan itu? 

Kalau perasaan sendiri tu sebenere campur aduk ya 
mbak, ada senengnya juga ada ndak senengnya juga sih. 
Kalau dari ndak senengnya sendiri kita keganggu dengan 
hal-hal seperti itu sebenernya, tapi kalau senengnya juga 
tadi kaya yang bilang ke Jakarta itu juga untuk 
pelayanan sebenernya. 

 
 

 
 

MB 

 
 
 
 
Membantu  

 
 

 
 

++ 

Terganggunya tu gimana? Terganggu dalam arti ada suara, terus misalnya kita 
dilihatin yang mukanya jelek gitu kan juga banyak 
banget orang-orang kecelakaan, jadi kalau mulai SMP itu 
terutama ada orang meninggal, mau ada orang meninggal 
itu kita dah kerasa sebenere, jadi takut sebenere, ya itu 
takute sebenere disitu. 

   

Itu kerasanya itu denger suara 
atau 

Endak, jadi kalau kerasanya tu misale kalau duduk 
didepan gitu, tahu-tahu dibayangan itu ada yaa nggak 
tahu peti mati atau apa gitu...jadi terus sampai pagi. 

   

Tapi mas VN juga tahu itu siapa 
yang akan meninggal? 

Ndak tahu, tapi pasti ada yang meninggal yang aku kenal 
tapi aku ndak tahu itu siapa. 
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Ow..itu terganggunya takutkah 
atau 

Ya takut, risih juga..takut risih semua campur jadi satu tu 
kalau kaya gitu. 

   

Kalau dulu? Kalau dulu belum    
Belum ngerasa takut gitu biasa 
aja, kalau sekarang lebih takut 
gitu? 

Iya lebih takut     

Kenapa bisa seperti itu Kalau lebih takutnya ya itu, kita bisa lihat kedepan itu 
kan sebenere ada kaya keraguan sendiri, jadi kaya 
hatinya nggak tenang malah ada ketakutan nanti 
kedepane gimana gimana. Kalau waktu kecil kan kita 
nggak pernah punya pikiran kaya gitu. 

   

Terus sukanya untuk pelayanan 
gitu ya, pelayanan yang gimana? 

Iya untuk pelayanan..kalau untuk pelayanan itu 
bisane kita untuk ngobatin orang-orang yang 
diganggu, diganggu sama yaa hal-hal seperti itulah, ya 
magic, ada misale orang dikirimi, kita bisa mbantu 
sama kita kalau pembersihan rumah kita juga bisa 
bantu doa. 

 
 

MB 
 
 

 

 
 
Membantu  
 
 

 
 

+++ 
 

 
 

Nah itu kan berati ada orang yang 
minta tolong tu, itu apakah 
istilahnya kaya buka praktek atau 
gimana? 

Endak, kita ndak buka praktek dan kitapun ndak 
nerima uang.  
Kalau ada orang yang minta tolong ya kita tolong tapi 
kalau dia ndak minta tolong ya udah, kita juga ndak 
maksa. 

AL 
 
 

SK 

Altruisme  
 
Sifat 
kebutuhan 
korban tidak 
ambigu 

+++ 
 
 

+++ 

Berati itu itu istilahnya dari mulut Iyaa dari mulut ke mulut..tapi kita ndak pernah buka SK Sifat +++ 
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ke mulut gitu? praktek, kalau ada yang minta tolong kita tolong. kebutuhan 
korban tidak 
ambigu 

Itu seputar apa aja tadi? Pembersihan rumah, sama kalau misalnya ada orang 
diganggu santet atau entah apa ada yang diikutin. 

   

Itu mas VN sendiri yang 
menyelesaikannya? 

Endak, kita ditim ada ber-12 termasuk timnya ada 
papa juga. 

KS Kerja sama +++ 

12 orang dalam satu tim, nah 
apakah dalam bekerja itu 12-
12nya terjun? 

Yaa, terjun, menyesuaikan sih sebenernya, ada salah 
satunya kerja atau keluar kota yaa bekerja yang sebisanya 
aja sudah cukup. 

   

Terus kalau dampak positif sama 
dampak negatifnya punya 
kemampuan itu gimana? 

Kalau dampaknya sendiri untuk yang dampak positifnya 
tadi itu yang pertama ada rasa suka citalah, kita bisa 
menolong orang, ada rasa syukur yang lebih 
sebenere. Kalau negatifnya itu tadi, kita nggak bisa 
ngontrol ketakutan kita sendiri, kita terlalu khawatir sama 
kedepane kita, itu dampak yang paling tak rasain. Takut... 

 
 

DT 

 
 
Daya tarik  

 
 

++ 

Itu apakah mas VN juga bisa 
melihat masa depan mas VN 
sendiri? 

Ndak bisa     

Punya orang lain gitu? Hee punya orang, jadi kalau aku lihat seseorang oh masa 
depane gini, itu malah aku takut sebenere.  

   

Oh malah takut, kenapa? Soale kita juga nggak mau orang yang kita kenal juga 
nanti kedepane sama yang kaya, tidak diinginkan. 

   

Itu bisa tentang hal yang baik Iya baik dan buruk.    
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maupun hal yang buruk? 
Terus gimana sih penilaian orang 
lain terhadap kemampuan yang 
dimiliki sama mas VN? 

Kalau penilaiannya sih sampai saat ini Puji Tuhan positif 
sih. 

   

Dari keluarga sendiri? Didukung     
Kalau dari temen-temen yang 
dulu, mungkin SD, SMP atau 
SMA? 

Em kalau SD SMP belum terlalu terlihat sih sebenere, 
yang udah kelihat SMA. Itu juga kalau SMA sih ya ada 
sing ngatakne orang aneh, wong edan atau apa, lain-lain 
lah banyak kaya gitu, tapi juga ada yang support sampai 
sekarang support ikut dalam tim itu juga yang 12 itu, ada 
orang tiga itu juga kuliahnya di Unika. 

   

Itu sampai dikatain kaya gitu, 
emang mas VN melakukan apa, 
apa ngomong sendiri apa gimana? 

Iya heem, sering ngomong sendiri.    

Terus kalau dari temen yang 
sekarang gimana? 

Kalau temen yang sekarang Puji Tuhan dari temen kuliah 
sendiri positif semua sih, banyak temen-temen dari 
fakultas lain juga ada tanya. Dari psikologi juga ada, dari 
hukum..tapi paling banyak dari hukum kelihatane hehehe 

   

Ow kenapa itu? Kalau dari hukum kan memang dari temen-temen SMA, 
kan banyak yang di fakultas hukum juga. 

   

Terus apakah sih yang diharapkan 
mas VN dengan memiliki 
kemampuan itu? 

Kalau yang tak harapin tu sebenere cuma satu sih, aku 
kalau masih punya kharisma kaya gini harus 
dikembangin dan harus untuk pelayanan..itu 
harapannya itu aja. 

 
MB 

 
Membantu  

 
+++ 
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Terus kemampuan apa aja sih 
yang dimiliki sama mas VN ini? 

Ya kaya tadi, kita bisa ngeliat setan, terus nghilangin 
setan gitu dan sama tadi bisa lihat kedepan kaya gimana. 

   

Masa lalu apakah juga bisa? Kalau masa lalu bisa. Ya masa depan tapi tidak terlalu 
jauh, kalau masa lalu bisa jauh..lebih berat ke masa lalu. 

   

Terus kalau telepati gitu? Telepati cuma khusus sama orang-orang tertentu 
sebenere. 

   

Orang tertentu yang seperti apa? Yang juga punya kemampuan sama.    
Berati kalau orang yang nggak 
punya nggak bisa? 

Bisa tapi dia harus punya ilmu kebatinan, tu kaya papa 
itu kan, engkong ku dulu orang Chinese jadi dia punya 
ilmu kebatinan tenaga dalam, lha itu kan bisa dia pakai 
itu. Jadi khusus orang-orang sing punya konsentrasi 
tinggi sebenere kalau orang kaya gitu. 

   

Em berati mas VN bisa kan? Heem bisa..sama orang-orang tertentu yang terlatih 
terutama. 

   

Tadi ngusir setan itu maksudnya 
apakah juga bisa kaya masukin 
sama ngeluarin kalau ada orang 
kesurupan? 

Bisa..bisa    

Terus mas VN apakah juga bisa 
ngelihat sesuatu yang sedang 
terjadi ditempat lain gitu? 

Nggak, nggak bisa, jadi aku lihat itu sebenere nggak 
sengaja...jadi kaya langsung tiba-tiba gitu, ndak bisa 
diprediksi aku mau lihat, ndak bisa. 

   

Berati tergantung apa gitu juga 
nggak bisa? 

Nggak bisa, jadi tahu-tahu muncul aja, entah itu nanti 
lewat mimpi atau lewat bayangan atau apa gitu juga ndak 
bisa diprediksi. 
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Tapi kalau lewat mimpi itu 
apakah berupa mimpi riil atau 
tanda-tanda gitu? 

Ya riil..riil. jadi cuma dalam bentuk bangunan atau 
kondisi yang berbeda, tapi alur ceritanya sebenere sama. 

   

Terus gimana sih cara mas VN 
buat ngembangin kemampuan 
tersebut biar lebih terasah? 

Kalau lebih terasahnya ya tadi, kita lebih banyak puasa, 
doa, prihatin, sama kita berbagilah sama orang lain tu kan 
bisa lebih terasah, bisa lebih membantu. 

   

Kalau puasa tu puasa yang seperti 
apa? 

Kalau puasa sebenere aku puasanya kaya orang Paskah 
itu, sehari makan kenyang. 

   

Itu diakukan saat? Jumat pertama setiap bulan.    
Kalau doa itu, adakah doa-doa 
khusus? 

Kalau doa khusus aku pakai doa Katolik itu jam 12 
malem itu Kerahiman Ilahi. 

   

Itu setiap hari? Ya kalau ini mulai sekarang Puji Tuhan setiap hari.    
Rutin gitu ya? Iya rutin.    
Terus prihatin itu yang 
dimaksudkan gimana? 

Kalau prihatin tu dalam arti kita menyikapi ya, jadi kalau 
kita bisa lihat kondisi orang lain yang lebih kurang 
dari kita sebenere, kita makane berbagi, kita mau 
menolong, itu sebenernya prihatin. Kita prihatin raga. 

 
SI 

 
Simpati  

 
+++ 

Terus itu kan dipraktekan terus 
gitu, terus gimana sih caranya mas 
VN bisa tahu kalau ini akan 
semakin terasah atau ini akan 
semakin berkembang gitu? 

Itu dengan sendirinya o mbak...jadi kita tahu nggak lebih 
terasahnya itu nanti setelah itu jangkanya lama 
banget...mungkin satu tahun dua tahun baru kelihatan, itu 
nggak langsung, jadi pelan-pelan semua step by step 
sebenere. 

   

Kalau dari pengalaman mas VN 
sendiri gimana? 

Kalau dulu mulai aku puasa berati SMP ke SMA, itu 
mulai kerasa SMA...itu gitu, jadi tadinya kalau yang 
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SMP kita lihat kaya masa lalu tu kaya cuma setengah-
setengah, SMA-nya bisa lebih panjang, nah sampai 
sekarang bahkan sama persis sama yang dialami orang 
gitu..tapi ada batasnya kalau kaya gitu. 

Berati mas VN itu mulai diasah 
itu setelah TK itu atau gimana? 

Enggak, jadi SD kelas lima kelihatannya. Soalnya harus 
bener-bener siap. 

   

Dengan cara puasa doa itu? Iya, dulu naik kelas lima udah mulai puasa sampai 
sekarang. 

   

Terus apa yang dilakukan setelah 
TK sampai sebelum kelas lima 
itu? 

Ya dibiarin..dibiarin tok.    

Terus itu berbahaya nggak sih 
buat mas VN? 

Sebenere nggak bahaya sih, cuma kalau dulu dari TK 
sampai SD kelas empat itu memang didoktrin 
sebenere...jadi kita didoktrin supaya kita ndak takut, itu 
cuma doktrin. 

   

Tapi sebenernya takut nggak? Takut, tapi kan kita dapet doktrin itu akhirnya kita luweh 
gitu, itungane yowes lah gitu. 

   

Doktrin yang seperti apa sih? Ya intinya nggak usah takut, jalan wae, anggep 
temen..jek kecil kan memang didoktrin kan sebenere. 

   

Sosok pertama apa sih yang mas 
VN lihat waktu dulu? 

Kalau dulu eyangku, eyang buyut.    

Itu ngapain mas VN? Cuma dateng, soale habis meninggal itu waktu kelas satu 
SD aku. Cuma dateng tok habis itu udah. 

   

Mas VN nangis atau gimana? Endak nangis, cuman dateng tok.    
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Itu mas VN tanya apa gimana? Ndak tanya, aku baru mulai tanya kelas empat. Aku 
keinget kok dulu pernah diweruhi eyang buyut ya, soale 
eyang buyut sama ku kan deket, jadi aku ndak tahu kalau 
eyang buyut meninggal sebenere. 

   

Ow..terus gimana sih mas VN 
menggunakan kemampuan itu 
secara positif? 

Ya kalau positif sih sebenere kalau tadi pelayanan, kita 
mbantu orang, kita nggak mandang bulu sih sebenere 
kita mau mbantu siapapun, kita pelayanan. 

SK Sifat 
kebutuhan 
korban layak 
ditolong 

+++ 

Itu sampai Jakarta itu kenapa sih 
mau sampai sana? 

Itu karena kita punya tekad ya, terutama tekad dari 
dalam diri sendiri kalau kita harus bantu orang, 
harus ngalahin rasa egois kita sendiri. 

SI Simpati  +++ 

Itu kasus apa? Kalau kemarin itu kan memang itu rumah bekas kuburan, 
jadi kita paling ndak cuma mbatesi biar ndak diganggu. 

   

Itu pakai ritual apa? Kita doa, cuma doa. MB Membantu 
berupa doa  

++ 

Satu tim itu? Iya satu tim, kalau kita juga ada prodiakon, lha itu kita 
bisa percikan juga. 

KS Kerjasama 
dengan tim 

+++ 

Itu kaya ada kembang atau apa 
gitu? 

Kalau kembang melati ada sih.    

Berati ada juga unsur-unsur Jawa 
gitu? 

Iya, soalnya kita sadar kita kan hidup ditanah Jawa, jadi 
kita harus... 

   

Mas VN pernah nggak sih ngerasa 
ingin membantu orang lain? 

Ya, pernah pingin bantu banget SI Simpati  +++ 

Seberapa ingin itu? Sebisanya (subjek tersenyum).    



307 
 

 
 

Nah mas VN kan bisa ngelihat apa 
yang terjadi pada seseorang entah 
itu baik atau buruk, terus apa yang 
bisa mas VN lakukan? 

Lha itu kelemahanku disitu, aku nggak bisa ngasih solusi. 
Makane kalau habis dari aku tak lempar ke papa, 
papa yang lebih tua jadi bisa ngasih solusi atau jalan 
keluar. Kalau aku kelemahane disitu, aku nggak bisa 
ngasih solusi. 

 
 

KS 

 
 
Kerjasama 
dengan 
ayahnya 

 
 

+++ 

Karena? Memang itu kita udah, maksude udah di..kalau eyang 
buyut ngomong udah digariskan untuk punya kelemahan 
masing-masing. Jadi kalau papa itu nggak bisa lihat masa 
lalu atau masa depan, tapi papa bisa ngasih solusi. Tapi 
kalau aku cuma itu, aku bisa ngelihat masa lalu masa 
depan tapi aku nggak punya solusi. Begitupun eyang-
eyangku pun juga gitu semua, jadi saling tanya satu sama 
lain sebenere.  

   

Em...berati nggak bisa nglakuin 
apa-apa, walaupun itu orang 
terdekat? 

Nggak bisa    

Terus gimana sih reaksi mas VN 
ketika ada seseorang yang 
meminta tolong ke mas VN? 

Yaa pertama kita tanya dulu sih sebenere masalahe, kita 
masih batas bisa membantu ya kita bantu. 

MB Membantu  +++ 

Tanya dulu permasalahannya 
gitu? 

Iya permasalahannya pasti kita tanyain dulu, terus kira-
kira kita bisa bantu ndak ya, kalau misale aku bisa aku 
sendiri yang bantu...kalau misale nggak bisa nanti 
aku tanya papa. 

 
 

KS 

 
 
Kerjasama  

 
 

+++ 

Itu apakah ada batasannya untuk 
mas VN selesaikan sendiri gitu? 

Endak     
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Itu kalau minta tolong ke papa itu 
kasus yang beratnya seperti apa? 

Kalau kasus beratnya itu terutama masalah kaya, itu sih 
papa lebih ke orang-orang yang memang sudah sampai 
sakit jiwa gara-gara dikirimi kaya gitu, itu masalah 
terberate, itu kalau aku nggak bisa. Ada soale banyak 
orang kerumah sing udah kaya orang gila, udah gila 
malah.  

   

Berati mas VN bisa 
menyelesaikan masalah-masalah 
kecil gitu? 

Iya masalah-masalah kecil kaya misale permasalahan 
atau permasalahan antar perseorangan atau personal, 
sama kaya orang kesurupan kita bisa bantu. 

   

Pernah nggak sih mas VN kaya 
nolak sesuatu karna hal-hal 
tertentu gitu? 

Ndak pernah    

Berati dicoba dulu gitu? Iya dicoba dulu, sebisane    
Dalam sepanjang sejarah mas VN 
pernah nglakuin apa aja untuk 
menolong orang lain itu? 

Yang tak inget waktu itu nyelesaiin masalah yang dia 
dirasuki sama itu sih sebenere kalau yang paling 
berkesan ya itu yang babi ngepet...dimasukin babi ngepet 
itu rumahnya Sanggung (subjek menunjuk arah belakang 
dengan jari telunjuknya). Itu papa ke Jakarta kebetulan 
tim juga ndak bisa, akhire aku kesana sendiri sama ya 
berdua sama saudara. Itu sih menurutku sing paling 
berkesan, kalau yang laine mungkin biasa aja hehehe. 

    

Oww yang biasa-biasa aja 
contohnya gimana sih? 

Kalau biasa-biasa aja mungkin kita cuma ngilangin-
ngilangin setan-setan. 

   

Itu bener-bener diilangin? Kita bukan diilang sebenere dipindah, kita ada nego sama    
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dia. 
Gimana itu? Kalau bisa dinego ya kita pindahkan, tapi kalau nggak 

bisa dinego ya kita buang. 
   

Terus apa lagi kasus-kasus yang  
sederhana mungkin? 

Kita nyariin solusi terutama untuk orang sing punya 
masalah pribadi sama dirinya sendiri sebenere, kaya rasa 
khawatirnya dia terlalu tinggi...itu kalau aku masih bisa 
ngasih solusi sih sebenere, kalau masalah pribadi. 

   

Ngasih solusi itu berati terkait apa 
yang akan dilakukan kedepannya 
gitu? 

Heem kedepane.    

Itu berdasarkan prediksinya mas 
VN? 

Endak, jadi kaya ya apa yang kita lakukan hari ini kan 
pasti berdampak untuk kedepane kita, aku cuma 
ngasih gitu aja kaya gambaran-gambaran aja, jadi kalau 
kita ngambil pilihan ini kita punya risiko ini, kita 
ngambil pilihan ini kita punya risiko ini. 

AT Atribusi 
internal 
terhadap 
korban 

+++ 

Emm gitu, terus ada lagikah? Paling ya nek untuk temen-temen paling banyak sih 
sebenere masalah hubungane temen-temen hehehe 

   

Nah terus tadikan mas VN bilang 
kitapun nggak nerima uang gitu, 
itu kenapa bisa seperti itu? 

Kalau kita nerima uang soalnya memang kita itu 
diajari memang dari mbah buyut, kalau kita punya 
wahyu itu kan datangnya memang dari Tuhan jadi 
kita harus ngasih ke orang lain itu secara gratis 
soalnyapun Tuhan ngasih ke kita gratis, itu pedomane 
dari kecil, makane kita lakuin sampai sekarang. 

AL Altruisme  +++ 

Nah misalkan pergi sampai kejauh Yaa kita nggak tombok sih, tapi kita suka cita, nglakuine    
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gitu kan juga butuh biaya, itu 
apakah istilahnya tombok gitu? 

juga seneng-seneng. 

Tapikan seperti itu pernah 
dijadikan sebagai mata 
pencaharian, apakah pernah 
berpikiran seperti itu? 

Pernah tapi enggak..yaa cuma sekilas pikiran tapi nggak 
mau. Ya ajaran itu dan kitapun harus mengasihi itu yang 
penting sih, menolong orang lain ikhlas. 

 
 
 

AL 

 
 
 
Altruisme 

 
 
 

++ 
Gimana sih perasaan mas VN 
setelah menolong orang lain? 

Suka cita ya seneng.    

Nah misalkan habis 
menyelesaikan permasalahan gitu 
kan butuh energi atau tenaga, itu 
seberapa lelahnya? 

Kalau capeknya sih sebenere kaya orang olahraga ya lari 
gitu, memang capek. Kita paling ngumpulin tenaganya 
kalau biasanya aku sama papa ya paling ngrokok ngopi 
habis itu udah mbalik lagi hehehe bisa lagi, istirahat 
bentarlah. 

   

Tapi energi yang paling besar 
yang dikeluarkan mas VN itu 
ketika menangani masalah apa 
sih? 

Sebenere semuanya rata, kita mau masalah besar masalah 
kecil itu rata kita ngeluarinnya juga, cuma kalau beratnya 
kalau kita pembersihan rumah, kenapa lebih berat aku 
juga nggak tahu (subjek tersenyum). 

   

Berati itu secara fisik ya 
capeknya, atau pikiran juga kena? 

Iya fisik..ndak kena pikiran, cuma fisik.    

Dulu mas VN pernah cerita kaya 
disini tapi rohnya keluar gitu, itu 
gimana itu? 

Heem, kalau itu waktu nerawang sih sebenere, kalau ada 
orang tanya punya rumah jauh...’ini aku punya rumah 
disini tolong liatke ada apane’ 

   

Berati mas VN dalam keadaan 
tidur atau? 

Sadar...tapi pikirane kemana-mana, jadi aku udah ngak 
denger omongan dari depan samping gitu endak. 
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Itu pernah dilakukan sering? Nggak sering, kalau memang bener-bener mendesak. 
Kalau kita nggak bisa pergi kerumahnya orang yang mau 
kita bantu nah itu kita pakai. 

   

Itu juga lelah gitu? Hehehe itu capek, biasane kalau nggak kuat, pingsan, 
sampai risiko tertinggi raga sukmo itu sukmanya nggak 
bisa mbalik, soale eyang dulu meninggalnya itu. 

   

Ow..apakah itu bisa dilakukan 
sendiri atau perlu... 

Sendiri bisa.    

Berati dalam menyelesaikan 
permasalahan itu mas VN bisa 
menyelesaikan sendiri, tapi kalau 
untuk kasus-kasus yang berat itu 
minta tolong sama... 

Papa, kalau ndak tim.    

Terus gimana sih perasaan mas 
VN ketika ada orang lain yang 
minta tolong sama mas VN? 

Seneng...ya tapi kadang yang namanya manusia kadang-
kadang juga ada penolakan sebenernya, ada alesane sing 
capeklah, sing apalah, tapi kita sebenere berusaha sih 
tetep menolong. 

   

Senengnya tu seneng kenapa? Ya itu ndak tahu kenapa ya, kita lebih suka cita aja, jadi 
kita lebih ada rasa bangga sama diri sendiri kita bisa 
nolong orang lain. 

DT Daya tarik  +++ 

Dari dalam hati mas VN sendiri 
apa yang menyebabkan mas VN 
itu mau menolong orang lain? 

Itu jadi kalau dari personal aku sendiri, kita hidup tu 
nggak cuma nyari duniawi tapi kita juga nyari rohani, 
juga kita harus butuh makanan jiwa ndak cuma makanan 
raga, kalau aku itu. 
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Gimana sih perasaan mas VN 
kalau belum bisa nolong orang 
lain? 

Ya sebenere sedih sih, tapi ya mau gimana lagi, kita kan 
juga punya kemampuan sendiri-sendiri...sedih sebenere, 
yaa agak kecewa dikit. 

DE Distress diri  +++ 

Apakah juga pernah gagal? Em belum, tapi dulu hampir untung masih bisa 
nyelesaiin. 

DT Daya tarik  ++ 

Dalam kondisi suasana hati yang 
seperti apa sih mas VN mau 
menolong itu? 

Semuane mau kalau dibutuhin.    

Tengah malem gitu? Baru dua hari yaa waktu di Jakarta itu, satu hari itu 
dimintain tolong orang jam tiga pagi...kita tetep bantu. 

   

Kalau mau ujian gitu? Yaa kalau kaya UAS kemarin itu kan habis UAS, kita 
juga kalau ada pelayanan kita tidur jam empat pagi, ndak 
masalah sih sebenere. Aku punya pikiran kalau kita 
mbantu orang pasti kita ndak akan ngantuk, takut 
bangun siang pastiii bisa bangun. 

 
 
 

DT 

 
 
 
Daya tarik  

 
 
 

++ 

Nah pernah nggak sih mas VN 
berpikiran menggunakan 
kemampuan itu secara negatif? 

Puji Tuhan belum.    

Tapi pernah kepikiran nggak sih? Nggak pernah.    
Kira-kira apa yang terjadi kalau 
itu digunain secara negatif? 

Ya itu dampake kita juga kedepane pasti punya rasa 
ketakutan sendiri sih sebenere, kita nglakuin dampak 
negatif tu kita salah ke orang lain kita pasti juga punya 
rasa khawatir sendiri. Itu sih dampake, dan kita pasti 
kehilangan wahyu itu, soale pada dasarnya wahyu itu 

 
 
 

DE 

 
 
 
Distress diri  

 
 
 

+++ 
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kaya keturunan Kejawen itu memang itu digunain untuk 
pelayanan. 

Terus gimana sih mas VN itu 
membuat keputusan untuk 
menolong orang lain? 

Kalau proses-prosesnya kita harus melihat juga kaya 
schedule-nya kita, kita kapan kuliah nanti kita kerja, 
misale hari Senin itu malem kita ada mbantu orang berati 
kita harus lemparin ke besok, jadi kita harus lihat jadwal 
kita juga.  

   

Habis itu, permasalahannya dulu 
apa gitu? 

Iya heem, kalau bisa diselesaiin waktu dia tanya, kita 
selesaiin. Tapi kalau ndak bisa kita harus nata schedule-
nya. 

   

Nah ada nggak sih kriteria orang 
yang akan mas VN tolong? 

Ndak ada...semua orang, apapun itu agamanya dan 
permasalahannya. 

   

Terus dalam keadaan yang seperti 
apa orang yang akan mas VN 
tolong? 

Gimana ya kalau njelasin itu, rodo susah i...em dalam 
keadaan yaa saat pokoke butuh aja gitu. Kalau dia 
tanya aja. 

 
SK 

Sifat 
kebutuhan 
korban tidak 
ambigu  

 
++ 

Apakah orangnya harus terpuruk 
dulu atau? 

Ndak..ndak..kita menghindari orang terpuruk dulu. SK Sifat 
kebutuhan 
korban layak 
ditolong 

+++ 

Terus gimana sih mas VN 
memaknai kehidupan mas VN ini 
secara keseluruhan? 

Saya memaknai itu yaa kembali lagi punya prinsip 
sebenere, ada yang namane hidup, penghidupan, sama 
kehidupan. Kalau hidupkan memang yang buat Tuhan, 
penghidupan itu juga Tuhan, tapi kehidupan yang buat 
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kita sendiri, jadi gimana kita ngolahnya itu dari diri kita 
sendiri. Itu sih makna universalnya kita bisa nyatuin 
hidup, kehidupan sama penghidupan. 

Tadi mas VN cerita tentang 
dampak negatifnya itu ya kadang 
terganggu, itu apakah setiap hari 
mas VN mengalami itu? 

Endak...kalau kaya gitu sebenere ketakutan itu waktu 
kondisine badan kita drop. Kalau sakit atau kita lagi ada 
masalah gitu, konsentrasi kita hilang sebenere, jadi dia 
gampang nyerang. 

   

Ow berati itu juga tergantung 
kondisi badan juga..kalau sehat 
gitu? 

Iya kondisi badan...kalau sehat ndak bakal, tapi kalau lagi 
drop sakit itu kena. 

   

 

Wawancara: 31 Juli 2018 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA  INTENSITAS 
Itu mas VN punya kemampuan itu 
sejak kecil ya berati? 

Kalau aku itu sejak kecil, soalnya dari turunan keluarga 
dari Papa. Jadi memang rata-rata semuane bisa punya 
kemampuan kaya gitu. 

   

Dari eyang terus mbah buyut ... Eee itu kalau orang jawa ngomongnya..apa ya..utek-utek 
siwur gitu ik...atasnya mbah canggah. 

   

Ow...jauh ya berati  Hee jauh     
Nah itu awalnya ketemu bisa tau 
oh aku punya kemampuan seperti 
ini tu umur berapa ? 

Eee aku mulai ngrasa itu umur TK    
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Itu gimana, ketemu apa atau 
gimana ? 

Eee ya lihat mahluk-mahluk kaya gitu to mbak, dan tu 
ada yang ngikutin aku..itu dari kecil...itu yang ngikutin 
aku itu kaya sahabate eyang ku, itu sampai sekarang.  

   

Terus begitu tau oh ada yang 
ngikutin mas VN terus gimana ? 

Eee yo ndak takut mbak, biasa wae...ndak ada rasa 
gimana-gimana, ya mungkin agak nggak nyamane misale 
ikutin terus kan memang agak nggak nyaman aja kalau 
aya gitu. 

   

Terus itu tanya ke bapak kah atau 
gimana ? 

Ke eyang     

Tanya langsung ke eyang ? Hee    
Jadi begitu tahu oh ada orang, itu 
langsung tanya ke eyang, terus 
eyangnya gimana ? 

Dulu yang tanya papa, itu kok VN lihat kaya gitu terus 
apa...aku nyebutin ciri-cirine ke papa, terus papa 
tanya..oh itu sahabatnya eyang...sahabat mbah buyut. 

   

Terus apa yang dilakukan sama 
orang tua atau, ketika mengetahui 
mas VN ternyata juga punya 
kemampuan seperti itu ? 

Kalau kemampuan kaya gitu sih aku memang dari dulu 
disuruh puasa sama doa aja...tapi kalau puasa sampai 
sekarang rutin masih. 

   

Terus ee itu kan mas VN kan tahu, 
sebagai anak kecil mungkin biasa 
aja atau ...  

Biasa aja     

Biasa aja...nggak menyeramkan 
gitu ? 

Endak, biasa     

Jadi awal pertama melihat sosok 
seperti itu adalah seperti sosok 

Manusia, ya manusia biasa, cuma pakai pakaian adat 
jawa...laki 
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manusia atau... 
Itu pertama kali ya, TK Iya pertama kali     
Kira-kira usia berapa ? Duh usia berapa ya, sekitar 4 tahun..5 tahunan lah     
Itu kan pertama kali lihat sosok 
itu, terus setelah itu ada lagi 
nggak yang dilihat? 

Kalau itu yang dilihat setiap hari ya banyak ...ya banyak 
sih kalau setiap hati nek lihat  

   

Terus ketika orang tua tahu, 
langsung disituh puasa atau? 

Enggak, kalau untuk TK aku mulai disuruh puasa tu SD.    

Mulai awal SD ? Mulai SD kelas 5, aku masih inget kelas 5...udah mulai 
disuruh puasa. 

   

Selama dari TK kelas 1, 2, 3 itu ? Eee di diemin     
Diiemin aja? Hee masih di diemin, baru kelas 5 tu baru diarahin sama 

papa soalnya papa kan juga bisa ..nah itu baru diarahin  
   

Terus sebelum masa itu, sebelum 
kelas 5 itu kira-kira gimana nih, 
kemampuan apa yang mas VN 
bisa ? 

Ee kalau untuk sing dari TK sampai itu mungkin cuma 
lihat tok...habis itu dari kelas 5 sampai sekarang ya 
itu..bisa ngluarin orang kesurupan  

   

Berati mulai dari setelah kelas 5 
itu, itu kan istilahnya diasah...itu 
malah bertambah kemampuannya 
? 

Iyaa tambah kemampuan dan untuk pelayanan juga sih 
mbak  

   

Bisa diceritain keyakinan apa 
yang dijalankan dari orang tua 
atau eyang begitu ? 

Kalau memang dari eyang itu dulu punya kepercayaan 
kejawen sama papa juga, tapi kalau sekarang papa dah 
nglepas kejawen...dan aku diarahin juga nggak boleh ikut 
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ke kejawen soale kamu punya kemampuan kaya gitu 
kamu ndak usah ikut apa-apa..kamu gunain untuk 
pelayanan, gitu...jadi kaya mbantu orang sakit, 
ngobati orang kesurupan, gitu mbak  

 
 

MB 

 
 
Membantu  

 
 

+++ 

Berati mulai dari eyang ke atas itu 
masih kejawen ? 

Masih kejawen     

Tapi setelah papa ... Setelah papa, papa nglepas     
Terus selama ini gimana perasaan 
mas VN punya kemampuan indra 
keenam? 

Kalau..ya ada sedihnya ya mbak...kalau sedihnya itu ee 
dalam arti kadang tu kalau ada orang ini..bukan 
mbicarain setan tapi orang, orang mau meninggal itu 
kadang-kadang aku kerasa gitu lho...jadine kaya ada rasa 
takut sendiri..kalau ketemu orang itu sebenere ada rasa 
takut sendiri. Yaaa bukane tahu bener tapi kaya ada rasa 
‘oh orang ini mau meninggal’, itu akhirnya meninggal 
beneran gitu...lha kalau senengnya kalau memang aku 
prinsip diri sendiri untuk pelayanan..itu senengnya 
bisa nolong orang banyak, itu wae sek tak rasakne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daya tarik  

 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 

Pernah ada rasa takut gitu ndak ? Kalau rasa takut sebenere ndak ada, cuma keganggu 
aja...maksude risih gitu...kalau takute ndak ada. 

   

Risihnya tu risih, mereka ganggu 
gimana ? 

Ya kalau tiba-tiba njedul, terus ganggu gerak-gerakin 
benda itu kan sebenere kita risih to. 

   

Itu mas VN itu bisa buka tutup 
nggak to, kadang kalau diperluin 
dibuka mata batinnya 

Nggak, kalau aku kebuka terus    
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O kebuka terus ? Iyaa, nggak bisa ditutup. Soale memang dari 
kecil...soalnya kalau dari kecil sama dibentuk itu 
beda..kalau dibentuk itu bisa ditutup, kalau dari kecil nek 
setauku ndak bisa.  

   

Itu stress nya seperti apa kalau 
memang kebuka terus ? 

Stressnya tu gimana ya mbak..ya kaya yang pertama 
emang nggak bisa tidur..stress itu...mikirin, selalu 
mbayang-mbayangke gitu...nek aku stress e cuma itu tok 
sih...sama kaget tok sebenere, ngaget-ngageti gitu. 

   

Berdampak sama hal lain 
mungkin, akademik atau kegiatan 
? 

Ee ndak, ndak terganggu...cuma doa..kalau doa kadang-
kadang, waktu doa itu doain orang meninggal itu pasti 
dateng..jadi doane kaya rada kurang konsen.  

   

Maksudnya gimana ? Kalau doa gitu, pasti banyak yang ngikut juga, doa 
juga..kaya di gereja walaupun dirumah sendiri itu banyak 
sek ngikuti...banyak sek ngikut doa.  

   

Ngikutin mas VN ? Hee     
Nah kaau sebelum diasah, 
kemampuan awalnya mas VN 
cuma bisa melihat mahluk tak 
kasat mata, nah setelah diasah itu 
kemamuannya bertambah apa aja 
? 

Ee kalau bertambahnya mungkin lebih apa ya..lebih peka 
sih mbak..jadi kalau dulu kan cuma bisa ihat, kalau 
sekarang bsa ngrasain ada sek meh dateng..misale sapa 
sek meh dateng mahluk kaya gitu meh dateng ke aku gitu 
aku dah krasa sih  

   

Terus ? Terus yang kedua ee bisa lihat masa lalune orang bisa sih 
mbak...sing ketigane mbilangin diri sendiri dan orang 
lain mbilangin nanti kedepane ada antisipasi-antisipasi 
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terhadap masa lampau...mbilangin ke orang...cuma itu 
tok sih  

AI Atribusi 
internal 

++ 

Ow gitu...terus dampaknya 
dkehidupan mas VN sekarang ini 
punya kemampuan seperti itu apa 
aja, mungkin dampak positif sama 
negatif? 

Kalau dampak positifnya sendiri ya itu tadi...ee ini ya 
juga kemampuanku tak gunake buat pelayanan 
dalam arti pelayanan juga mbantu orang lain, juga 
mbantu temen-temen atau saudara...kalau misale kaya 
dampak negatif sampai sekarang belum ada  

 
 

MB 

 
 
Membantu  

 
 

+++ 

Pelayanan itu dalam arti gimana ? Emm kalau pelayanan tu misale ada kaya orang sakit 
yang nggak diketahui secara medis itu bisa..terus yang 
kedua kaya aku sama papa itu kan kita juga di wilayah tu 
kita juga mbentuk kaya tim, itu memang tim untuk 
doa...pelayanan dirumah, jadi kalau misale rumahe 
angker apa rumahe banyak kaya gitunya kita 
hilangin...itu dalam bentuk itu  

   

Seperti komunitas begitu ? Sebenere bukan komunitas mbak, apa ya..itu emang 
kelompok doa  

   

Mas VN menyebutnya kelompok 
doa 

Iya kelompok doa, soale hampir semuanya orang 12 itu 
bisa semua  

   

Ow itu 12 orang ? Iya 12 orang     
Berati tidak merasakan dampak 
negatif dari .... 

Ndak kalau dampak negatif,ya mungkin nanti satu saat 
nanti ada, tapi kalau sekarang belum ada  

   

Nah pengalaman mas VN 
mengenai kemampuan mas VN itu 
mas VN dah pernah ngapain aja ? 

Pengalamannya kalau aku..apa nih mbak sing gimana    
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Ee mungkin yang mas VN inget 
atau yang paling berkesan 

Kalau yang paling berkesan itu waktu ada saudara, itu 
punya temen di Papua...waktu itu suruh lihatin rumahe 
yang ada di Papua itu...dan ternyata disitu bener 
semua...jadi tebakanku disana itu bener semua...jadi 
keluarga punya masalah apa, kaya apa ....habis itu setelah 
aku nebak dan bener, disuruh ke Papua sama papa 
itu...itu yang mungkin paling berkesan sih  

   

Terus metode apa yang dilakukan 
mas VN buat mengasah itu ? 

Metodene tu hehehe apa ya metodenya..eeee    

Puasa itu juga termasuk ? Iyaa puasa juga termasuk...ee yang pertama itu puasa, 
yang kedua itu meditasi, yang ketiga doa  

   

Puasa itu setiap beberapa buankah 
atau gimana, puasa apa yang 
dijalani ? 

Cuma Jumat eee itu itungane Jumat pertama...jadi setiap 
satu bulan  

   

Pada saat Jumat pertama ? Iya     
Selama satu bulan ? Selama tiga hari, itu mulai dari hari Rebo, Kemis, Jumat, 

Sabtu selesai  
   

Itu nggak makan nasi atau ? Cuma makan satu kali sehari, satu kali kenyang...ya 
sebenere kaya puasa Paskah tapi itu lebih kita nggak 
boleh ngemil, nggak boleh minum sing manis...jadi cuma 
sekali makan misale jam 12 makan, makan lagi nanti jam 
12 malem sama minum air putih  

   

Kalau mas VN itu biasanya 
makannya di jam berapa, atau 

Itu tergantung, kalau jam tertentu sebenere nggak 
ada...cuma kita mau makan jam berapa itu 
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adakah jam tertentu ? terserah...kalau aku biasanya jam tiga sore  
Terus puasa itu juga dibarengi 
meditasi atau puasa sendiri, 
meditasi sendiri ? 

Iyaa doa...dibarengi doa, jadi setiap jam 12 malem...kalau 
meditasi itu sebenere cuma untuk kaya...apa ya...kalau 
kepingin meditasi ya meditasi...kalau meditasi sama doa 
kan bisa dijadiin satu 

   

Meditasi yang seperti apa ? Kalau meditasinya sebenere cuma diem tok sih 
mbak...diem...lebih konsentrasi terus kalau aku bilang itu 
sampai blank...jadi sampai aku nggak mbayangin apa-
apa...wes aku nggak tahu apa-apa 

   

Sampai pingsan ? Yaa hampir     
Itu konsentrasi ke apa sih ? Itu ke doa     
Konsentrasi ke doa..mbayangin 
apa gitu ? 

Hee ke doa...eee kalau mbayanginin enggak tapi lebih 
penekanan ke doa setiap kalimat...kalimat doa  

   

Itu doa secara Katolik ? Iyaa secara Katolik    
Adakah doa khusus gitu ? Doa khusus biasanya kita pakai Kerahiman 

Ilahi...Novena Kerahiman Ilahi  
   

Itu puasa dan doa dijalani setiap 
bulan atau ? 

Setiap bulan     

Kemudian adakah permasalahan 
yang muncul yang mas VN temui 
selama mas VN punya 
kemampuan itu ? 

Kalau permasalahan sebenere...cuma...nggak ada sih 
mbak...belum ada  

   

Terus gimana reaksi mas VN 
kalau dimintai tolong kaya gitu ? 

Dimintai tolong...mau nggak mau juga harus mau...mau 
jam berapapun kaya kemarin itu tetangga itu jam 
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3...minta tolong papa terus bantu itu...soale kita niate 
juga pelayanan  

Kalau dalam arti pelayanan itu 
apakah ada fee nya atau gimana ? 

Nggak ada...kita kalau nerima fee enggak    

Kenapa seperti itu ? Ee kalau itu mungkin alesannya...apa ya...kalau aku 
alesan pribadi sama papa sama keluarga itu nanti soale 
itu urusan kita sama Tuhan...wong kita diberi wahyu 
kaya gini itupun dari Tuhan, jadi bagaimanapun Tuhan 
ngasih kita gratis kita juga harus ngembaliin ke orang itu 
gratis  

   

 

Wawancara dengan Teman Subjek  

Wawancara: 14 Juli 2018 

PERTANYAAN JAWABAN 
Jadi mas ini teman apanya mas VN? Temen kenal aja, sekedar kenal karena dulu aku pernah nginep 

dirumahnya, agak ribet ya njelasinnya, aku dulu pernah tinggal 
dirumahnya orang tuanya sahabatku. Jadi orang tuanya sahabatku waktu 
di SMA dulu itu kan deket sama aku terus makanya aku kuliah ini di 
Semarang nginep disitu terus dikenalin sama bapaknya VN. Nah 
otomatis kan jadi tahu VN nya, jadi gitu. Ya aku sekedar kenal aja sama 
VN, sapa-sapaan kalau ketemu, atau kadang aku butuh bantuan aku 
minta tolong.  



323 
 

 
 

Sebarapa deket mas sama mas VN? Nggak deket-deket amat, ya cuma sekedar, ketemu aja juga jarang 
banget, belum tentu ada sebulan sekali ya sekedar kenal. Kenalnya dari 
itu, karena aku tahu VN, aku percaya VN itu karna ya memang keluarga 
yang tak tumpangi itu percaya sama keluarganya VN dan VN tu juga 
pernah ketemu sama aku, dan dia ‘bisa mbantu apa?’, gitu. Bapaknya 
juga, bapaknya juga pernah mbantu, ah sebut aja Pak H dan Bu V tu 
tempat aku nginep tu kan, nah Pak H tu pernah kehilangan kunci mobil, 
nah karena Bapaknya VN itu deket sama Pak H, jadi bapaknya VN tu 
langsung kaya ngrasa ‘oh temanku ini lagi ada masalah’, langsung dia 
telpon Pak H. Bukan Pak H minta tolong bapaknya VN, tapi beliau 
langsung tanya ‘kuncimu ketinggalan dimanaa’ gitu, terus dicari 
ketemu.kalau udah ada intensitas pertemanan tu nggak usah minta 
tolong, beliau udah bisa, cuma aku sama VN tu nggak ada ikatan apa-
apa, jadi kadang memang agak terlalu, aku minta tolong juga aku ngrasa 
kadang bukan jadi prioritas sih. Memang wajar sih, aku ngerasa kaya 
maklum aja VN nggak njadiin prioritas karena yang dateng kerumah tu 
banyak, yang minta tolong tu banyak. Setiap hari tu bisa ada, bahkan 
nglembur sampai jam dua malem, jam tiga pagi, ya kadang kalau pas 
lagi nggak ada orang yang minta tolong tu cuma yaa kadang bisa satu 
aja orang, sebentar, tapi pasti ada setiap hari. Sampai pada akhirnya 
isterinya tu atau ibunya VN tu minta hari apa itu aku lupa itu buat libur, 
nggak boleh ada yang minta tolong dihari itu, karna kasihan, kan masih 
harus kerja dan kuliah. Makanya kalau aku minta tolong tu nggak 
pernah maksa, nggak pernah kaya ngejar-ngejar, karena memang udah 
banyak yang minta tolong sama dia, minta sembuhin apa, lumpuh, ee 
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terus kaya ngeblank selama bertahun-tahun, itu kerjasama bapaknya 
sama si VN itu. Ngeblank misalnya kaya katanya sih memang ada 
gangguan jiwa, tapi disatu sisi memang ada kesurupannya, jadi dia kaya 
diganduli selama bertahun-tahun. Terus aku bisa lihat, orang itu juga 
jadi habis itu dia bisa senyum, tadinya bener-bener kaya suram. Terus 
katanya memang sekarang udah lebih baik, cuma aku nggak lihat 
langsung, cuma aku udah lihat sendiri ada yang kumpuh udah 
diperiksain sampai ke Singapura terus ke beliau sembuh. Aku ngomong 
beliau itu ya memang bapaknya VN dan VN sendiri dan adiknya itu 
memang kerjasama gitu lho untuk nyembuhin orang. Kalau masalah 
terawang-terawang, itu bisanya VN, karena memang untuk misalnya 
nerawang kaya dia itu punya masalah apa, dia itu sejarahnya kaya 
gimana, dia itu masa depannya kaya gimana, itu lebih ke VN. Tapi 
bapaknya VN itu lebih ke nyembuhinnya, terus yang berhubungan 
dengan dunia roh itu bapaknya lebih kuat.  

Itu terkenal banget sampai banyak gitu emang buka 
praktek gitu? 

Enggak, nggak buka praktek memang dari mulut ke mulut aja. Karena 
mereka juga nggak minta bayaran, nggak mau dibayar. Jadi emang 
rumah selalu terbuka, siapapun boleh main kesitu, mau ngeronda disitu, 
ngobrol-ngobrol disitu, mereka tu open banget gitu lho. Lha terus saking 
opennya terus orang juga jadi tahu, orang juga jadi gethuk tular, word of 
mouth bahasa inggrisnya, dari mulut ke mulut cerita cerita. Akhirnya 
akupun juga tahu, dan aku pernah dilibatin juga pas ada pembersihan 
rumah, ada rumah yang kaya keluarganya tu sebenernya baik-baik 
semua, tapi nggak tahu kenapa tu selalu konflik. Terus pembersihan, 
terus selama pembersihan itu ada bunyi klonthang-klonthang gitu 
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didapur, karna memang diusir gitu kan. Terus aku ikut doa, aku juga 
ngerasa ada sesuatu, ngerasa kaya gemeteran dan ada bunyi klothak-
klothek dideketku, karna aku duduknya dipintu jadi Genderuwonya tu 
ngelewati aku pas keluar, jadi aku dah ngalami. Percaya nggak percaya 
tapi kenyataannya memang gitu, rumah-rumah yang dibersihkan sama 
bapak dan VN tu langsung bisa jadi lebih bersih, jadi lebih ayem, lebih 
tenang, secara sugesti atau enggak juga ya gimana, efek-efek yang 
kedengeranpun juga bukti-bukti nyata yang bisa dilihat itu ilang, kaya 
gitu.   

Itu kesannya mas ikut itu gimana?  Cuma sekali doang sih, tapi kalau yang kerumahnya langsung, kalau 
ndoain dari rumahnya kayaknya dua atau tiga kali 

Ndoain ke rumahnya? Maksudnya ndoain dari rumahnya VN, kalau yang pemberihan itu kan 
dateng kerumah kliennya. Kalau doain dari rumahnya tu udah dua atau 
tiga kali, tapi ke rumahnya langsung cuma sekali. Kalau dari rumahnya 
VN itu misalkan kaya berapa harian kaya gitu, orang sudah meninggal 
biar tenang dibantu doa. Unik, jadi kaya misalnya siapa meninggal, terus 
minuman kesukaannya apa, teh, susu, air putih sama apa, itu disajiin 
sambil didoain. Kdang si VN tu mulai kaya kemasukan, biasanya 
bapaknya tu yang ngeluarin karena kadang roh kaya gitu, mahluk kaya 
gitu katanya bapaknya itu mau nyampein sesuatu, tapi menurut 
bapaknya tu nggak perlu, kalau mau pergi ya pergilah dengan tenang, 
nggak usah nyampein apa-apa, memang udah bukan jatahmu nyampein 
dibumi ini karena kamu udah meninggal, walaupun berusaha makai VN 
jadi perantara. Nah yang kaya gitu-gitu yang bisa ngusir bapaknya, 
sekuat apapun bapaknya yang bisa. Nah uniknya minuman yang disajiin 
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habis doa itu pasti berkurang.  
Berati kenalnya dari masuk kuliah itu? Heem heem, tahunya dari masuk kuliah karena dikenalkannya sejak itu. 

Kan bapajnya itu punya tim gitu untuk mendoakan karena memang 
lebih enak untuk ndoainnya bareng-bareng dan itu juga menguatkan 
iman yang ikut doa bareng, mereka yang pernah diselametin sama beliau 
kadang masih ikut pembersihan ke rumah lain kaya gitu. Lha pas 
pembersihan rumah gitu kan kadang ada yang berdoa, ada yang merciki 
air suci Pak H sama Pak A, mereka keliling gitu merciki, kenapa yang 
merciki mereka, kok nggak bukan VN sendiri, karena kadang VN nggak 
tega kalau merciki ngelihat mahluk halusnya itu kepanasan hehehe 

Terus mas O tahu kalau mas VN punya kemampuan lebih 
itu dari siapa? 

Tadinya diceritain, karena banyak orang kan ngakui juga dan akhirnya 
ngelihat sendiri. Bapaknya VN sendiri cerita, ibunya sendiri cerita, 
bapaknya kadang bilang ‘dah sama VN tu sama aja, kalau ada masalah 
cerita sama VN tu sama aja’.  

Gimana kamu memandang kemampuan yang dimiliki 
sama mas VN itu? 

Ya syukur aja karena orang kaya gitu mau menggunakan 
kemampuannya untuk bantu orang, kan keren juga. Kaya dia tahu dia 
punya kemampuannya dan dia ngak menyangkal, nggak lari dari 
kemampuannya itu, terus mau ngelayani orang walaupun itu capek, 
nguras tenaga.  Menurutku itu bagus, banyak yang mampu tapi kaya 
menekan kemampuannya itu.  

Mas O ini pernah minta tolong sama mas VN nggak atau 
ditolongi gitu? 

Pernah pernah, doain keluarga, waktu itu aku doain adikku karena dia 
lagi punya masalah tapi waktu itu ketika doa bareng tiba-tiba setelah doa 
ngomong ‘kok yang kamu minta doain adikmu to, yang masalahnya lagi 
berat itu ibumu’..kok tahu, gitu kan hehehe, padahal aku nggak pernag 
cerita. Terus dulu pernag nanyain kan motornya adikku kemana, tapi 
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dibilangnya ‘udah jauh mas’, yaah yaudah, tapi kan secara dunia non 
indera keenam itu kita sudah minta tolong polisi, hasilnya kaya gimana 
kan pasrah sama polisi, ini kan tambahan aja. 

Mereka itu kalau nolong orang sama siapa aja sih? Yaa terutama yang sakit, terus yang rumahnya terganggu juga karena 
sesuatu, tapi kalau barang hilang gitu kadang ‘yo wes to ikhlaskan’. Ya 
gitu-gitu lah, kalau penyakit yang parah banget sampai yang nggak bisa 
gerak itu pasti didahulukan, masalah keluarga pecah itu didahuluin. 
Kalau ada yang mau pindah agama itu juga didahuluin.  
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2. Intensitas Tema dan Matrik Antar Tema 

Tabel 4. Intensitas Tema Subjek 1 

Tema Koding  Intensitas Keterangan 
ASPEK     

Simpati  SI +++ Subjek merasa senang 
dimintai tolong dan akan 
berusaha semampunya 
untuk menyelesaikan 
permasalahan korban. 

Membantu  MB +++ Bantuan yang diberikan 
kepada korban berupa doa, 
memberikan kehadiran ke 
tempat korban, dan 
memberikan saran. 

Altruisme  AL +++ - Membantu menangani 
orang yang mengalami 
kesurupan  

- Mengobati orang yang 
terkena guna-guna dan 
santet 

- Membantu mengamankan 
rumah dari gangguan 
mahluk astral 

- Mendoakan orang yang 
terkena serangan mahluk 
astral  

Kerjasama  KS ++ - Memerlukan doa dari 
korban dan keluarga 
korban untuk dipanjatkan 
kepada Tuhan 

- Menyelesaikan kasus 
dengan timataupun 
bantuan dari orang yang 
berada ditempat kejadian 

- Subjek, ayahnya, dan 
saudaranya bekerja sama 
untuk menyelesaikan 
kasus dari korban    

FAKTOR    
Internal  Distress diri  DE +++ Subjek merasa tidak tega 
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dengan korban yang 
mengalami kesurupan yang 
didominasi oleh perempuan 
dan korban yang terkena 
guna-guna atau santet. 

Empati  EM +++ Subjek merasa kasihan 
terhadap korban yang 
meminta tolong kepadanya  

Suasana hati  SH +++ Dalam suasana hati negatif 
maupun positif, subjek 
berkomitmen untuk 
menolong korban.  

Eksternal   Atribusi  Atribusi 
internal  

AT +++ Korban yang mengalami 
kesurupan didominasi oleh 
wanita karena kerap 
mengalami kesedihan yang 
terlalu mendalam. 

Atribusi 
eksternal  

Korban yang mengalami 
kesurupan dikendalikan 
oleh mahluk astral.  

Daya tarik  DT ++ Keberhasilan dalam 
menyelesaikan kasus 
korban membuat subjek 
semakin mengulangi 
perilaku menolongnya.  

Sifat 
kebutuhan 
korban 

Clarity of 
need 

SK +++ Subjek menolong korban 
yang meminta bantuan 
kepada subjek. 

Legitimate 
of need 

Subjek menolong korban 
yang mempercayakan 
Tuhan dimana subjek hanya 
menjadi perantara 
kesembuhan korban.  

Keterangan: 

+  : Intensitas rendah  

++ : Intensitas sedang  

+++ : Intensitas tinggi  
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Tabel 5. Matriks Antar Tema Subjek 1 

 SI MB AL KS DE EM SH AT DT SK 

SI -          

MB  -         

AL   -        

KS    -       

DE     -      

EM      -     

SH       -    

AT        -   

DT         -  

SK          - 

Keterangan: 

  = Memengaruhi  

  = Saling memengaruhi  

SI  = Simpati    MB = Membantu  

AL = Altruisme    KS = Kerjasama  

DE = Distress Diri   EM = Empati  

SH = Suasana Hati   AT = Atribusi  

DT = Daya Tarik  

SK = Sifat Kebutuhan Korban 
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Tabel 6. Intensitas Tema Subjek 2 

Tema Koding  Intensitas Keterangan 
ASPEK     

Simpati  SI +++ Subjek merasa tersentuh 
karena dimintai tolong dan 
mencoba sebisa mungkin 
untuk membantu. 

Membantu  MB +++ Subjek memberikan 
bantuan berupa nasehat, 
saran, hasil vision, dan 
memberikan doa. 

Altruisme  AL +++ - Subjek tidak menerima 
hadiah atau uang dari 
korban yang telah 
ditolongnya. 

- Subjek merasa ikhlas 
membantu orang lain. 

Kerjasama  KS +++ - Subjek bertanya kepada 
ayahnya apabila menemui 
kendala dalam 
menyelesaikan 
permasalahan korban. 

- Subjek juga membutuhkan 
kerjasama korban untuk 
berdoa sendiri 
memasrahkan kepada 
Tuhan dengan 
menyelesaikan 
permasalahan melalui 
perantara subjek.  

FAKTOR    
Internal  Distress diri  DE +++ Subjek berpikiran 

bagaimana bila dirinya 
berada diposisi korban dan 
merasa prihatin dengan 
permasalahannya.  

Empati  EM +++ Subjek merasa kasihan pada 
korban. 

Suasana hati  SH ++ Subjek membutuhkan 
suasana hati yang baik dan 
kondisi badan yang baik 
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untuk dapat menolong 
orang lain. 

Eksternal   Atribusi  Atribusi 
internal  

AT +++ Subjek beranggapan bahwa 
apa yang terjadi pada 
korban saat ini atau masa 
depan merupakan bentuk 
perilaku masa lalu korban 
sendiri. 

Atribusi 
eksternal  

- Subjek mengingatkan 
untuk berhati-hati apabila 
berasa ditempat baru 
karena masing-masing 
tempat memiliki 
penunggunya.  

- Penyakit medis atau non 
medis bisa saja karena 
kiriman orang yang tidak 
suka pada korban. 

Daya tarik  DT +++ Subjek cenderung akan 
segera memberi tahu 
mengenai vision-nya kepada 
orang yang sudah 
mengetahui bahwa subjek 
memiliki kemampuan ESP. 

Sifat 
kebutuhan 
korban 

Clarity of 
need 

SK ++ Subjek menunggu korban 
untuk meminta tolong 
kepadanya 

Legitimate 
of need 

Subjek memberikan 
petunjuk pada orang yang 
membutuhkan pertolongan 
tanpa dirinya menunjukkan 
kemampuannya. 

Keterangan: 

+  : Intensitas rendah  

++  : Intensitas sedang  

+++ : Intensitas tinggi 
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Tabel 7. Matriks Antar Tema Subjek 2 

 SI MB AL KS DE EM SH AT DT SK 

SI -          

MB  -         

AL   -        

KS    -       

DE     -      

EM      -     

SH       -    

AT        -   

DT         -  

SK          - 

Keterangan: 

  = Memengaruhi  

  = Saling memengaruhi  

SI  = Simpati    MB = Membantu  

AL = Altruisme    KS = Kerjasama  

DE = Distress Diri   EM = Empati  

SH = Suasana Hati   AT = Atribusi  

DT = Daya Tarik  

SK = Sifat Kebutuhan Korban 
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Tabel 8. Intensitas Tema Subjek 3 

Tema Koding  Intensitas Keterangan 
ASPEK     

Simpati  SI +++ - Subjek berhasil 
menyembuhkan penyakit 
ibunya tanpa obat yang 
telah diderita selama tujuh 
tahun, sehingga membuat 
subjek prihatin terhadap 
korban dan berusaha untuk 
menolong orang lain pula. 

- Mengingat kemiripan 
penyakit yang telah 
dirasakan ibunya kepada 
korban sehingga 
memunculkan motivasi 
untuk menolong orang lain 
pula dan mengulangi 
perilaku menolong. 

Membantu  MB +++ Subjek membantu korban 
dengan memberikan doa, 
nasehat, serta kehadiran ke 
tempat korban. 

Altruisme  AL +++ - Subjek tidak mau 
menerima upah atas  
bantuan yang telah 
diberikan. 

- Subjek tidak mencari 
materi dengan kemampuan 
ESP-nya. 

Kerjasama  KS ++ - Subjek memililki lao shi 
(guru) yang membantunya 
dalam menyelesaikan 
kasus yang sulit. 

- Subjek mengharapkan 
korban juga berusaha 
untuk berdoa sendiri, 
sehingga subjek hanya 
membantu menyemangati 
dan menghantarkan doa 
tersebut.  
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FAKTOR    
Internal  Distress diri  DE +++ - Subjek mengalami 

kebingungan ketika 
dirinya mendapatkan 
vision terkait orang lain 

- Subjek merasa khawatir 
dengan pendapat orang 
mengenai pendapat orang 
lain mengenai vision-nya. 

- Subjek ingin 
memperdalam 
kemampuannya untuk 
menolong orang lain agar 
dirinya tidak melihat orang 
menderita lagi. 

Empati  EM +++ Subjek memiliki rasa 
prihatin terhadap orang lain 
yang meminta bantuan 
padanya, karena subjek 
mengingat waktu ibunya 
mengalami sakit. 

Suasana hati  
  

SH ++ - Subjek membantu 
korbannya dengan suasana 
hati yang netral, yaitu tidak 
terlalu senang dan tidak 
terlalu sedih serta kondisi 
badan yang fit karena hasil 
yang didapatkannya akan 
lebih akurat. 

- Subjek akan menunda 
bantuan pada korban 
apabila dirinya sedang 
dalam suasana hati yang 
buruk dan kondisi badan 
yang tidak fit karena 
hasilnya kurang begitu 
akurat. 

Eksternal  Atribusi  Atribusi 
internal  

AT +++ Subjek berpikiran bahwa 
segala penyakit  pada 
korban akibat dari 
ketidakseimbangan dalam 
diri korban sendiri. 
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Eksternal  Korban yang meminta 
tolong adalah orang yang 
sudah tidak bisa 
menyelesaikan 
permasalahannya sendiri. 

Daya tarik  DT +++ Pengalaman berhasil 
terhadap  korban yang 
pernah ditolong subjek 
membuat subjek ingin 
memperdalam 
kemampuannya untuk 
menolong orang lain. 

Sifat 
kebutuhan 
korban 

Clarity of 
need 

SK +++ Subjek menunggu dirinya 
dimintai tolong atau 
ditanyai untuk memastikan 
kejelasan bahwa korban 
benar-benar butuh bantuan. 

Legitimate 
of need 

Subjek menolong orang 
yang layak untuk diberikan 
bantuan pertolongan. 

Keterangan: 

+  : Intensitas rendah  

++  : Intensitas sedang  

+++ : Intensitas tinggi  
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Tabel 9. Matriks Antar Tema Subjek 3 

 SI MB AL KS DE EM SH AT DT SK 

SI -          

MB  -         

AL   -        

KS    -       

DE     -      

EM      -     

SH       -    

AT        -   

DT         -  

SK          - 

Keterangan: 

  = Memengaruhi  

  = Saling memengaruhi  

SI  = Simpati    MB = Membantu  

AL = Altruisme    KS = Kerjasama  

DE = Distress Diri   EM = Empati  

SH = Suasana Hati   AT = Atribusi  

DT = Daya Tarik  

SK = Sifat Kebutuhan Korban 
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Tabel 10.  Intensitas Tema Subjek 4 

Tema Koding  Intensitas Keterangan 
ASPEK     

Simpati  SI +++ Subjek memiliki tekad 
untuk menolong orang lain, 
sehingga dirinya harus bisa 
mengalahkan egonya 
sendiri.  

Membantu  MB +++ Subjek memberikan 
bantuan berupa doa, 
kehadiran ke tempat korban, 
dan memberikan saran 
mengenai permasalahan 
korban. 

Altruisme  AL +++ - Mengobati orang yang 
terkena ilmu hitam, seperti 
santet dan guna-guna 

- Mengobati orang yang 
sakit secara non medis  

- Pembersihan rumah dari 
mahluk astral yang 
menganggu 

- Menyembuhkan orang 
yang kesurupan  

- Memberikan saran kepada 
korban mengenai masalah 
interpersonal maupun 
intrapersonal. 

Kerjasama  KS +++ - Subjek akan bertanya 
kepada ayahnya jika 
menemui kesulian 
mengenai kasus yang 
sedang coba diselesaikan. 

- Subjek juga memiliki tim 
pelayanan, dimana tim 
tersebut bekerja sama 
untuk menyelesaikan 
sebuah kasus. 

- Subjek bekerjasama 
dengan korban itu sendiri 
untuk berdoa bersama 
subjek. 
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FAKTOR    
Internal  Distress diri  DE +++ Merasa khawatir terhadap 

korban karena adanya 
keraguan ketika subjek 
melihat masa depan korban. 

Empati  EM +++ Subjek juga menyikapi 
dirinya dengan orang lain 
yang kondisinya kurang dari 
dirinya sendiri, sehingga 
muncul rasa berbelas kasih 
terhadap korban. 

Suasana hati  SH +++ Dalam suasana hati yang 
positif maupun negatif, 
subjek berkomitmen untuk 
menolong orang lain. 

Eksternal  Atribusi  Atribusi 
internal  

AT ++ Permasalahan yang terjadi 
pada korban saat ini adalah 
dampak dari kejadian 
dimasa lampau korban. 

Daya tarik   DT +++ Rasa suka cita dan bangga 
dirasakan subjek setelah 
menolong orang lain. 

Sifat 
kebutuhan 
korban 

Clarity of 
need 

SK ++ Subjek akan dengan senang 
hati menolong korban 
apabila korban meminta 
tolong pada dirinya atau 
bertanya pada dirinya.  

Legitimate 
of need 

Subjek sebisa mungkin 
berusaha untuk menolong 
korban dan menghindari 
permasalahan yang lebih 
panjang.   

Keterangan: 

+  : Intensitas rendah  

++  : Intensitas sedang      

+++ : Intensitas tinggi  
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Tabel 11. Matriks Antar Tema Subjek 4 

 SI MB AL KS DE EM SH AT DT SK 

SI -          

MB  -         

AL   -        

KS    -       

DE     -      

EM      -     

SH       -    

AT        -   

DT         -  

SK          - 

Keterangan: 

  = Memengaruhi  

  = Saling memengaruhi  

SI  = Simpati    MB = Membantu  

AL = Altruisme    KS = Kerjasama  

DE = Distress Diri   EM = Empati  

SH = Suasana Hati   AT = Atribusi  

DT = Daya Tarik  

SK = Sifat Kebutuhan Korban 
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Tabel 12. Matriks Antar Tema Seluruh Subjek 

 

 SI MB AL KS DE EM SH AT DT SK 

SI -          

MB  -         

AL   -        

KS    -       

DE     -      

EM      -     

SH       -    

AT        -   

DT         - - 

SK          - 

Keterangan: 

  = Memengaruhi  

  = Saling memengaruhi  

SI  = Simpati    MB = Membantu  

AL = Altruisme    KS = Kerjasama  

DE = Distress Diri   EM = Empati  

SH = Suasana Hati   AT = Atribusi  

DT = Daya Tarik Korban 

SK = Sifat Kebutuhan Korban 
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LAMPIRAN C 

SURAT PERNYATAAN
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