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Hasil Wawancara Penelitian 

1. Subjek 1 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Nama bapak siapa? Nama saya SL  

Sekarang usianya 

berapa pak? 

Sekarang kayaknya 

sekitar 40 tahun dek 
 

Di sini tempat tinggal 

bapak? 

Iya, saya tinggal di sini 

dari dulu sampai 

sekarang. 

 

Hmm pendidikan 

terakhir bapak dulu 

apa ya? 

Dulu terakhir SMT 

Pertanian 
 

Maaf pak, SMT itu 

singkatan dari apa ya 

pak? 

Hahaha…iya ya 

sekarang sudah gak ada 

ya dek? 

SMT itu Sekolah 

Menengah Teknik dek. 

Nah saya ambilnya 

bagian pertanian. 

 

Oh begitu, sekarang 

pekerjaan bapak apa? 

Nah, kalau sekarang 

jadi petani biasalah dek. 

Ibu pun gitulah, bantu-

bantu bapak. 
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Bapak kan tinggal di 

sini udah lama, 

tinggalnya sama siapa 

saja? 

Kalau di rumah sini sih 

sama anak istri dek. Ini 

istri saya (menunjuk 

istri), anak saya tu ada 

4 dek, 1 orang laki, itu 

meh yang jadi pasien, 

lalu 3 orang perempuan 

semua. Kalau yang tiga 

cewek ni masih sekolah 

semua dek. 

Kalau keluarga besar 

tinggal juga di dekat-

dekat sini dek. Saya 

kan tiga bersaudara 

dek, nah, kakak saya 

laki yang seberang sana 

tu rumahnya, adek saya 

perempuan tu yang tadi 

warna biru rumahnya, 

sebelum rumah ini. 

 

Oh, tinggalnya dekat-

dekat semua ya pak. 

Lalu sebelum bang 

YN masuk ke Rumah 

Sakit Jiwa, bapak dan 

Baik-baik jak dek. 

Kame’ sering ikut 

gotong royong dengan 

mereka kalau di balai 

dusun. Kame’ juga gitu 
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ibu gimana meh sama 

warga di sekitar sini 

hubungannya? 

bah dek kalau di gereja. 

Bahkan dulu bapak ni 

bah ketua DPL untuk 

lingkungan sepan 

lebang ini, siapa lagi 

lah yang milihnya kalau 

bukan warga sini. 

Mungkin udah percaya 

gitu bah sama bapak. 

Sampai hari ini bah 

bapak tetap jaga 

hubungan bai dengan 

mereka-mereka tu. 

Dulu sebelum masuk 

ke Rumah Sakit Jiwa, 

gimana bah keadaan 

bang YN pak? 

Kasian dek, nda tega 

mau cerita. Dia bah 

suka ngomong sendiri, 

lalu liat barang kah 

orang gitu, tapi bah kita 

nda liatnya. Barang 

yang diliatnya tu nda 

ada. Bapak kira karna 

dia mabuk dek, dia tu 

kan suka minum tuak 

juga bah dek. Dia suka 

benar mukul orang, lalu 
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diancamnya mau 

dibunuh pakai mandau 

di rumah katanya. Suka 

benar dia teriak-teriak, 

saja kasian dek liatnya. 

Sejak kapan dia kayak 

gitu pak? 

Udah lama dek, 

Dari dia kecil bah dek, 

ada kali pas dia umur 

12 tahun gitu meh. 

 

Oooh, lalu pak? 

Nah, waktu umur 14 

tahun tu dia kawin bah 

dek, dengan orang 

melayu, lalu sida 

tinggal di nanga kantuk. 

Jauh dari kame’ dek. 

Nah, tapi bah dia lebih 

sering ngomong 

sendiri, sembarangan 

barang diomongnya. 

Belagak kayak pastor, 

kadang-kadang kayak 

kyai, pernah gak  dia 

belagak kayak pendeta. 

Karna model dia gitu, 

nda terima kayaknya 
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istrinya ni, 

ditinggalkanlah oleh dia 

anak kame’ ni dek. 

Padahal baru setahun 

bah dek kawin, udah 

ditinggal gitu jak. 

Terkejut gak kame’ 

tiba-tiba bapak bini YN 

ni ngantarkan YN 

pulang. 

Oooh auk,lalu abis tu 

kian masukkan ke 

Rumah Sakit Jiwa 

meh pak? 

Belum. Kame’ rawat di 

rumah jak waktu itu 

dek.kasian kalau 

dirawat orang dek. 

Umur 17 tahun dia baru 

kami masukkan ke RSJ 

tu. Itupun karna dia 

udah mau bakar rumah 

ini lalu mamanya mau 

dibunuh pakai mandau. 

 

Hmm…Selama di RSJ 

gimana meh bang YN 

nya pak? 

Nah, itulah, saya tu nda 

pernah dikasi kabar 

sama perawatnya tu, 

tiba-tiba tiga bulan 

setelah YN dirawat tu, 
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saya ditelpon disuruh 

jemput ke sana. Sapai 

sana kame’ dikasi obat 

lalu suruh bawa pulang 

si YN ni. Yaudah, 

kame’ bawa pulanglah 

ke rumah. kame’ pikir 

udah sembuh benar bah 

dek. 

Oh ternyata belum 

sembuh ya pak? 

Belumlah tu namanya 

dek, pas obatnya habis, 

mulai ngamuk lagi dia 

ke orang-orang di 

sekitarnya. Karna nda 

ada apotik yang jual 

obatnya, saya bawa lagi 

lah dia ke RSJ dek. Biar 

dirawat di sana jak, 

daripada di rumah. 

 

Sampai sekarang 

sudah berapa kali 

pasien diperbolehkan 

pulang ke rumah pak? 

Udah lima kali dek, tiap 

tahun dia dipulangkan, 

ini udah bulan ketiga 

dia di sana. Dia 

bertahan di sana tu 

paling 6 sampai 7 bulan 
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dek, jarang lebih dari 

itu. 

Sebelum bang YN 

masuk RSJ, gimana 

hubungan bapak sama 

dia? 

Baik dek, dia tu 

percaya cuma sama 

bapak dan ibu inilah. 

Sejak kecil dia suka 

cerita sama saya tapi 

kalau pacar-pacar gitu 

nda pernah cerita dia, 

suka juga bantu kerja di 

ladang. Tapi dia 

memang nda ramah 

dengan orang-orang 

dari kecil, jarang nyapa 

orang gitu. YN tu 

penurut benar dek. 

 

Kalau hubungan 

bapak sama warga di 

sekitar sini sebelum 

bang YN masuk RSJ 

gimana pak? 

Baik dek, dulu pernah 

jadi ketua DPL dek. 

Tapi waktu udah tau 

YN sakit, banyak yang 

takut dengan keluarga 

saya. Orang-orang 

berubah kayaknya, 

menjauh gitu bah dek, 

mungkin karna takut 
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kali. Kami juga sering 

diomongkan orang-

orang sini ni. 

Lalu, setelah bang YN 

di RSJ, bapak 

kegiatan di 

masyarakatnya apa? 

Jadi koster kalau di 

gereja dek. Nda selalu 

ketemu orang kayak 

pas jadi DPL. Warga 

suka ngomongkan saya 

bah dek, mereka juga 

takut kalau YN pulang, 

nanti ngamuk lagi. 

Makanya mereka jauhi 

juga kame’ sekeluarga. 

 

Apa saja perasaaan 

yang bapak alami saat 

tahu bang YN 

bergangguan? 

Sedih, apalagi pas 

disuruh masuk RSJ. 

Kayaknya ada yang nda 

beres dulu-dulu tu dek. 

Mungkin waktu ngasuh 

sama ngajari dia kali 

bah. Berat benar suruh 

dia masuk RSJ tu dek. 

 

Ada perasaan lain 

mungkin pak, selama 

bang YN di RSJ? 

Orang kan banyak yang 

takut sama anak saya, 

jadi saya pun jadi nda 

enak ketemu orang-
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orang. Malu bah, 

rasanya ilang wibawa 

di depan mereka, dulu 

kan ketua DPL. Malu 

lah pokoknya. Tapi 

kadang-kadang ada rasa 

ada yang hilang di 

rumah tu, apalagi 

kegiatan dia tu tiap hari 

umpan ayam, disapanya 

tiap pagi, diajaknya 

main-main. 

Tapi bah kadang kesal 

dengan rumah sakit tu 

dek, nda pernah ngasi 

kabar tempat kame’. 

Kadang nangislah kalau 

ingan YN tu, ntah 

nyaman nda dia di sana 

tu. 

Oh, nanti kalau dia 

boleh pulang lagi, 

gimanalah pak? 

Takut dek, kalau 

obatnya abis lagi tu 

meh yang dipikir dek. 

Nda tega masukkan 

anak terus ke RSJ tu. 
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Tapi takut juga buat 

orang-orang sini ni 

takut sama anak saya. 

Nanti takutnya ganggu 

keamanan di desa sini 

dek. Nda nyaman kita. 

 

2. Subjek 2 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Nama bapak siapa? Nama saya SB nong  

Sekarang usianya 

berapa pak? 

Udah tua saya ini, 

50an tahun, mungkin 

sekarang sudah 59 

tahun. 

 

Alamat asli bapak di 

sini sejak kapan? 

Saya tinggal di Kelam 

ni udah lama nong. 

Dari sejak punya anak 

pertama si UT tu meh. 

Dari dulu kecil saya 

suka benar kumpul 

dengan orang-orang 

banyak, orang pun 

bilang saya tu suka 

begurau.orang kelam 

pun bilang gitu. Istri 
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dan anak bapakpun 

bilang gitu juga bah. 

Kalau pendidikan 

terakhir bapak dulu 

apa ya? 

Hehehehe… 

Saya tu cuma sekolah 

sampai kelas 4 SD. 

 

Oooh, trus bapak 

sekarang kerjanya apa 

pak? 

Saya ya jadi petani 

dek. Dulu saya mau 

jadi pastor nong, tapi 

bah sekolah Cuma 

bisa sampai SD ja, 

gimana lagi lah, nda 

jadi masuk pastor. 

Sekolah tu nda bisa 

lanjut dulu karna nda 

ada duit, jadi dari 

kecil jadi petani kebun 

ginilah. 

 

Oh gitu, lalu gima 

dulu pertama kalinya 

keadaan bang UT tu 

pak? 

Dulu tu dia pintar 

benar dek, umur 3 

tahun udah bisa 

ngomong bah, tapi dia 

nda suka sekolah. 

Kawan-kawannya 

belum bisa ngomong 

dia udah na. 
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Hmmm lalu mulai 

keliatan aneh tu kapan 

meh pak? 

Naaa..itu waktu dia 

umur 20 tahun nong. 

Dia suka ngomong 

sendiri, lalu nangis 

tiba-tiba, tapi abis tu 

ketawa saja besar. 

Kalau ditanya apa 

yang diketawakannya, 

dijawab tapi bah nda 

tau pakai bahasa apa 

dia, nda jelas nong. 

Sering dia tu teriak 

lalu nangis besar gitu 

lah, di mana jak meh, 

nda peduli dia. Maka 

itu orang-orang takut, 

kadang ada meh yang 

mukuli dia, karna 

terkejut sida tu. 

 

Lalu bapak buat apa 

meh pak? 

Saya larang keluar 

rumah lah dia dek, 

daripada dipukuli 

orang, anak saya tu 

kasian. Tapi di rumah 

tambah sering dia 
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ketawa lalu nangis tu, 

apalagi dia nda mudah 

tidur nong, kadang-

kadang lalu ngomong 

dengan orang, tapi 

bah kita liat nda ada 

orang yang diajaknya 

ngomong tu. 

Lalu bapak masukkan 

bang UT ke RSJ nya 

gimana pak? 

Nda lama dari itu juga 

dek, kami antarlah dia 

ke RSJ. Umur 20 tu 

meh. Tapi pas ulang 

tahunnya ke 21 kalau 

nda salah,kami datang 

ke RSJ tu, dia nda 

kenal kami katanya, 

bapak ni katanya yang 

misahkan dia dengan 

istrinya. Nda tau lah 

dia liat saya tu kayak 

siapa. 

 

Sudah beraa lama 

bang UT ada di RSJ 

pak? 

Udah 2 tahun meh ni, 

belum boleh pulang 

lagi dia tu. Kasian dia 

tu dek. 
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Bagaimana hubungan 

bapak dan bang UT 

sebelum dia masuk ke 

RSJ? 

Dekat kami nong, 

kalau mau apa-apa dia 

berani ngadu nya 

dengan bapak ni jak 

lah. Saya tu mau nya 

dia jadi sukses lalu 

bisa nyekolahkan 

adeknya, dari duu 

saya tu apa-apa dia 

meh kalau buat barang 

dek. 

 

Pernah nda bapak 

marah karna dia nda 

mau sekolah gitu? 

Nda pernah nong, 

kalau mau sukses 

bertanipun bisa, saya 

ajar meh dia baik-baik 

berkebun, jadi petani 

baik-baik. Saya tu 

bilang dengan dia, 

pintar-pitar cari uang, 

tu meh modal jadi 

laki-laki tu.  

 

Hmm waktu udah 

mulai aneh gimana 

pak hubungannya? 

Baik juga bah dek, 

tetap dia tu kusuruh 

umpan ayam, kadang 

saya suruh jemur 
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pakaian. Biar nda 

termenung terus di 

kamar bah nong. 

Ooh auklah, lalu 

hubungan hubungan 

bapak dengan warga 

gimana pak? 

Baik jak, bapak tu bah 

suka kumpul gitu, 

bapak suka begurau, 

kalau ada yang mau 

dibantu stek atau 

cangkok, bapak mau 

bah bantu. 

 

Oh baik-baik jak deh 

pak, abis bang UT 

mulai aneh lalu 

dimasukkan ke RSJ 

gimana pak? 

Sida bilang terganggu 

kalau UT tu main-

main keluar lalu 

nangis dan teriak-

teriak. Sida juga yang 

suru UT dikurung, 

katanya kalau nda 

mereka panggil polisi 

jak. 

Waktu UT udah 

masuk RSJ kami meh 

yang kena, berubah 

sida tu. Sering kami 

diomongkan kalau 

lagi di ladang, lalu 
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kalau ada yang 

kehabisan pupuk, saya 

tawarkan punya saya 

sambil nunggu yang 

dari kecamatan, nda 

mau sida oo nong. 

Banyak alasan sida 

nda kayak dulu bah. 

Tapi nda juga gitu 

semua deh oi, ada 

juga yang masih mau 

kandau ke rumah 

kami waktu natal 

dengan tahun baru. 

Gimana jak perasaan 

bapak waktu mau 

masukkan UT ke RSJ?

Sedih meh nong, rasa-

rasanya tu bukan 

bapak yang benar baik 

gitu meh, masa bapak 

masukkan anak ke 

RSJ, belum tentu juga 

bisa sehat. Sering 

nangis bapak kalau 

ingat itu dan kalau 

lagi mikirkan UT di 

RSJ sana tu. 
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Setelah bang UT di 

RSJ gimana pak? 

Rasanya mau ketemu 

sering-sering nong, 

kadang nelpon 

perawatnnya tapi nda 

pernah bisa. Mau ke 

sana tapi bah nda 

beduit nong, gimana 

meh lagi. Jauh juga ke 

sana tu. 

 

Nanti, seandainnya 

bang UT boleh pulang 

gimana pak? 

Saja mau meh bawa 

dia pulang. Tapi yang 

masih saya pikirkkan 

lama ni, gimana jak 

nanti orang kampung 

deh. Takut sida 

marah-marah lagi bah 

dek. Saya takut nanti 

UT pikir nda ada yang 

sayang dia, lalu dia 

kambuh lagi, kasian 

meh tu. Bapakpun 

belum siap dihujat-

hujat lagi nong. 
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3. Subjek 3 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Selamat siang pak, 

maaf namabapak siapa 

pak? 

Nama saya tu DM 

dek. 

 

Usia bapak sekarang 

berapa pak? 

Udah tua dek, ada kali 

63 tahun. 

 

Bapak sekolah nya 

dulu apa pak? 

Terakhir tu kelas 2 SD 

dek. Nda tamat bapak 

ni.dari kecil jadi 

petani. Samapi 

sekarang meh, ada tu 

ladang besar juga lah, 

itu meh kerja kami 

sekeluarga tiap hari. 

 

Bapak dari kecil di 

sini? 

Aok dek, dari dulu 

lahir sampai sekarang 

meh di sini. 

 

Lalu pekerjaan bapak 

apa pak? 

Beladang dek, ladang 

sendiri meh. Kadang 

noreh, kadang cari 

ikan. 

 

Ini istri bapak? Iya, ni mamak. Anak 

saya ada 6, 4 laki-laki 

lalu 2 perempuan. 3 
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anak saya mati 

duluan. Kami tinggal 

di sini meh, saya 

dengan anak istri lalu 

keluarga nya adik 

saya ini. 

 Aok dek, memang 

dari kecil senang di 

ladang. Saya tu hidup 

mandiri dari umur 14 

tahun, bapak mamak 

saya meninggal karna 

sakit keras. Saya tu 

suka bekawan dengan 

siapa jak yang mau 

bekawan dengan saya. 

Suka juga saya kalau 

diajak gotong royong 

di balai dusun tu dek. 

 

Usia AS sekarang 

berapa pak? 

24 tahun kayaknya 

dek, udah 1 tahun dia 

di RSJ tu dek, ini udah 

ketiga kalinya meh dia 

dilarikan ke RSJ lagi 

dek, pulang terus dia. 
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Keadaan AS dulu tu 

gimana pak? 

Dulu tu dia sakit 

malaria tropika, umur 

20 tahun, lalu dirawat 

di RSU Sintang. Lalu 

sembuh kan, baru meh 

mulai aneh-aneh dia 

tu dek. 

 

Keanehannya apa saja 

pak? 

Sering ngmong sendiri 

dia dek, lalu teriak-

teriak. Mulai meh 

bawa barang keras 

untuk mukul. Orang-

orang takut liat dia, 

abis dia tu suka 

manjat pohon pisang 

waktu hujan deras, 

lalu ngomong dengan 

obor tengah malam di 

kebun karet, nda mau 

keluar kamar juga dia 

tu. 

 

Lalu selama itu udah 

pernah berobat pak? 

Banyak kami pergi ke 

dukun tu dek. Tapi 

hasilnya nda baik-baik 

juga. Udah abis duit 
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kami untuk dukun-

dukun tu. 

Lalu dia masuk ke 

RSJ nya kapan pak? 

Umur 22 tahun 

kayaknya dek. RSU 

Sintang yang buat 

rujukan ke sana tu. 

Pertama tu 6 bulan 

katanya udah baik, di 

suruh jemput, lalu 

kami jemput meh, tapi 

karna obatnya abis 

kambuh lagi dia, kami 

antar lagi lah ke sana. 

 

Berarti abis tu nda 

pernah pulang-pulang 

lagi ya pak? 

Pernah dia lari dari 

RSJ, katanya bosan di 

RSJ. Tapi karna masih 

lingau kami antar lagi 

lah ke RSJ. 2 tahun ni 

udah 3 kali lah 

kembali ke RSJ. 

 

AS orangnya gimana 

bah sebenarnya pak? 

Menurut bapak meh? 

Penurut dia tu, rajin 

kerjanya. Orang-orang 

di rumah ni suka 

dengan dia, suka 

begurau, penyayang 
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juga bah dia tu. Suka 

dia kalau diajak ke 

sungai cari ikan, kalau 

nda manen padi di 

ladang. 

Oh gitu, lalu gimana 

hubungan bapak 

dengan dia? 

Saja dekat meh kami 

tu dek. Dia tu anak 

yang paling penurut, 

jarang dia bantah 

kami ni. Dia meh 

yang bantu bapak ni 

cari ikan dengan 

manen padi. 

 

Sering cerita-cerita 

nda dia pak? 

Kalau masalah 

pribadi-pribadi gitu 

nda dia suka cerita 

dek, bapak tu suka 

meh tanya-tanya tapi 

nda pernah cerita. 

Tapi dia nda pernah 

nuntut apa-apa. Kalau 

pas dia lari gitu, saya 

maunya saya yang 

antar, nda boleh orang 

lain. 
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Hmmm kalau bapak 

sendiri dengan warga-

warga di sini gimana 

pak? 

Semua orang di sini 

kenal kami dek, kami 

juga kenal sida meh. 

Sida tau kalau AS tu 

di RSJ. Takut sida 

dengan AS, makanya 

sida tu menghindar 

biasanya kalau AS 

lagi ngamuk. 

 

Gimana meh mereka 

ngeliat AS kayak gitu 

pak? 

Sida bilang anak-

anaknya AS tu orang 

gila, lalu nda boleh 

didekati, nda boleh 

main ke rumah kami 

juga. Tapi walau sida 

protes tapi kalau AS 

hilang sida mau bantu 

nyari bawa pulang ke 

rumah.  

 

Memang sebelumnya 

gimana dengan warga 

pak? 

Kami tu memang 

jarang sih terlalu 

bergantung dengan 

warga kalau masalah 

hidup, belajar mandiri 

jak, kan orang kecil 
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gini dek. Jadi kalau 

sida berubah nda 

terlalu ngerasa bapak 

ni. 

Ooh, gimana perasaan 

bapak waktu tau AS 

sakit pak? 

Sedih dek, nda rela 

sebenarnya liat AS 

harus tinggal di RSJ. 

Rasa-rasanya ada 

yang salah waktu dulu 

ngajarkan lalu 

ngerawat dia sampai 

gini jadinya tu dek. 

 

Lalu setelah dia di 

RSJ gimana perasaan 

bapak? 

Rindu benar dek 

dengan dia, apalagi 

kalau ingat dia 

ngawankan bapak ni 

nyari ikan di sungai 

lalu manen padi. Rasa 

bersalah benar mau ke 

RSJ tapi bah nda duit 

dek untuk beli obat. 

Kalau ingat tu bapak 

sering nangis. Kadang 

pusing, nda semangat 

kalau ingat dia tu dek. 
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Kalau nanti dokter 

bilang AS boleh 

pulang gimana pak? 

Nah itu meh dek, 

belum siap bapak ni. 

Takut lalu dia kambuh 

lagi bah dek. Nda tega 

liat dia diborgol polisi 

lalu dibawa ke RSJ. 

Udah kayak penjahat 

jak. Saja mau bapak 

jenguk dia, lalu mau 

cari cara tu bah dek, 

kalau obatnnya abis. 

Bapak takut benar dia 

pulang lalu kambuh, 

bejalan lah dia ke 

hutan lalu hilang 

gimana lah coba. 

Apalagi sekarang 

banyak pegawai sawit 

bah dekat sini. 
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