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No. Pertanyaan Jawaban 

1 Kalau boleh tau, emangnya 

kasusnya mbak vicky 

tentang apa ya? 

Kalo saya sih tentang narkoba mbak, saya 

makek. 

2 mbak vicky pakek yang 

jenis apa? 

Saya pakenya shabu sama inex aja mbak, 

gak yang berat-berat. 

3 Ooo, berarti Cuma pemake 

aja mbak? 

Gak juga, kadang-kadang juga saya jualan. 

Sampe bisa ketangkep kan juga asalnya 

gara-gara jualan, mbak. tiba-tiba ada temen 

nelpon, katanya minta barang sama saya, 

beli shabu 2 sama inex 10. Saya dulu kalo 

jualan beli sama orang yang jual shabu, trus 

sama saya di bungkusin lagi kecil-kecil, jadi 

untungnya lumayan gede. Kan saya beli 

buat make sendiri juga dari jualan shabu 

mbak. nah aktu itu temen saya ini gak tau 

juga sebenernya waktu itu udah ketangkep 

apa belom, tiba-tiba mau beli ke saya shabu 

2 sama inex 10. Padahal waktu itu 

barangnya di saya lagi kosong. Saya udah 

bilang sama dia kalo barang saya lagi 

kosong, tapi dia nelpon-nelpon saya terus. 

Lah, trus tiba-tiba itu orang yang biasanya 

saya beli, nelpon juga nawarin barang, 

katanya, nih ada barang bagus nih, mau 

gak? Yaa kan pas kebetulan banget ada 

yang mau beli juga, jadi ya saya ambil. Trus 

temen saya yang minta saya ajakin kerumah 

saya. Dia dateng, ngambil barang trus pergi. 

Gak lama gitu dia balik lagi, eh udah sama 

1. Verbatim Subyek 1 
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polisi. Pas mereka dateng itu saya pas lagi 

make shabu  juga. Kebetulan waktu itu kok 

pengen pake yaa, barusah sedikit saya pake 

nya, udah di grebeg. Untungnya sebelum 

pulang dari temen saya yang jual itu saya 

mampir kerumah mama saya dulu. 

Sebenernya masih ada setengahnya 

sayasimpen di rumah mama saya, jadi gak 

di jadiin bb (barang bukti). 

4 Emang awalnya kenapa 

mbak, kok mutusin buat 

pake narkoba? 

Saya itu kan tinggal di jakarta sama 

kakaknya mama saya. Sejak papa 

meninggal, saya gak tinggal sama mama 

lagi. Gitu juga sama adek-adek saya. 

Mereka juga pada pencar, di rumah 

kakaknya mama gitu. Nah saya kebagian 

tempat di daerah tanah abang, kan disana 

daerah rawan juga pemake, akhirnya saya 

diajakin temensaya buat ikutan, jadi deh 

saya ngikut. Lagian dulu itu saya kan 

orangnya gak percaya diri gitu ya, tapi habis 

pake shabu ato inex gitu saya jadi percaya 

diri banget, jadi banyak bergaul, trus dari 

sekolah aja saya ini udah sering ke diskotik 

lho.. jadi ya emang temen-temen saya ya 

kalangan pemake semuanya, kan suami saya 

juga pemake. 

5 Itu kira-kira umur berapa 

mbak? 

Saya waktu itu inget masih sekolah kok, 

sma gitu, berarti ya sekitar 16 apa 17 tahun 

gitu deh mbak. 

6 Sekarang mbak umurnya Sekarang saya udah 29 tahun, udah tua. 
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berapa? Hahahaa.. 

7 Dari awal mbak makek, 

keluarga ada yang tau gak? 

Mamah aku sih gak tau ya, jadi taunya ya 

pas itu aku ketangkep, makanya agak kaget 

juga dia. Yang tau sih adek aku yang paling 

kecil, dulu malah pernah aku ajakin pake 

juga, hahahaaa.. tapi dia mah ga mau. 

padahal dia juga suka ke diskotik, tapi dia 

sih gak mau pake gitu-gituan. Kalo ke 

diskotik dia Cuma seneng ketemu sama 

orang-orangnya doang. Pernah juga pas dia 

pergi ke diskotik gitu kan trus temen-

temennya udah pada ON gitu, kan dibagiin 

inex gitu berapa, dikumpulin ama dia eh di 

bawa pulang di kasiin ke aku. Soalnya dia 

tau kakaknya suka. Hahahahaha.. kalo adek 

aku yang kedua mah anti sama yang gitu-

gitu. 

8 Tadi mbak sempet bilang 

suami mbak juga pemake 

ya? 

Iya, laki aku juga pemake. Tapi sekarang 

udah pisah kok.  

9 Oo, mbak nikah nya tahun 

berapa? 

Saya nikahnya kapan ya? Emm, kira-kira 

tahun 2002 gitu, pisahnya tahun 2005. 

10 Itu pisahnya udah resmi 

cerai gitu apa gimana mbak? 

Gak, ya pisah-pisah gitu aja. Nanti kalo 

keluar mungkin baru aku urus surat-

suratnya. Hahahaa, soalnya aku dulu gak 

pernah mikirin masa depan kok. Isinya ya 

aku Cuma idup waktu itu doank. Soalnya 

laki aku tuh kan pemake, punya barang 

banyak, jadi ya ku pikir kan enak kalo sama 

dia, naku juga bisa minta barangnya, 
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hahahahaaa.. 

11 Hahaha, gitu yaa mbak. 

berarti mbak ini asalnya dari 

jakarta ya? 

Iya mbak. daerah jakarta barat, itu di 

kemanggisan. Sekarang ditinggalin mama 

sama anak saya. 

12 Oo, mbak udah punya anak 

juga? 

Iya, cewek, sekarang umurnya 7 tahun. 

Udah kelas 2 SD. Tinggalnya sama mama 

saya. Dari dulu diurusin sama mama saya. 

Kan soalnya dulu aku gak pernah ngurusin 

anak. Masih gitu hidupnya malem. Kan dulu 

saya juga kerja di kantor tkw, itu yang 

punya suaminya temenku. Jadi aku kerja 

disitu, bagian yang nukerin uang-uang 

asing. Jadi kalo nungguin tkw itu pulang 

kan musti malem mbak, nah saya nungguin, 

trus tugansnya ngerayu mereka buat mau 

nukerin uang asingnya di tempat kami, nanti 

saya dapet duit dari situ, nah duit itu juga 

yang suka aku pake buat beli shabu. 

Hahaha.. jadi kalo siang aku kerjaannya 

tidur, gak ngurusin anak gitu. Mama saya 

yang ngurusin jadinya. Sama juga kok 

anaknya adek saya juga sering dititipin ke 

mama, kan adek saya kerja. Mama juga 

udah gak nikah lagi sejak papa meninggal. 

13 Mbak anak keberapa? Aku anak pertama sih, adek ku 2 cewek 

semua, udah pada nikah juga, alhamdulilah 

deh dapet laki yang bener juga. 

14 Kalo boleh tau, penyebab 

meninggalnya papa kenapa 

mbak? 

Itu waktu aku masih umur 8 tahun, kan lagi 

pada liburan ke Bima. Itu di Nusa Tenggara 

Barat sana, soalnya papa aku kan emang 
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asalnya dari sana, pindah ke Jakarta soalnya 

kerjaan, kan papa wiraswasta, ngejualin 

kayak parfum-parfum sama minyak-

minyakan gitu. Gak tau juga ya kenapa, 

mungkin gara-gara persaingan kerjaan apa 

gimana juga aku gak ngerti. Pokoknya pas 

mampir ke surabaya kan papa diajakin pergi 

makan-makan gitu sama temen-temennya 

yaa kayak koleganya gitu, trus habis makan 

langsung muntah-munta gak jelas. Sama 

temennya bukannya di bawa ke rumah sakit 

di surabaya malah di bawa balik ke Bima. 

Yaa makanya meninggalnya di Bima. 

14 Trus waktu itu keluraga 

gimana? 

Ya bingung juga kan kenapa kok tiba-tiba 

gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi, Cuma 

bisa di terima aja. 

15 Iya juga yah, berarti 

sekarang mama tinggal 

sendirian? 

Iya, itu sama ngurusin anak aku. Hahaha, 

suka telpon juga kesini, nanyain vicky 

kapan pulang ini mama udah kangen gitu, 

sama si chika anak aku juga sering nanyain, 

minta mami cepetan pulang donk. 

16 Hmm, kalo udah gitu 

perasaannya mbak vicky 

gimana? 

Yaa ada nyeselnya juga sih mbak. kenapa 

kok dulu itu aku hidupnya yang bener, jadi 

gak sampe kayak gini. Dulu juga gak pernah 

merhatiin mama sama anak aku, jadi sedih 

juga mikirin kok aku bisa-bisanya malah 

dipenjara. Tapi ya sekarang aku udah bisa 

nerima kok, mbak. aku di dalem sini juga 

udah mulai berubah. Sekarang gak pernah 

kelewat sholat 5 waktu, kalo kelewat tuh 
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rasanya gimana gitu yah, gak tenang. 

17 Di dalem sini, emang 

perasaannya mbak vicky 

gimana? 

Ada alhamdulilahnya juga sih aku masuk 

penjara. Yang disini juga kan. Jadinya udah 

gak makek lagi. Trus kan disini juga 

diajarin banyak ya, kayak mayet baju, sulam 

pita, bikin boneka, yaa gitu.. banyak 

kerjaannya. Padahal dulu gak mungkin lho 

aku bisa ngerjain semua kayak gini. Disini 

aku bahkan bangun ya pagi-pagi banget. 

Jam 4 gitu. Udah cuci baju, nimba aer, 

macem-macem bisa aku lakuin disini. Kalo 

yang disini mah enak yah, apalagi sejak 

kalapasnya yang ini, rasanya kesejahteraan 

napi nya diperhatiin banget. Kalo dulu kan 

kalo misalnya mau makan yaa ngantri gitu 

ya, kalos ekarang udah engga, malah dianter 

ke kamarnya masing-masing. Udah enak 

banget. Trus kan kalo disini udah gak bisa 

makek lagi mbak, kalo dulu pas masih di 

pondok bambu masih bisa, masih ada yang 

jualin. 

18 Emang kenapa mbak kok 

dari pondok bambu 

dipindahin kesini? 

Iya, mungkin disana udah penuh banget 

juga, makanya dipindahin kesini. 

19 Kalo keluarganya mbak 

pernah kesini nggak? 

Dulu pernah sih, 2 kali. Yang pertama itu 

pas aku ulang tahun, mama aku kesini. 

Mungkin dia kasian juga kali ya sama au, 

gak pernah di besuk. Pas aku ulang tahun 

mama kesini. 

20 Keluarga yang lain tau kalo Awalnya pada gak tau mereka. Pokoknya 
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mbak disini? taunya aku ikut laki aku keluar kota gitu. 

Kan mama aku gak ngasih tau ke keluarga 

aku dimana. Tapi lama-lama ya tau juga. 

Kan pada nanya gitu awalnya, loh si vicky 

kemana sih kok anaknya ditinggalin ga 

diurusin gini, kalo ikut sama laki kenapa 

gak di bawa aja anaknya? Masa di titipin ke 

mamahnya. Nah gitu terus, sampe akhirnya 

sama mamah aku, dikasih tau. Oh si vicky 

nya lagi di penjara, ketangkep gara-gara 

makek, gitu. Nah itu juga kan yang jadinya 

bikin hukuman aku jadi tambah berat juga. 

Co ba kalo seandainya dulu pas baru 

pertama itu keluarga aku ada yang tau kan 

mungkin bisa di sewain di bawain 

pengacara gitu. Kalo aku mah emang bener-

bener polosan, gak ada bawa apa-apaan, 

makanya jadinya lama hukumannya. 

21 Kalo hubungan sama temen-

temen antar napinya 

gimana? 

Kalo disini sih baik-baik yah orangnya, gak 

ada yang terlalu gimana-gimana. Kan itu 

tergantung sama gimana kitanya aja bisa 

bawa diri apa engga. Ada juga beberapa 

yang emang yah maunya sendiri-sendiri 

gitu. Kayak giru ya malah dimusuhin, 

diomongin sama yang laen. Ada tuh yang 

kayak gitu juga dikamar aku, trus dia 

dipindah-pindahin ke kamar yang laen. Kan 

di blok aku Cuma ada 2 kamarnya. Dia dari 

kamar aku sama kepala kamarnya 

dipindahin ke kamar yang satunya. Di 

musuhin juga di kamar sebelah, mau gak 
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mau ya balik lagi kekamar yang dulu. 

Hahaha.. kalo aku sih udah gak mau ikut 

campur sama yang kayak gituan, udah deh 

pada urus sendiri aja, aku ga mau ikut-

ikutan, hahaha... 

22 Hahaha, lucu juga ya ada 

yang kaya gitu disini. 

Berarti sebenernya disini 

mbak Vicky ngerasa 

nyaman gitu ya?  

Oh iya sih, aku disini lebih suka yah 

daripada di pondok bambu. Disini mah 

enak, ada programnya, banyak kegiatan-

kegiatan yang ngasi pelajaran baru-baru 

gitu. Tapi kayaknya yang gitu-gitu diluar 

gak kepake kali yah? Emang diluar sih 

kayak gimana? 

23 Haha, kok bisa ngerasa gak 

kepake, mbak? emang kalo 

mbak Vicky ntar bebas, 

kira-kira bakal gimana? Ada 

perasaan cemas gitu gak sih 

mbak? 

Cemas ya ada mbak. ya gitu kan gak tau 

emang diluar kayak gimana sih. Kan diluar 

juga pasti udah banyak yang berubah ya 

mbak. gedong-gedongnya, dulu gak gitu 

sekarang gimana kan pasti banyak banget 

perubahan. Gimana mbak adaptasinya bisa 

gak gitu. Udah lama lho mbak kan aku 

disini, bayangin aja gimana kagoknya mbak 

besok. Orang-orang kali udah pada beda ya 

mbak. hahahaa... lebih lagi tuh mau gak ya 

orang nerima aku kerja dengan titel mantan 

napi kayak aku gini. Paling takut sama nyari 

kerja sih mbak. padahal kan aku pengen 

ngebahagiain mama sama anak aku, paling 

engga aku harus punya penghasilan, bayarin 

mama aku belanja, anak aku sekolah, 

apalagi kan aku tipenya suka jajan, mbak. 

haha, bukan suka jajan yang gimana sih, 
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suka makan-makan gitu deh. Kan aku harus 

punya penghasilan. Meskipun orang-orang 

sih ngomongnya ya katanya gak apa-apa 

kok diluar itu, tenang aja, tenang aja, tapi 

gimana yah, tetep aja rasanya agak takut. 

Jadi bingung juga, satu sisi udah gak sabar 

pengen keluar, pengen ketemu keluarga 

lagi, tapi di satu sisi juga masih ngerasa 

takut ntar kalo diluar gimana, bisa dapet 

kerja engga, malu engga, gitu. 

24 Kalo selain kerjaan nih, ada 

lagi gak yang mbak 

khawatirin? 

Ada. Kan aku mau ngurusin surat cerai 

sama suami rencananya ntar kalo udah 

keluar. Tapi kan itu musti ngurusin ke 

tempat yang dulu aku tinggal, di tanah 

abang. Kan otomatis lurah-lurah, RT, RW 

nya tau dong aku barusan keluar dari 

penjara ya malu aja sama tetangga kalo pada 

tau. Makanya apa mendingan kalo aku mau 

mulai dari idup yang baru mending ke 

tempat yang orang-orang pada gak kenal 

aku kali ya. Mungkin lebih gampang  aja 

kali mulainya. 

25 Emang kalo tetangga pada 

tau, kenapa mbak? 

Gak masalah tetangganya sih mbak. 

namanya Jakarta kan orang pada cuek-cuek 

ya. Suka-suka elu deh mau ngapain juga 

sono. Tapi akunya mbak yang tetep kerasa 

malu deh gimana diliatnya. Deketan tempat 

aku aja pernah mbak ada laki-laki kan 

dulunya napi juga, meskipun tuh orang-

orang pada gak tau dia ngapain eh 
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dipanggilin maling tau mbak. itu sampe 

sebelum aku masuk sini juga masih 

dipanggilin maling..maling gitu mbak. 

hahaha.. lah aku gak tau tuh, masi idup gak 

dia sekarang. Mesti sters banget tuh mbak. 

lah aku gimana donk mbak? masa entar 

dipanggilinnya nyabuu..nyabuu..gitu mbak? 

duh beneran gak kebayang lah mbak 

bakalan kayak gimana. Meskipun mereka 

emang bukan siapa-siapa aku gitu kan tapi 

risih juga mbak kalo diomongin yang ga 

enak. Mending kalo yang diomongin gak 

bener, lah tpi kalo yang diomongin gara-

gara aku mantan napi, kan emang bener 

mbak, aku mau bantah juga gak bisa. Orang 

emang bener yang diomongin mereka.  

26 Ooo, gitu yaa. Hmm, kan 

anaknya mbak masi kecil 

nih, lagian mbak juga masih 

itungannya muda, ada gak 

keinginan buat nyari suami 

lagi? 

Haha, kalo aku sih udah gak mau ya. 

Maksudnya ga kepikiran aja sampe kasana-

sana. Tapi kalo misalnya mungkin sih gak 

apa-apa juga. Tapi apa ada yang mau yah 

sama  mantan napi kayak aku? Hahaha.. 

pasti orang mikir-mikir berkali-kali lah 

mbak kalo mau ngistriin mantan napi. 

Kecuali laki nya juga sama-sama mantan 

napinya. Hahahaha.. 

27 Berarti itu juga salah satu 

yang buat mbak khawatir 

kalo ntar bebas? 

Sedikitnya sih gitu ya. Maksudnya mikir aja 

apa ada yang mau nerima aku apa adanya, 

sama anak aku juga. Kalo misalnya 

mungkin ada ya ga apa-apa juga. Cuman 

jujur aja, sebenernya aku sekarang sih 
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fokusnya udah bukan yang gitu-gitu lah 

mbak, keinginanku Cuma mau bayar rasa 

bersalah dengan ngebahagiain mamah sama 

anak aku aja si chika. Aku juga udah janji 

sama diriku, kalo udah keluar gak mau lagi-

lagi deh pake narkoba. Aku maunya hidup 

normal aja. Buktinya aku disini juga 4 taon 

gak pake juga ga apa-apa. Aku juga udah ga 

mau lagi nemuin temen-temen aku yang 

dulu. Pas dulu masih barengan aja kemana-

mana, sekarang udah giliran aku di penjara, 

sedikitpun mereka gak ada dateng lho. Kan 

aku juga jadi kecewa, temen kayak apa sih 

yang gitu kelakuannya sama aku. 

28 Lah trus mbak, kalo gak ada 

temen gitu gimana mau 

memulai lagi hidup mbak 

besok? 

Ahh, aku mah gak tergantung sama temen 

deh mbak. aku nanti kan mulai bareng sama 

keluarga aja. Makanya mbak, sebenernya 

tuh aku keinginannya coba aja bisa memulai 

hidup baru ditempat yang baru, yang gak 

ada orang kenal sama aku, kan lebih enak 

mbak. aku nyari temennya juga gak kebeban 

gak PD gara-gara pernah idup disini. 

Hahahaa.. minimal gak ngasi tau ke siapa-

siapa lah soal masa laluku. 

29 Memangnya pengalaman 

dipenjara bener-bener bikin 

mbak pesimis ya mbak? 

Kalo pesimis sih ada mbak. besok dapet 

kerjaan gimana ya. Belum lagi ntar kalo aku 

gak bisa bahagiain mama sama anak aku, 

duuuhhh pikiran kayak gini lho mbak, bikin 

aku gak bisa tidur kalo malem-malem. 

Rasanya pengen cepet-cepet pagi biar ada 
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kegiatan lagi jadi ngelupain. 

30 Lho mbak, kan mbak 

didukung sama mama sama 

anak mbak. trus kenapa 

malah takut gak bisa 

ngebahagiain? Selama ini 

aja mereka selalu dukung 

mbak kan? 

Ya kan justru itu mbak. kalo mereka aja 

ngedukung aku, selalu doain aku yang 

terbaik, lah misalnya aku gak bisa 

ngebahagian mereka, aku kan durhakanya 

dobel mbak. sekarang cara satu-satunya biar 

aku bisa ngebahagiain mereka kan aku 

musti kerja. Sekarang aja aku kalo mikirin 

nyari kerja, ke toko apa ke kantor gitu 

ditanyain kenapa gak punya pengalaman 

kerja mbak? masa aku mau bilang abis 

pulang dari penjara. Ya langsung di gepak 

keluar kan aku mbak. jangankan diterima 

kerja, dibolehin masuk aja enggak kali. 

Orang-orang udah pada takut duluan 

soalnya. Hahaha.. 

31 Mbak bener-bener 

ngebebanin kerjaan ya 

mbak. satu sisi pengen dapet 

kerja, satu sisi gak PD gara-

gara bekas napi 

Bener banget mbak. itu tuh sampe kebawa 

kemana-mana dah kalo dipikirin. 

32 Mbak tadi bilang sampe gak 

bisa tidur gitu ya mbak? 

Iya mbak. sering banget itu aku kalo 

kepikiran gitu kan pas udah malem yah, pas 

udah gak lagi ngapa-ngapain kan biasanya 

malem, itu langsung deh, gak bisa tidur. 

Yang ada aku bolak balik ngeliatin jam, 

gimana kok belum pagi, pengennya cepet-

cepet pagia aja mbak. biar ada kerjaan lagi, 

trus gak kepikir-pikir lagi lah.  

33 Kalo pas mikirin orang- Ya paling itu sih mbak. pas pulang kan aku 
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orang yang lain gitu mbak? 

ada gak yang pernah buat 

mbak sampe gak bisa tidur 

juga? 

harus balik ke tanah abang, itu ya ampun 

mbak, mafia-mafia pada kumpul dah disana, 

mulai dari yang ngedar, yg makek, dulu kan 

aku kenal semua. Balik kesana gara-gara 

yang penjamin aku kan dari lurah sana, RT 

RW nya juga, jadi gak bisa pindah-pindah 

kan mbak sampe selesai wajib lapornya. 

Kan pada tau aku mbak, duh kalo gak kuat-

kuatin iman bisa-bisa aku makek lagi mbak 

kalo dicekokin. Orang sana mah mana ada 

yang percaya kalo aku bilangnya aku udah 

gak makek lagi, pasti diketawain mbak. aku 

juga takutnya itu sih mbak. gimana besok 

kalo ketemu mereka trus di cekokin lagi, eh 

makek lagi. Duh amit-amit jangan sampe 

deh. 

34 Mbak perasaannya apa kalo 

pas ngomongin kayak gini 

sama saya? 

Macem-macem mbak. ngomongin bebas 

mah aku dilema, bener. Seneng bakalan 

ketemu sama anak, mama aku lagi, ngumpul 

lagi sama mereka. Tapi juga takut, besok 

gimana kalo gak bisa adaptasi. Mana 

sekarang semua serba komputer ya mbak. 

orang nyari kerja musti bisa macem-macem, 

sedangkan aku kan ga bisa apa-apa gara-

gara lama disini. Bingung musti mulainya 

dari mana mbak. lah itu, aku suka deg-

degan mbak kalo mikirinnya. Malah pernah 

tuh kepalaku rasanya nguing gitu 

ringaaaaann banget sampe gak kerasa apa-

apaan, sakit kepala gitu ya mbak kan biasa 

kalo lagi banyak pikiran. Sama mata aku 
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jadi gak jelas gitu lho mbak rasanya. Apa 

sih namanya tuh, berkunang-kunang gitu lah 

ibaratnya. Gak jelas, mau jatuh-jatuh gitu 

badannya mbak. tapi untungnya gak pernah 

pingsan lah mbak. 

35 Kalo udah sakit kepala gitu 

trus gimana mbak? 

Ya aku ke klinik sini sih paling yah, minta 

obat sama tamping, apa pas ada dokter 

jaganya. Haha, atau pas konyol lagi mbak, 

aku sukanya mandi mbak. bener deh. Aku 

sehari bisa mandi berkali-kali buat ngilangin 

perasaan takutku. Kadang bisa empat kali 

sehari. Pernah yang parah itu mbak, pas aku 

barusan habis telepon mama sama anak 

aku,cerita kalo surat aku udah masuk di 

dirjen, seneng tapi trus kesadar lagi sama 

yang takut-takutnya mbak, seharian itu 

sejam sekali aku mandi sampe kira-kira 

duapuluhan kali lah mbak. hahaha.. kan gila 

ya mbak sampe segitunya. 

36 Hahaha.. jadi mandi itu bisa 

bantu mbak mulihin pikiran 

dari cemasnya ya mbak? 

Iya, mbak. bayangin kan mumet tuh mbak 

kalo pikirin yang gak enak-gak enak. Tapi 

kalo mandi kan fresh mbak. gak Cuma 

badan, tapi pikiran juga jadi lebih segeran. 

Ngurangin lah, bantu banget. Kalo gak ya 

aku sholat mbak. minta perlindungan dari 

Allah, aku ikhlas kok sama segalanya besok 

didepan kayak gimana. Meskipun aku takut 

tapi kan Allah gak akan kasih aku cobaan 

yang gak bisa aku selesaikan. Habis mikir 

gitu baru deh mbak tenang rasanya juga. 
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37 Mbak vicky kan pernah 

bilang suka curhat sama 

temen yah soal perasaan 

cemasnya mbak? 

Iya. Ada sih temen aku satu tuh aku percaya 

sama dia. Aku suka cerita kalo aku takut 

sama orang-orang di tanah abang. Besok 

kalo aku dijebak lagi gimana yah. Pernah 

juga aku cerita mau nyari kerja yang bener, 

takut banget gak bisa nyenengin hidupnya 

mama sama anak aku. Padahal ya mereka 

itu sumbernya kekuatan hidup aku selama 

ini kan. Sama temen aku mah aku di 

bilangin katanya suruh kuat-kuatin iman, 

sholat diseringin, dzikir gitu mbak. trus juga 

kan katanya besok pas pertama kali pulang 

ke Jakarta, jangan langsung pulang kerumah 

dulu. Ke mana kek, ke Ancol katanya suruh 

ke pantai. Aku bersihin diri dulu. Ibaratnya 

kan aku selama ini hidupnya kotor ya mbak 

ya, disini gak ada perhatiin macem-macem 

kayak pas lagi dirumah. Jadi sama alam aku 

suruh minta ijin dulu biar bersih lagi. Ya itu 

disuruh ke pantai basuh-basuh diri, trus 

sholat di mesjid, entar baru pulang kerumah 

udah keadaannya bersih gitu lah mbak. 

hahaha, temen aku sih ngomongnya gitu ya. 

38 Selain suka susah tidur, sakit 

kepala juga mbak vicky 

ngerasa apa lagi mbak kalo 

pas mikir apa ngebayangin 

besok pas pulang? 

Kalo ngebayangin senengnya sih ya gak 

kenapa-kenapa ya mbak. tapi kalo udah 

kebayang yang gak-gak itu lho mbak. ya 

ampun, sempet pas aku masih deg-degan 

surat aku di dirjen itu aku gak nafsu makan 

banget mbak. padahal sebelumnya tuh aku 

kan liat temen aku yang dibesukin dibawain 

macem-macem. Ayam goreng kentucky itu, 



145 
 

 

aku pengen. Coklat, aku pengen. Donat juga 

aku pengen. Duh semua deh aku pengenin. 

Tapi pas mikir-mikir lagi ya udah ntar pas 

pulang deh aku beli semuanya. Mikir lagi, 

eh gue kalo bebas mah ga bisa seneng-

seneng mulu, musti nyenengin nyokap ama 

anak gitu, ya ampuun ilang langsung mbak 

nafsu pengen makannya. Astagaa.. kalo 

udah gitu paling aku Cuma bisa nepuk dada, 

ikhlas, ikhlas gitu mbak. hahaha.. 

39 Kalo mikirin soal mbak 

Vicky bakal nyari kerja lagi 

gitu mbak? perasaannya 

gimana? 

Eh iya mbak. aku malah  inget ni. Aku 

pernah sampe keringetan ya mbak, tangan 

kaki basah gara-gara aku ngebayangin jalan 

di mana gitu to mbak, trus kalo diliatin 

orang, aku gak usah ngomong aja mereka 

bisa tau kalo aku nih mantan napi gitu 

mbak. bisa gak ya mbak kayak gitu tuh 

kejadian? Ya kalo dipikirin sama mbak 

mungkin aneh ya mbak. tapi aku beberapa 

kali ngebayangin kayak gitu lho mbak. 

40 Ya bisa aja mbak. kan mbak 

lagi ngalamin kecemasan 

yang serius soal ini. hmm, 

berarti deg-degan gitu ya 

mbak? 

Iya lho mbak. deg-degannya parah mbak. 

sampe susah nafas ,mbak. Kan kalo deg-deg 

jantungnya keras banget sampe kedengeran 

sama kita, narik nafas aja jadi berat mbak 

duh suka ngeri aku mbak. nah kalo udah pas 

gitu aku mandi mbak. biar fresh lagi juga 

kan mbak. yah lebih bisa rileks lah, 

meskipun ya nanti gitu lagi mbak. 
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No. Pertanyaan Jawaban 

1 Mbak Yuli ini asalnya dari 

mana mbak? 

Aku dari tegal mbak. daerahnya Slawi. 

Yang daerah mau ke Guci. 

2 Ooo, berarti awalnya gak 

langsung ke semarang sini ya 

mbak? 

Gak. Awalnya aku di LP Tegal, mbak. 

trus baru dipindahin ke sini. 

3 Mbak Yuli, boleh gak 

ceritain sekilas tentang 

keluarganya mbak? 

Maksudnya bapak ibu saya, mbak? 

4 Iya, mbak Yuli kalo di 

keluarga anak ke berapa 

mbak? 

Saya anak pertama. Punya adek sih 2, 

yang dibawah saya itu cowok, beda 

umurnya jauh banget, sampe 10 tahunan 

gitu, lupa juga sih aku dia sekarang 

kayaknya baru mau masuk SMA, yang 

kecil itu cewek, baru mau masuk SMP 

dianya. 

5 Oo, sekarang mbak umurnya 

berapa? 

Saya 25 sekarang, mbak. 

6 Berarti jarak umurnya sama 

adek-adeknya jauh banget ya 

mbak. 

Iya gitu. 

7 Kalo orangtuanya mbak 

pekerjaannya apa? 

Kalo bapak saya itu, emm anu mbak, yaa 

wiraswasta. Yang di kerjain banyak 

banget. Apa aja dikerjain sama dia. Kayak 

nyari-nyari nasabah, trus bantuin orang-

orang. Kalo katanya orang-orang kayak 

makelar gitu. 

8 Kalo ibu? Ibu aku yaaa ibu rumah tangga biasa aja. 

Kayak ibu-ibu biasanya. 

9 Ooo, iya.. iya.. berarti bisa Iya sih, soalnya kerjaan bapak kan 

2. Verbatim Subyek 2 
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dibilang keluarganya mbak 

berkecukupan ya mbak? 

lumayan banyak, jadi malah bisa dibilang 

lebih dari cukup deh gitu. Dulu juga kan 

aku sering bantu-bantu bapak sebelum aku 

kerja di Garmen. 

10 Dulu mbak Yuli pernah kerja 

di Garmen? 

Iya mbak dulu aku pernah kerja di 

Garmen, ya itu pabrik benang gitu. 

11 Itu waktu itu umur berapa 

mbak? 

Waktu itu saya umurnya 19. Baru lulus 

SMA ya mbak. gak lama sih, trus nikah. 

12 Oo, udah nikah to mbak? 

sekarang berarti suami juga 

di Tegal? 

Iya mbak, tapi sekarang sih udah cerai. 

Akunya di cerai sama dia pas udah disini. 

13 Berarti belum ada surat-surat 

resminya ya mbak? emang 

mbak taunya gimana? 

Saya pas itu di telpon sama bapak, trus 

diomongin. Ndok, kamu jangan nangis ya, 

jangan sedih, kamu udah di kembaliin ke 

bapak sama suami kamu. Gitu mbak 

ngomongnya. 

14 Trus perasaannya mbak 

gimana? 

Ya udah, sebenernya kan aku juga pas 

masih diluar udah gak betah sama dia. 

Cuma bertahan karena anak aja. 

15 Anaknya mbak cowok apa 

cewek? Umurnya berapa 

mbak? 

Anak saya cewek, namanya Diva. 

Sekarang kayaknya umurnya 7 tahuan gitu 

ya. Pas saya masuk sini itu dia masih 

setahunan kok. 

16 Sekarang diasuh sama siapa 

mbak? 

Di mertua aku. Di orangtuanya mantan 

suami aku mbak, sama istri barunya 

suamiku. 

17 Sebelumnya kerjaannya 

suami mbak ngapain? 

Dia jaga pangkalan bis tegal-jakarta. 

Dulunya itu punya bapaknya, tapi trus kan 

bapaknya nyalon jadi lurah, trus diterusin 

sama anaknya dia, ya suamiku itu. 
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18 Berarti waktu nikah juga 

kondisi ekonominya bisa 

dibilang berkecukupan ya 

mbak? 

Malah lebih dari cukup, mbak. kita sejak 

nikah itu udah mandiri, tinggalnya di 

rumah sendiri. Ya masih kontrakan tapi 

berdua aja tinggalnya. Trus kan mertuaku 

posisinya kepala desa, jadi lumayan lah 

kondisinya. Suamiku juga bantu-bantu 

bapaknya waktu lagi mau nyalonin jadi 

lurah. Dia bawa mobil sendiri kemana-

mana gitu. Ya enak lah hidupnya.  

19 Ooo, oke deh. Trus mbak, 

kan awalnya mbak di LP 

Tegal nih, kok dipindah 

kesini kenapa mbak? 

Kalo itu sih kurang tau, mbak. pokoknya 

tau-tau aku disuruh kemas-kemas trus 

dipindah kesini gitu. 

20 Kalo lingkungannya, antara 

di sana dengan di sini 

gimana mbak? 

Yaa enak disini mbak. kan kita juga ada 

banyak kegiatan, program-program gitu 

yang nanti insyaallah bisa berguna kalo 

kita udah keluar. Trus juga temen-

temennya juga baik-baik kok mbak. 

21 Sekarang kita coba balik ke 

belakang sebentar ya mbak, 

kemarin mbak di vonis 

hukumannya berapa lama 

mbak? 

Aku 10 tahun. Ini lagi subsider 8 bulan 

mbak. 

22 Emang kasusnya ngapain 

mbak? kok sampe 10 tahun? 

Duh, aku malu kalo disuruh cerita gini.. 

23 Hmm, ga apa-apa mbak. kan 

anggep aja kita temen biasa 

gitu, nyantai aja ga usa yang 

tegang gimana, mbak. 

hehehee.. 

Yaa itu, aku katanya kasus pembunuhan. 

Di tuntut sama keluarga suami aku si 

Galih itu. 
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24 Yang dibunuh siapa mbak? Itu keponakannya si Galih. Waktu itu 

umur 4 tahun, anakku masih kecil 1 tahun. 

Bapak ibunya dia kan lagi pada kerja, jadi 

di titipin ke aku suru jagain. 

25 Trus, awal mula ceritanya 

kok bisa berujung 

pembunuhan gimana mbak? 

Ya waktu itu aku lagi emosi banget. Aku 

sering banget curhat sama mama aku pas 

kerumah mama aku, disana aku di 

bilangin, suami kamu tuh selingkuh. 

Mama udah di kasih tau sama beberapa 

warga sini, suka liat suami kamu bawa-

bawa cewek. Yah aku kan orangnya gak 

percayaan mbak, aku gak mikir apa-apa 

tentang suami aku. Aku ya taunya dia 

setia sama aku kayak aku juga setia sama 

dia gitu mbak. lama-lama aku jengah juga 

dengerin banyak gosip tentang suami aku. 

Sampe akhirnya tuh pas aku lagi dirumah 

merttua aku, lagi ada acara keluarga gitu, 

si bapak ibu cewek yang pergi sama 

suamiku ini dateng kerumah mbak, di 

depan bapaknya si Gali dia ngomong, kan 

kalo di sana pakenya bahasa Jawa yang 

alus ya, ngomong kalo anak 

perempuannya di bawa pergi sama putra 

njenengan. Ya kaget kan semua keluarga, 

bapak ibunya Galih, apalagi aku. Terus 

mereka kayak ga enak ga enak gimana 

sama aku waktu itu, soalnya kan aku 

istrinya Galih. Nah mulai disitu aku sadar 

kalo si Galih ini memang ada main di 

belakangku. Aku udah ngikutin dia 
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beberapa kali, kan sempet gak pulang ke 

rumah juga. Malem gitu dia ada pulang, 

aku lagi gak enak badan gimana, aku 

minta tolong dia anterin aku ke apotik. 

Ngomong kan, mas mbok aku dianterke 

ke apotik, awakku ra’ enak. Dia itu 

keliatan banget panik. Mondar-mandir 

kesana kemari gak jelas, trus dia malah 

suru aku beli obat di warungan aja, 

soalnya dia buru-buru mau nganterin 

berkas bapaknya. Pas sebelum-

sebelumnya kan aku udah pernah ngikutin 

dia, nyari informasi itu ceweknya siapa 

namanya, kos nya dimana. Besoknya aku 

kesana mbak. ternyata bener, suamiku lagi 

sama cewek itu tidur bareng. Aku 

langsung gelap mata. Aku berantem sama 

suamiku, aku pukul-pukul sama aku 

tendangin. Trus aku keluar pas lagi ada 

tukang mie ayam lewat, aku kan sebel 

banget. Aku bilang sama yang jualan mau 

beli sambelnya aja. Trus dibungkusin, 

sampe mas nya bilang,ini mau beli 

sambelnya aja gak pake mie? Hahahaaa, 

aku bilang iya. Trus aku kasiin uang 10 

ribu, mau dibalikin aku bilang gak usah, 

aku udah buru-buru. Trus aku masuk lagi. 

Mukanya tuh cewek aku siramin pake 

sambel tadi. Dia teriak-teriak gitu nangis, 

aku masih berantem sama suamiku. Aku 

udah bner-bener gak ketahan lagi, aku 
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pulang. Trus kan aku liat itu 2 anak lagi 

main, aku seret mereka berdua ke kamar 

mandi. Sampe di kamar mandi anak yang 

gede pertama jatuh kepeleset, nangis. Trus 

kan aku kasi minum, eh dia muntah. Kata 

dokter itu kayangnya geger otak kan ya 

bisanya kalo kasus gini. Abis dia muntah 

mukanya bengkak semuaaa, biru-biru 

lebam gitu, aku panik. Aku telpon-telpon 

suamiku gak diangkat. Akhirnya aku 

telpon temenku, aku bilang tolong bawain 

dokter secepetnya, aku panik banget. Pas 

temenku dateng, eh dia malah bawa 

tukang urut coba. Kan ga bisa di urutin 

kalo kayak begitu. Akhirnya aku 

secepetnya bawa ke puskesmas. Aku 

minta dia dipasangin oksigen, tapi kata 

susternya ga usa, ga perlu, pasti ketolong 

kok, pasti ketolong. Trus pas mau dibawa 

kerumah sakit, anak itu udah meninggal 

duluam, gak sempet. 

26 Itu sebenernya posisi 

jatuhnya gimana mbak? 

Nggeblak kebelakang gitu mbak. rumahku 

itu kan pas di beli emang gak ada kamar 

mandi WC nya. Cuma ada kamar tidur 3. 

Jadi 1 kamar tidur yang paling belakang 

itu akhirnya dijadiin kamar mandi. Lah, 

keramiknya itu belum di ganti, masih 

keramik kamar tidur, kan kalo kena air 

licin banget. Ga usa anak-anak wong yang 

udah gede aja sering kepeleset kok mbak. 

aku udah bolak balik bilangin ke suamiku 
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suruh ganti keramik kamar mandi, dia 

bilangnya iya, iya, iya tapi gak diganti-

ganti. Anak-anak emang sering mbak 

kepeleset disana. Anakku yang kecil juga 

sering, sama anak yang meninggal ini juga 

sebenernya udah sering jatuh, Cuma 

kemarin kyaknya yang paling keras 

kebentur kepalanya, makanya sampai 

pembuluh darah di wajahnya itu pecah. 

27 Trus pas awal gitu keluarga 

suaminya mbak gimana? 

Awalnya sih mereka katanya ya udah, ya 

udah gitu, udah di maapin, namanya juga 

kecelakaan kan ga ada yang tau bakalan 

kaya gimana. Tapi trus si mbah nya anak 

ini sama bapak ibunya, orangtuanya anak 

ini malah nuntut aku ke polisi. Kayaknya 

ya dikomporin juga sih sama orang-orang. 

Kena komporan jadinya balik nuntut aku 

deh. 

28 Waktu itu reaksinya mbak 

yuli sama keluarga gimana? 

Ya kaget banget, mbak. wong saya pas 

lagi gak ngapa-ngapain pas itu. Cuma lagi 

kumpul sama keluarga aku aja. Eh tau-tau 

kok ada polisi dateng sak mobil gitu, kan 

aku trus biasa aja wong aku gak kerjasa 

bakal ditangkep itu, aku pikir sebelah 

rumah apa gimana ada maling, eh ternyata 

malah kerumah, nanyain aku sama bapak. 

Trus aku dipanggil sama bapak, langsung 

bilang mau nangkep. Ibu ku jatuh mbak 

saking kagetnya. Trus sama ibuku aku 

dirangkul, tanganku dipegang erat-erat 
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banget gitu mbak, bener-bener gak 

bolehin aku ikut sama polisinya itu. Tapi 

trus tangan ibu di lepasin sama bapak aku, 

aku sambil nangis disuruh ikut sama pak 

polisinya. 

29 Hmm, bener-bener gak ada 

yang nyangka ya mbak? 

Iya mbak, soalnya kan dipikirnya sudah 

lalu, sudah lewat jadi ya sudah, gak usah 

terlalu dipikirin lagi apa gimana gitu 

mbak, eh malah tau-tau kok ada kayak 

gitu.  

30 Trus akhirnya ngejalanin 

hukuman pertama kali di LP 

Tegal itu mbak? 

Iya mbak. masuknya di LP Tegal itu. 

31 Waktu awal ngejalanin masa 

hukuman, proses 

penyesuaian dirinya gimana 

mbak? 

Wah, susah mbak awal-awalnya itu. 

Soalnya kan saya bener-bener gak 

menyangka. Rasanya seperti mimpi gitu 

mbak. dulu Cuma liat napi itu kan di acara 

tivi, sekarang aku malah jadi napi juga. 

Aku sering nangis mbak dulu pas awal-

awal itu. Rasanya pengen pulang aja, 

rasanya mau ketemu ibu, bapak sama anak 

aku aja. Pengen dirumah gitu mbak. aku 

susah banget lho tidurnya mbak pas baru 

awal itu, sering mimpi buruk juga. Sampai 

akhirnya dipengadilan aku divonis segitu, 

kaget juga mbak. nangis aja si aku bisanya 

mbak. 

32 Kesulitan penyesuaian itu 

mbak alami juga gak waktu 

pindah kesini? 

Iya mbak, sama juga. Lebih-lebih lagi kan 

aku harus jauh dari keluarga disini. Gak 

bisa ditengokin mbak soalnya jauh. Pas di 
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Tegal masih bisa kalo pas kangen, minta 

dibesuk bapak ibu gitu mbak, kalo disini 

kan gak bisa blas. Makanya itu juga yang 

buat aku sedih banget mbak. pas disini 

memang suasananya kan beda ya mbak. 

aku disini memang suasananya lebih enak, 

lebih nyaman juga. Tapi jauh dari 

keluarga itu bikin aku sedih banget, mbak. 

kejadian yang kayak aku gak bisa tidur 

gitu ya datang lagi gara-gara aku sedih. 

33 Trus mbak, waktu itu apa 

yang mbak lakuin buat 

ngurangin perasaan sedih 

itu? 

Ya aku Cuma bisa berdoa aja mbak. 

paling ya ujung-ujungnya nangis. Habis 

aku ga pinter cerita sama orang, mbak. 

kadang suka gak percaya gitu. Lha mereka 

kan Cuma bisa dengerin ga bisa bantu 

apa-apa juga. Tapi kalo Allah kan bisa 

bantu ngelakuin apa aja mbak.  

34 Ooo, gitu ya mbak. trus 

setelah berapa lama mbak 

baru bisa terbiasa dengan 

keadaan disini? 

Kalo hitung-hitungan bulan sih mungkin 

kira-kira enam bulanan lah mbak. lama 

memang soalnya kan beda semua mbak 

disini. Cara ngomong, temennya juga 

banyak dari luar daerah, jadi musti 

nyesuaiin juga kan mbak. itu sih yang 

bikin lama mbak, kalo yang lain sih biasa 

yah. 

35 Jadi, selama mbak disini, 

emang gak pernah 

ditengokin sama keluarga? 

Ga mbak. soalnya jauh. Jadi aku Cuma 

pake telepon aja kalo mau nanya-nanyain 

kabar gitu. 

36 Mbak Yuli kalo didalem sini 

kegiatannya apa aja sih? 

Kalo disini tuh kan banyak kegiatan ya 

mbak. mulai dari kegiatan pribadi kayak 
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nyuci, masak gitu, sama kegiatan lain ya 

keagamaan, sampe kerja-kerja juga di 

binker. Aku kalo lagi pengen ya kerja 

kesana mbak, tapi kadang juga males, 

hehe.. aku lebih seneng sendiri sih 

orangnya mbak. kalo ngumpul-ngumpul 

ya sebenernya seneng tapi aku tetep 

kebanyakan diem meskipun lagi sama 

temen-temen gitu. Kerja di binker itu sih 

mbak aku kadang-kadang. 

37 Kalo di binker kerja apa 

mbak? 

Ya macem-macem mbak. kadang mayet 

baju, kadang bikin boneka juga, nanti 

dapet uang dari sana mbak. kalo disini tuh 

rasanya kita gak kayak lagi dihukum sih 

mbak, habisnya masih bisa cari uang juga 

meskipun dikit-dikit, hehehee.. tapi kan 

lumayan mbak, bisa buat jajan sendiri, 

beli kebutuhan atau buat nelpon juga kan 

mbak, hehehee.. 

38 Jadi sebenernya di LP sini 

mbak ngerasa cukup nyaman 

ya mbak? 

Kalo dibilang nyamannya sih yaa 

namanya juga dipenajara kan pasti beda 

sama rumah sendiri ya mbak. tapi kalo 

aku sih bener ngerasa nyaman disini 

mbak. meskipun ada keterbatasan tapi 

tinggal disini juga kan bebas ancaman 

wong dijaga ketat sama polisi oq mbak ya. 

Hahaha.. urusan makan gitu gak pernah 

terlantar sih mbak. bener terjamin juga. 

Lagian ibu-ibu sini pada baik-baik mbak 

sama kami, jadi yah cukup nyaman lah 
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untuk ditinggalin lama. Hehe.. 

 Mbak Yuli kan bilangnya 

disini nyaman ya mbak, lah 

sbentar lagi kan mbak mau 

pulang nih, trus gimana 

perasaannya mbak? 

Wah, saya bingung mbak nek ditanya gitu, 

hehe.. 

 Lho kenapa mbak? Ya namae dah suwi tinggal disini ya 

mbak. hmm.. kalo ditanya bebas pasti ya 

seneng ya mbak, mau ketemu lagi sama 

keluarga, terutama bapak, ibu sama anak 

aku. Tapi disatu sisi lainnya juga berat 

mbak jujur aja. Disini kan udah kebiasa, 

lama, jadi besok diluar kayak gimana tuh 

membingungkan gitu mbak. 

 Apa sih yang mbak 

bingungkan? Ada gak 

perasaan pengen cepet-cepet 

keluar mbak? 

Kalo cepet-cepetnya sih gak terlalu 

gimana mbak, biasa aja. Wong aku lama 

disini oq mbak. pengen cepet ketemu anak 

aku lagi sih iya mbak. tapi kalo mikirin 

lain-lainnya agak ragu juga aku mbak. 

 Mikirin yang lain-lain itu 

apaan mbak? 

Ya gitu mbak, anak aku aja kan diasuh 

sama mertua aku sekarang. Gimana 

nasibnya juga aku gak ngerti. Pernah 

telepon aku katanya di sia-sia sama 

bapaknya. Ngerti kan ya mbak di sia-sia. 

Waktu itu nelponnya siang, harusnya kan 

lagi sekolah ya mbak. aku heran kok bisa 

nelpon aku, aku tanya. Po rak sekolah to 

ndok? Trus dia bilang, ogak bu, gak 

dianterno sekolah mbek bapak. Gitu 

mbak. pernah aku tanyain udah makan apa 
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belum, dia jawabnya belum, katanya ga 

dimasakin sama ibu tirinya. Sampe harus 

kerumah bapak ibu aku baru dimasakin. 

Kan jahat banget mbak rasanya. Anakku 

digituin. Tapi aku juga belum resmi cerai 

sama si Galih, jadi hak asuh juga belum 

jelas. Haaaaahhh besok nek keluar ketemu 

mereka lagi rasane pengen kabur ae mbak. 

 Memangnya besok kalo 

bebas ketemu mereka lagi 

kenapa mbak? 

Mbak, tak tarik napas sek ya.. 

 Oke mbak. hmm, kenapa 

mbak Yuli keliatannya agak 

gak enak gitu mbak sama 

pertanyaan saya? 

Iya, mbak soale bicarainnya soal sing aku 

sebenere gak enak nek mau cerita oq 

mbak. masalahe ini wae bikin aku dah 

gimana sek nek mau cerita ke mbak’e.. 

 Ya pelan-pelan aja, mbak. 

santai aja, hehee.. 

Lha ya ini mbak yang bikin aku ngerasa 

males pulang. Mertua aku yang sekarang 

jadi lurah itu mbak, kan sikapnya beda 

sama aku. Ibaratnya berubah lah gitu. 

Dulu aku waktu masih di LP Tegal, aku 

telepon dari pihak sana entah bapak atau 

ibu selalu jawab baik-baik, selalu ngasi 

nasihat. Kadang aku pengen cerita malah 

telponnya ke mereka, bukan ke bapak 

ibuku sendiri mbak. lah setelah aku pindah 

kesini, mereka sikapnya berubah drastis 

sama aku. Pas aku telepon Cuma untuk 

nanya kabar aja, tanggepan mereka ke aku 

gak enak banget. Kadang malah bentak, 

mbak. kasar gitu lah. Ngomongnya gini, 
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heh yuli, ngapain kamu telepon sini lagi. 

Udah bikin malu keluarga besar, bikin 

nama baik rusak, masuih berani lagi 

telepon-telepon, udah pokoknya jangan 

telepon lagi. Gitu mbak tanggepannya. 

Lah kalo misale di telepon aja 

tanggepannya kayak gitu, gimana kalo 

nanti aku pulang, mbak? bisa-bisa malah 

jadi perkara besar antara aku sama pihak 

keluarga mertua aku kan. Apalagi menurut 

mereka, aku yang bunuh cucunya mertua 

aku. 

 Perubahan itu mbak rasain 

waktu sejak pindah kesini? 

Berarti udah lumayan lama 

dong, mbak? 

Iya mbak, sejak aku pindah kesini itu. 

Makanya mbak, udah lama banget. Kan 

kalo udah lama gitu malah makin gimana 

nek tau-tau aku muncul lagi. Itu yang tak 

takutin, mbak. 

 Menurut mbak sendiri, ada 

gak jalan keluar buat 

masalah yang ini? 

Wah, nek sekarang aku gak mikir apa-apa 

mbak. mau pulang aja udah rasanya 

males, takut. Tapi kan aku masih PB, 

penjaminku bapak ibuku, otomatis kan 

aku haris tetep pulang, mbak. 

 Mbak Yuli cemas ya mau 

pulang kembali kerumah 

yang dulu? 

Iya mbak. cemas karena mikirinnya kan 

ya itu tadi mertua. Belum lagi kata ibu 

aku, tetangga-tetangga dideket-deketnya 

rumah aku tuh masih belum bisa nerima 

perbuatan aku mbak. masih ngomongnya 

kok tega-teganya sih si Yuli itu bunuh 

anak orang, padahal kan dia juga punya 

anak, kemana sih hati nuraninya, gitu 
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mbak. padahal kan mereka gak tau apa 

yang sebenarnya terjadi, mbak. aku bukan 

mau bela diri mbak. aku juga ngerasa 

salah sama perbuatan aku yang ceroboh, 

tapi kan memang takdirnya gitu mbak, aku 

juga susah mikirnya. 

 Tetangga dan lingkungan 

sekitar tempat tinggal mbak 

masih belum bisa nerima ya, 

mbak? ada pengaruh ke 

keluarga mbak gak? Kayak 

ke orangtua sama anak mbak 

gitu? 

Iya mbak, mereka masih nganggepnya 

semua yang aku lakuin tu murni 

kesengajaan. Padahal diluar itu semua, 

mereka gak tau yang aku alami. Padahal 

kan mestinya mereka juga lihat perbuatan 

buruk suami aku. Coba dia baik-baik, kan 

gak akan ada kejadian kayak gini. Hmm 

tapi ya sudahlah mbak, memang sudah 

takdirnya aku. Bapak ibu ku semuanya 

udah maklum mbak kalau tetangga pada 

gitu. Lah tapi anak aku nih mbak yang 

kasian. Pernah sama tetangga jahat gitu 

dipanggilin anak pembunuh, pembunuh 

gitu. Mungkin sekarang dianya masih gak 

tau apa-apa mbak, tapi kalau nanti dia tau, 

kan kasian juga mbak. 

 Pernah gak mbak ngerasa 

cemas sama pandangan anak 

mbak nanti ke mbak 

seandainya dia tau? 

Maksudnya kalo dia tau aku dipenjara 

gaara-gara dituduh bunuh? 

 Iya, mbak. Ya pasti pernah lah ya mbak. aku malah 

sempat takut pas mikir, gimana ya besok 

anakku kalo tau aku sebenarnya selama ini 

ada dipenjara gini, dituduh bunuh anak 
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orang, aku takut kalo dia semakin di ece-

ece gitu lama-lama dia malu mbak, sama 

aku. Malu punya ibu yang pernah lama 

tinggal dipenjara, jadi napi gini mbak. 

kasian mbak anak aku, dia masih kecil 

umurnya, hidupnya juga masih panjang. 

Kalo sampe yang aku takutin kejadian, dia 

gak mau lagi tinggal sama aku, ga mau 

panggil aku ibu, mungkin aku gak bisa 

salahin dia juga ya mbak, memang aku 

pernah disini dan gak bisa dipungkirin. 

 Hmm, memangnya selama 

ini anak mbak taunya mbak 

dimana? 

Kerja diluar kota,mbak. selama ini 

eyangnya, bapak ibu aku selalu bilang aku 

diluar kota, kerja. Cari uang yang banyak 

buat Diva. Padahal aku di Semarang, 

dipenjara,mbak. 

 Mbak Yuli sendiri, punya 

harapan apa sih mbak kalo 

besok bebas? 

Harapanku ya tetap lah mbak kayak 

manusia yang lain, bisa membahagiakan 

orang-orang yang aku sayangin, termasuk 

orangtua aku, sama anak aku juga. Bisa 

dapat kerja, apa aja yang halal, bisa 

diterima lagi sama tetangga-tetangga. Aku 

pernah lo mbak, saking takutnya itu, 

ngebayangin. Besok pas aku pulang kan 

misalnya nemenin Diva main depan 

rumah sore-sore kan biasa di desa gitu 

mbak, trus diva main sama anak-anak 

yang lainnya, ada orangtuanya anak-anak 

lain gitu trus pada bilang ke anak-

anaknya, jangan deket-deket mbak Yuli, 
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ntar kamu ikutan dibunuh juga lho. Ya 

aku pasti kepikiran kayak gitu mbak kalo 

inget tetangga belum pada bisa nerima 

aku. Yang satu gara-gara aku pembunuh, 

yang satu lagi gara-gara aku pernah masuk 

penjara. Padahal perempuan ditempat aku 

tu jarang mbak yang masuk penjara. Laki 

juga jarang, paling bentar-bentar kasus 

maling gitu. 

 Berarti label mantan napi itu 

juga menurut mbak bakal 

ngebuat susah ya mbak? 

Iyalah mbak. namanya nyari kerja, apa 

ada sih yang mau nerima kerja mantan 

napi kan gak ada. Orang sekarang nyari 

kerja banyak mbak, pada bagus-bagus 

sekolahnya tinggi-tinggi, mending pilih 

orang bodo daripada mantan napi. Aku 

juga kalo punya tempat usaha gitu mbak, 

ada yang ngelamar eh mantan napi pasti 

kan pikir-pikir mau nerima apa enggak. 

Soalnya takut juga kalo diapa-apain. 

Apalagi nyadar aja kasus aku 

pembunuhan, pikiran orang bakal gimana 

kalo liat aku. Mungkin takut, ngeri gitu. 

 Kalo gitu, mbak Yuli ntar 

rencananya ngelamar kerja 

gimana?  

Ya aku pasrah sih mbak. maunya aku kan 

gak pulang ketempat yang dulu. Maunya 

pergi aja yang jauh, yang mungkin gak 

ada yang tau juga kalo aku ini mantan 

napi, mantan pembunuh, biar mereka mau 

nerima kerja aku. Kemaren adek aku 

sempet bilang, nanti katanya aku disuruh 

kerja ditempat  keluarga aja. Tapi aku juga 
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belum tau mau gimana. Beban mantan 

napi emang suka bikin susah cari kerja, 

mbak. banyak kok yang udah keluar dari 

sini juga susahnya pasti nyari kerja, 

katanya jarang ada yang mau nerima 

mantan napi, mbak. padahal kan sekali 

napi ya tetep napi, gak bisa diganti 

statusnya. 

 Padahal kerjaan itu penting 

ya artinya buat mbak? 

Iya lah mbak. kan aku punya keinginan 

mau nebus kesalahanku sama bapak 

ibuku, anakku. Maunya mereka gak usah 

kerja lagi, biar aku gitu mbak. selama ini 

aku sudah ngebebanin, kan maunya aku 

kerja, punya uang untuk bahagiain 

mereka, mbak. 

 Iya, iya. Mbak, pernah 

kepikir gak apa yang bakal 

pertama kali mbak lakuin 

kalo pas pulang? 

Gak tau mbak. mungkin sembunyi 

dirumah sebulan gak keluar-keluar kali 

mbak. aku belum bisa bayangin gimana-

gimananya sih mbak, rasanya semua 

masih kabur. 

 Kira-kira, kemungkinan apa 

yang buat mbak ngerasa 

cemas banget? 

Dikucilin, mbak. disitu kan desa ya mbak. 

orang-orang pada kenal semua. Pada tau 

juga kesalahan aku. Mungkin mereka 

udah gak mau terima aku, mungkin 

mereka bakal ece-ece aku sama anak aku 

juga, rasanya gimana gitu mbak, pengen 

nangis aku kalo ngomong gini. Belum lagi 

aku harus ketemu sama mertua aku, 

sekarang dia lurah, status aku masih 

mantu belum cerai sama anak dia, gimana 
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mbak, masa mertuanya terpandang tapi 

menantunya pembunuh? Aku takut banget 

mbak besok gimana. Makanya aku sampe 

bilang sama ibu aku, apa mending aku gak 

usah pulang aja. Tapi tetap gak bisa kan 

mbak, soalnya kan amsih harus ngelapor 

gini gitu. 

 Mbak Yuli pernah bilang 

mending gak usah pulang 

gitu, mbak? reaksi ibu 

gimana? 

Iya mbak, lah udah saking takut banget 

sama warga disana. Mungkin gak bakal 

diadili kayak gimana, tapi rasanya 

omongan-omongan gak enaknya, gak bisa 

aku tanggung juga mbak. hidup aku bakal 

gimana? Ibu aku sih bilangnya suruh tetep 

pulang aja, nanti kan lama-lama warga 

bakal mengerti, nerima, kalo aku bisa 

hidup baik-baik, sama mertua aku juga. 

Tapi aku mikirnya itu susah banget 

mbaaaakk. Ngebayanginnya aja aku udah 

gak bisa. 

 Berarti disatu sisi, meskipun 

apa yang terjadi dulu itu 

sebenernya gak sengaja, 

mbak Yuli sendiri juga 

ngerasa bersalah ya? 

Kalo itu pasti mbak. aku ngerasa udah gak 

punya muka kalo harus ketemu sama 

orangtuanya anak yang aku bnuh itu. 

Mbak, kalo aku jadi mereka dan anakku 

yang jadi korban, aku juga gak bisa 

maafin pelakunya kan? Aku ngerasa 

bersalah banget sama keluarga anak itu, 

coba kalo dulu aku pikir panjang, gak 

kemakan emosi, kan semua pasti lain 

ceritanya, aku juga gak akan begini. 

Belum pantes dimaafin mbak rasanya. 
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Aku juga sebagian besar masih takut kalo 

harus ketemu keluarga mereka. 

 Mbak Yuli udah pernah 

minta maaf secara langsung? 

Udah mbak. ya itu pas kejadian, dirumah 

sakit sampe pemakaman, aku masih minta 

maaf terus sama ibu bapaknya, masih 

minta ampun juga sama semua orang, aku 

bener-bener sampe nangis juga minta 

maafnya mbak. meskipun aku tau 

kesalahanku itu bukan kesalahan yang 

gampang dapat maaf. Kan nyangkut 

nyawa orang, mbak. 

 Perasaan salah itu juga bikin 

mbak cemas ya? 

Iya mbak. cemas aku juga gara-gara itu. 

Rasanya gak pantes dimaafin juga, 

meskipun sebenernya aku berharap bisa 

dimaafin. 

 Mbak, ada gak reaksi mbak 

kalo pas ngomongin tentang 

hal-hal kayak gini? Yang 

buat mbak cemas? 

Aku selalu gini mbak. kalo mau tidur, 

kepikiran gitu kan biasanya aku nangis ya 

mbak, gak bisa tidur kadang-kadang 

sampai pagi. Terus kalo kebanyakan 

nangis gitu kepala aku sakit banget mbak, 

sampe kaku ke leher pundak sini. Pasti 

gitu kalo udah mikirin eh mau keluar, eh 

mau bebas. 

 Pusing sakit kepala gitu ya 

mbak? ada kejadian lain? 

Ya ini sekedar cerita aja mbak. aku kalo 

lagi bareng temen-temen kan suka di 

bilangin, eh yang mau bebas, asik yaa mau 

bebas, mau pulaaang, gitu-gitu, atau sama 

ibu aku pas telepon nanyain kapan 

suratnya turun, aku stres mbak. kalo gak 

kuat sama perasaan aku sendiri, aku cubit-
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cubit kaki aku. Itu awalnya cubit-cubit 

mbak, trus cakar pake kuku, sampe pernah 

nyilet, mbak. aku kan pake rok panjang, 

jadi kalo luka dikaki gak keliatan. Mbak 

itu aku bener-bener ngerasa kayak orang 

gila. Ditambah kalo pas kepikiran sama 

omongan orang-orang. Kalo pas lagi 

sendiri, aku sampe pukul kepala atau 

benturin sekalian ditembok. Gak tahan, 

mbak. pikiran kayak gitu bikin aku takut 

banget. Mana kalo takut aku sukanya 

aneh, mbak. misalnya lagi jalan, biar 

siang-siang gitu jalan, rasanya kayak ada 

yang ngikutin. Sering nengok kebelakang 

sendiri, mbak aku. Takut banget. Aku 

pernah ngomong ke temen aku satu, kata 

dia jangan-jangan arwah yang aku bunuh. 

Serem banget itu mbak. 

 Mbak Yuli ngerasain apa 

kalo lagi benturin kepala atau 

ngelukain kaki gitu? 

Ya sakit mbak. tapi sakitnya kan bisa 

mengalihkan pikiran-pikiran tentang 

mertuaku, suamiku yang nikah lagi, 

tetangga-tetanggaku, yang manggil aku 

pembunuh. Habis sakit kan aku nangis 

mbak. nanti baru bisa tidur. 

 Itu sering gak mbak? emang 

mbak biasa gitu sebelum 

disini apa gimana? 

Gak mbak. gak pernah kayak gini 

sebelume. Ya baru pas berapa bulan ya? 

Baru ini aku mau bebas kok mbak, 

rasanya kehantu-hantu. 

 Emang kayak gitu bener-

bener gak ada yang tau to 

Gak mbak, gak ada yang tau, aku selalu 

sendirian kok. Temen juga gak banyak 
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mbak? yang deket. Memang aku gak suka 

gerombol-gerombol. 

 Kalo yang mbak ngerasa 

kayak ada yang ngikutin itu 

juga baru-baru ini pas tau 

mau bebas? 

Iya sama. yang aku rasain baru-baru pas 

mau bebas ini ya banyak itu mbak, aneh. 

Aku juga pernah pingsan mbak. mboh 

pingsan ato apa gitu, pokoknya bles ae 

gitu. Pas lagi siang-siang aku gak ngapa-

ngapain. Aku kepikiran mau minta maaf 

lagi ke mertuaku, kebayang aku dirumah 

mertuaku itu, banyak orang, aku mau 

berdiri dari tempat tidurku to mbak, trus 

lutut sampe betis tiba-tiba lemes, aku jatuh 

ke tempat tidur lagi mbak. aku nek gak 

dibangunin sama temenku, gak bangun itu 

aku. Katane dia pas aku bangun plonga 

plongo gitu. Dipanggil-panggil gak dong 

sampe lama baru nyadar aku, mbak. kok 

isa sampe gitu tuh kenapa ya mbak? kok 

medeni. 

 Ya mungkin karena 

bayangannya mbak tentang 

itu bikin cemas yang amat 

sangat mbak, sampe ilang 

gitu. Yang lemes dari lutut 

sampe betis, itu juga sering? 

Kalo itu kerasanya kan pas lagi jalan. 

Melamun sendiri gitu, eh tau-tau ketekuk 

kayak kram mati rasa itu. Lah nek 

melamun biasane kan mikirin rumah, anak 

gitu-gitu lho mbak.  

 Ooo, gitu. Cemas nya mbak 

Yuli sering banget ya mbak? 

Itu kayak gak bisa ditahan oq mbak. jadi 

ya muncul gitu aja. Pas aku lagi makan to 

misale tiba-tiba kepikir eh piye nanti 

pulange, pake apa dijemput siapa, nek 

sampe dirumah piye ya gitu langsung 
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seketika ilang oq mbak nafsu makane. 

Gak pengen makan apa-apa lagi gitu lo 

mbak rasane. Ya sering sisa kadang 

makanku gara-gara ilang tau-tau rasa 

pengen makane, aneh oq mbak. ngomong 

kyk gini sama mbak ae sampe sesek 

nafasku. Hehe.. 

 Maksudnya sesek gimana 

mbak? 

Agak kesendat di tenggorokan ni lo mbak 

rasane. Kayak orang meh nangis. Hehe.. 

soale kan keinget lagi, kebayang lagi 

perasaane pas itu. Hehee.. 

 Kalo mbak sendiri biasane 

ngapain mbak, biar cemase 

ilang? Ya selaine yang tadi 

mbak bilang, ngebenturke 

kepala sama mbeset-beseti 

kaki? 

Kalo biasane sih paling ya sholat ya mbak. 

soale pikiranku kan meskipun orang-orang 

gak ada yang isa maafin aku, tapi Allah 

isa. Kan maha pemurah dan pengampun. 

Nek pas sholat gitu ayem mbak rasane isa 

lagi menatap masa depan. Tapi pas udah 

lewat gitu ya tetep masih kayak kerasane 

takut piye gitu mbak. ngebayangke wajahe 

mertuaku, karo orangtuone anak sing 

korban itu, duh gak kuat mesti mbalek 

kedinding apa kaki lagi. 

 Ada bekase nda mbak? Ga ada sih untunge. Kan aku ya ndak sing 

dalem-dalem banget mbesetine. Paling 

dua tiga hari ilang sih Cuma pas perih-

perihe ae, mbak. 

 Emang dampak ibadah gak 

lama to mbak buat ngilangin 

cemase? 

Ya itu tadi mbak. paling sejam, gitu. Nanti 

nek sudah mbalek lagi. 

 Pernah kepikiran cara lain Berapa kali sempet nulis diari mbak. ya 
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ndak mbak? kalo mbeseti apa 

ngebenturin kepala kan 

nyakitin mbak, misale yang 

lain gitu? 

kesane kayak diari, tapi sebenere 

selembar-selembar tok gitu. Sing tak tulisi 

ya perasaanku piye, nanti mau ngapain, 

nek ketemu mertuaku, tetanggaku,gitu. 

Nek sudah kertase tak sobek-sobek apa 

gak aku ancurin, injek-injek gitu. Kayak 

nyalurin oh itu semua yang aku cemasin 

udah aku ancurin kok, jadi gak cemas lagi. 

Gitu ya sebenere isa, mbak. duh, tapi tetep 

kadang gak manjur oq mbak.  

 Berarti sejauh ini ya masih 

manjur yang ngebenturin 

kepala ya? 

Gak juga mbak. nek udah sakit kadang 

aku malah takut sendiri nek kepalaku 

napa-napa. Jadi aku juga sebisa mungkin 

gak ngelakuin. Jadi aku lari ke sholat-

sholat terus mbak. aku disini kan selalu 

sholat, gak pernah lewat. 
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