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FITRI (SPEKHAM)

Perkenalkan dulu, saya Fitri, dari SPEKHAM, yang selama ini 
konsen pada isu pemberdayaan perempuan dan anak. Di kami 
itu ada divisi PPKBM, itu penanganan kasus berbasis 
masyarakat. Jadi kami ada di Pacing, ada di wilayah Kuncen, 
Boyolali, Solo. Mencoba mendekatkan akses untuk teman-
teman korban kekerasan agar mudah dijangkau, walau dari 
pemerintah juga ada.

Yang lain, kami memfasilitasi forum bersama yang di dalamnya 
itu ada teman-teman yang melakukan pengaduan kasus ke 
SPEKHAM. Kita kumpulkan menjadi satu, berkumpul, agar 
saling menguatkan. Karena seringkali kan, kalau kita terjadi 
masalah, seperti diri sendiri yang terkena masalah, padahal kan 
ada oranglain yang juga tertimpa masalah, bahkan lebih buruk. 
Nah, barangkali setelah dipertemukan ada solusi-solusi lain 
yang bisa diberikan. Setidaknya forum ini, bisa untuk sharing. 
Saling menguatkan.

Tapi, karena hari ini, yang datang sedikit, begitu, kali ini lebih 
efektif bila saling cerita saja. Tapi muaranya, bagaimana 
bersama-sama, membangun kepercayaan diri sendiri, 
membangun semangat menjalani kehidupan, saling memberikan
solusi. Kalau banyak orang, kan, akhirnya tidak merasa 
sendirian. Begitu.

UTAMI (PESERTA)
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Saya Utami. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tersenyum. Tapi 
kemarin, mantan saya datang ke rumah. Dia, membawa surat 
dari pengadilan, terus dia mau ajak banding. Saya bilang ke dia, 
“Kalau kamu mau naik banding, ya, Monggo, tapi anak-anak, 
keputusan sudah sama saya. Ntar kalau anak-anak sudah 
dewasa, ya, terserah dia mau ikut siapa. Anak-anak kalau sudah 
dewasa pasti nyari kamu, kok. Kamu kan Bapaknya. Gak ada 
bekas orangtua, bekas anak. Nak ameh golek bojo, ya goleki 
kowe”. Gitu. Kemarin, dia datang ke rumah, mabuk, bawa tiga 
berkas.

Sudah empat tahun saya ditelantarkan suami. Saya mengurus 
perceraian, sendiri. Dulu belum berani masuk SPEKHAM sini. 
Saya ke SPEKHAM, cerita masalah sendiri, dari A sampai Z.

Sebagai istri, tidak dinafkahi, sudah, tak apa-apa. Tapi kalau 
suami sudah ‘moro-tangan’, nyuwun sewu, sampai mati tak akan
kumaafkan. Aku dihajar, anakku tahu. Itu yang membuat saya 
mantap mengajukan gugatan cerai. Dan alhamdulillah, sudah 
lima tahun sekarang, saya sudah bisa tersenyum. Sudah 
merdeka.

Aku bersyukur, punya keahlian, bisa mijet, bisa nyalon. Halal. 
Bisa menyekolahkan anak. Walau ayahnya kayak begitu, TK 
sampai SD gak ngerti anaknya sekolah. Gak keluar biaya. Tapi, 
saya gak ngajarin dia untuk benci ayahnya. Gak. Karena, 
bagaimanapun, dia akan butuh restu ayahnya kalau nikah nanti.

Dulu di sekolah, dia mogok sampai dua minggu. Gak mau 
sekolah. Gini, mantan saya itu datang ke sekolahan. Semiran, 
celana bolong-bolong, baju-nya tidak patut, lantas manggil 
anak. Dia malu. Dia minder. Besoknya, dia di-bully teman-
temannya, “Wah, anak artis.” Begitu, dia gak mau sekolah.



Anak saya stres, depresi. Saya tahu dari pelanggan pijet saya 
yang dokter RSJ. Suatu saat, dia mau ngaku, dia minta aku 
nunggu dia sekolah. Padahal dia SMP. Abis itu saya ke TU, 
ketemu Guru BP, dipertemukan itu anak tiga yang membully. 
Saya bilangin. Alhamdulillah, sekarang sudah mengerti dan 
menghentikan perbuatannya.
Hidup saya masih terancam. Mantan suami mau naik banding. 
Tapi, di depan anak, saya tetap senyum. Aku gak mau keliatan 
sedih di depan anak. Mantan saya itu, mau mengambil hak asuh
anak. Anak saya mengetahuinya, itu saya sedihnya minta 
ampun, dia balik depresi lagi.

Alhamdulillahnya, saya tahu SPEKHAM. Saya mengucapkan 
terimakasih, bisa masuk dalam forum ini. Suka nangis kalau 
cerita, megap-megap. Tapi setelah ke luar dari sini, hati saya 
plong.

Saya shalat, berdoa. Tidak ada doa untuk suami. Jadi mungkin 
jalan hidup saya ini, 10 tahun ini, 16 tahun sudah sama dia, ya 
sudah, begitu. Pengalaman hidup, pahit, getir. Kerja buat anak. 
Bangkit. Demi anak.

FITRI (SPEKHAM)

Artinya, ada kekuatan ya, yang dibangun oleh Mbak Tami. Dari 
cerita tadi, Mbak Tiyas, gimana? Situasinya begitu tadi. 
Prosesnya, dalam menghadapi suaminya, mengajukan gugatan, 
ada perlawanan, segala macam. Mbak Tiyas sendiri, kalau 
merefleksikan dari ceritanya Mbak Utami, seperti apa?

TIYAS (PESERTA)



Sebenarnya hampir sama ya. Karena saya korban kekerasan. 
Suami saya juga suka menghajar. Langkah yang diambil Mbak 
Tami ini betul. Saya percaya, kalau suami saya bertobat, dia 
sembuh. Pikiran saya itu, saya pemaaf, sesuai kitab yang 
diajarkan ke saya. Saya kan Nasrani kan. Habis dihajar, saya 
memaafkan, begitu terus siklusnya. Karena dia pecandu 
Narkoba, Sabu. Saya dihajar, sampai empat tahun.

Ibu rohani saya kasihan. Karena saya curhat ke Beliau. 
Keyakinan saya Fendi, nama suami saya itu, berubah. Karena 
saya yakin. Sampai saya ketemu Ibu Ani, masuklah ke 
SPEKHAM. Akhirnya saya berhenti berdoa untuk taubatnya 
Fendi, saya doanya sekarang supaya bisa lepas dari Fendi.

Ketakutan saya sekarang, kan Fendi di penjara, takutnya nanti 
dia setelah ke luar, nyari saya lagi. Ibu Liza bilangnya, saya 
jangan kontak ke Fendi lagi. Waktu di pengadilan itu, saya gak 
mau kan disayang Fendi. Anak saya itu bilang, “Mbok, Bunda 
mau disayang Ayah. Ayah udah tak bilangin ben gak banggal 
piring meneh, kok.” Jadi di pengadilan itu malah drama sekali.

FITRI (SPEKHAM)

Itu tadi, respon anak kan masing-masing beda. Ada yang cinta, 
pasti memiliki, cuma kadarnya kan beda. Antara anaknya Mbak 
Utami, dengan anaknya Mbak Tiyas, pasti kan beda. Ekspresi 
mengungkapkannya kan banyak.

Mbak Tiyas, minimal sudah bisa menyikapi bagaimana respon 
saat bertemu Fendi. Tinggal caranya berkomunikasi dengan 
anaknya. Mungkin, bisa pakai cara Mbak Utami tadi, sosok ayah
yang ditampilkan itu sisi baiknya.

UTAMI (PESERTA)



Kok bisa memaafkan seperti itu? Kalau saya, suami minta maaf 
seratus kali pun, aku gak akan maafkan. Saya bisa memaafkan, 
tapi hati saya tidak. Kalau liat suami saya, sekarang saya biasa 
aja. Begitu. Mbaknya, kalau begitu terus misal, bisa mati itu. 
Sampean memang bisa saja, karena cinta begitu. Suami begitu, 
masih saja diterima. Kalau saya, suami ‘morotangan’ berkali-kali,
saya nggak akan maafkan. Jadi, ‘njenengan’ ki ya benar-benar 
penyayang orangnya.

FITRI (SPEKHAM)

Gimana, Mbak Tiyas, ada semangat? Atau..

TIYAS (PESERTA)

Itu tadi, saya takutnya kalau Fendi keluar dari penjara.

FITRI (SPEKHAM)

Itu proses. Kan itu administratif. Kalau keluar nanti ya semoga 
dia jera. Tapi, misal anak nikah, nanti dia kan tetap dicari. Tapi, 
bagi diri sendiri, dia bukan siapa-siapa lagi. Bukan pendamping 
hidup. Tapi, untuk anak, ya dia tetap Ayah dari anak saya. Tetap 
ayahnya. Secara biologis. Bertanggung jawab. Kalau pun tidak 
mau, yasudah, artinya kan selesai. Terputus seperti itu.

Siapa yang bisa memutus? Ya sebetulnya yang bersangkutan 
sendiri? Kami, para pendamping rohani, orang lain, ya hanya 
sebatas mendengarkan dan mendorong.

WULAN (SPEKHAM)



Yang saya heran juga, Mbak Tiyas ini kok betah dengan Fendi. 
Seperti itu, ini bukan soal dia saja, tapi anak-anaknya. 
Bagaimana nanti anak-anaknya jika jadi pelampiasan suaminya, 
seperti itu. Saya mendorong dia agar berani melawan Fendi. 
Begitu.

FITRI (SPEKHAM)

Mungkin selama ini dia ada teman. Mungkin dia belum tahu, 
kalau banyak yang peduli, dan disadarkan. Karena Mbak Tiyas 
yang tidak berani, karena tidak ada yang mendukung. Di 
lingkungan yang dia ikut, ya sama prosesnya. Seperti itu, tapi 
nanti di sini, semoga bisa saling menguatkan. Jadi saling 
memberi dorongan.

Kalau misal, ada ancaman, begitu, lapor ke polisi. Pokoknya 
duduk saja, di kantor polisi, nanti diproses atau tidak ya 
pokoknya lapor. Kalau nanti ada ancaman, kalau ada apa-apa, 
simpan nomor yang penting. Kasih tahu keadaanmu. 
Sampaikan. Ada suatu hal yang dilakukan oleh si Fendi. Itu kan 
salah satu upaya.

UTAMI (PESERTA)

Saya, setelah masuk sini, jadi punya keberanian. Sekarang saya 
lawan mantan saya itu. Kalau dia ancam, ya saya membentengi 
diri. Saya kasih tau ke orang, ke SPEKHAM, dan lain-lain. Kalau 
saya lemah, saya ditindas terus. Sampean juga harus gitu, Mbak.

FITRI (SPEKHAM)

Jadi satu sisi ikhlas menjalani, tapi juga ada upaya yang 
disiapkan. Kita gak boleh lemah. Ini coba dengarkan, cerita dari 
Mbak ini, musuh dia lebih besar.



A (PESERTA)

Saya dulu juga begitu, merasa sendirian, dan lainnya. Terus 
ketemu sama Mbak Atik, cerita, saya jadi plong. Saya ada apa-
apa, saya bilang, selalu bilang. Kalau nanti suami saya marah-
marah, Mbak Atik bilang, “Yaudah, malah itu yang ditunggu.”

Parahnya, suami saya itu punya senjata kan. Dia polisi. Anak 
saya tetap diminta sama suami. Tapi, anak harus tetap dipegang.
Anak yang besar, sama Bapaknya. Yang kecil, perempuan, sama 
saya.

FITRI (SPEKHAM)

Mana yang bisa dijangkau, soal anak, ya pasti didapat. Gitu. Ya, 
semua orang pasti berupaya yang terbaik. Tapi tadi, yang sudah 
digenggam, dirawat, begitu, dengan baik-baik.

A (PESERTA)

Saya tidak seperti Mbak Tyas, sekali itu dia mukul, yaitu saya 
tidak tahan. Suami saya kan polisi. Merasa kebal hukum 
mungkin. Ya pokoknya sekali itu, saya langsung memutuskan 
berpisah.

UTAMI (PESERTA)

Pokoknya yakin saja. Saya waktu di pengadilan itu sendirian, ya 
ketakutan juga. Tapi intinya berani, yakin. Untungnya anak saya 
di pengadilan juga yakin, bilang mau ikut saya, ibunya, begitu.

YUNA (PESERTA)



Di masyarakat sendiri begitu, yang disalahkan itu wanita. 
Makanya wanita itu mencoba bertahan, mau ke luar malu. 
Perpisahan karena meninggal itu lebih bisa dimaklumi daripada 
perpisahan karena perceraian. Entah ada apa dengan 
masyarakat, begitu. Mereka tidak tahu dengan keadaan kita, 
begitu, tapi penilaiannya buruk terhadap wanita. Perempuan 
gathel, begitu, dan lain-lain. Stigma.

FITRI (PESERTA)

Ya, stigma. Masyarakat harus melayani. Konstruksi sosial. Lalu 
siapa yang bisa mengubah? Kan diri kita sendiri. Kita harus 
memahamkan oranglain untuk memahami perasaan dan pikiran 
kita. Berat ya berat, tapi kan harus dijalani, begitu. Seorang ibu 
ya menunjukkan seorang ibu saja. Perempuan, apalagi berpisah 
dengan laki-laki. Pasti susah. Ada pemakluman dari masyarakat 
untuk laki-laki.

Jadi, tetap harus diselidiki. Berjejaring. Saling bercerita. Seperti 
ini. Jadi bisa saling menguatkan. Kekuatan itu bisa dibangun. 
Kalau mau jalan, tahu resikonya, tahu siapa yang dihadapi, harus
berkawan dengan siapa. Semua orang punya problem. Tapi 
bagaimana mengelolanya. Main ke rumah teman, jajan bareng. 
Mau cara lewat nulis, atau apa. Diungkapkan saja.

Dan terimakasih, untuk proses hari ini. Semoga dapat menjadi 
pelajaran bagi kita semua. Terimakasih. Mari beri applause 
untuk kita.


