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BAB IV 

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 

        Pada  bab keempat ini berisi mengenai pertama profil Kota Malang  yang 

terkait dengan sejarah, kondisi geografis, demografis, kondisi sosial, dan 

pendidikan. Kedua adalah terkait dengan data-data ini dari topik penelitian ini, 

yaitu perilaku seksual mahasiswi di kampus-kampus perguruan tinggi di Kota 

Malang. 

4.1. Profil Kota Malang 

         Kota Malang adalah salah satu kota terbesar di Jawa Timur setelah kota  

Surabaya. Kota Malang berada  pada dataran tinggi seluas 145,28 km2  sebelah 

selatan Kota Surabaya berjarak seksitar 90 kilo meter. Wilayahnya di kelilingi 

pegunungan. Kota ini mendapat julukan Tribinacita, yaitu kota perdagangan, 

kota wisata dan kota pelajar.  

4.2. Sejarah Kota Malang 

           Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya 

memiliki sejarahnya sendiri tidak terkecuali  kota Malang. Kota Malang 

tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintahan Colonial Hindia 

Belanda. Kota Malang mempunyai banyak situs budaya dan pariwisata. Situs-

situs itu adalah peninggalan zaman penjajahan pemerintah Belanda yang 

sebagian sampai seksarang masih dipelihara untuk dimanfaatkan oleh 

pemerintah kota sebagai sarana pendidikan, industri, a tau pariwisata. Salah satu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_tinggi
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contoh adalah jalan Ijen. Pada waktu itu fasilitas umum di rencanakan 

sedemikian rupa untuk  memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Pada mulanya 

Ijen Boullervard dan kawasan seksitarnya hanya dinikmati oleh keluarga asal 

Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribum i harus puas 

bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. 

Kawasan perumahan itu sekarang bagaikan monumen yang menyimpan misteri 

dan seringkali keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana berkunjung 

untuk bernostalgia. Oleh sebab itu kawasan jalan Ijen sebagai seksarang 

dijadikan cagar budaya pemerintah kota Malang. Dewasa ini jalan Ijen 

merupakan kawasan yang bisa dinikmati warga Malang dan pendatang untuk 

bersantai terutama hari minggu dan hari-hari libur lainnya. Di jalan ini setiap 

hari libur merupakan tempat bebas kendaraan bermotor karena untuk 

berolahraga dan istilahkan dengan “car freeday”. 

Sejalan dengan perkembangan kota Malang, urbanisasi dan migrasi 

penduduk terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan 

meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi 

penduduknya sangat terbatas, selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-

perumahan liar yang pada umum nya berkembang disekitar daerah perdagangan, 

pasar, disepanjang jalur hijau, seksitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan 

yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu 
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menjadi perkampungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi 

dengan segala dampak bawaannya. 

Fenomena  di atas cenderung terus meningkat dan sulit dibayangkan apa 

yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. Dilematis, di satu sisi 

pemerintah berkewajiban melindungi warganya di sisi lain tata kota menjadi 

kumuh tidak teratur. 

4.2.1. Kondisi Geografis 

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas 

permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata  di Jawa Timur 

karena potensi alam dan iklim yang dimiliki cukup mendukung dan kondusif 

bagi tujuan berlibur, berwisata, atau seksedar beristirahat. Oleh karena itu 

banyak orang luar membangun atau membeli rumah di kota Malang dan 

sekitarnya untuk tujuan itu semua. Dampaknya adalah pertum buhan perumahan 

dan meningkatnya harga lahan semakin menjanjikan. Letak kota Malang berada 

di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis berada pada  

112,06 derajat – 112.07 derajat Bujur Timur dan 7,06 derajat – 8,02 derajat 

Lintang Selatan. 

Secara geografis batas wilayah kota Malang sebagai berikut sebelah 

Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

Sebelah Timur : kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 

Sebelah Selatan: Kecamatan Tajian dan Kecamatan Pakisaji  Kabupaten 
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Malang. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. Malang dikelilingi gunung dan bukit hijau yang menarik antara lain : 

gunung Arjuno, Semeru, Kawi, Panderman dan  Kelud. Kondisi ini 

menyebabkan Malang memiliki udara yang sejuk dan terasa nyaman. 

4.2.2. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Kota Malang 768.000 (data sensus statistik 2008), 

dengan tingkat pertumbuhan 3,9%  pertahun. Sebagian besar adalah suku Jawa, 

serta sejumlah suku-suku keturunan Madura, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, 

Madura, Arab, Tionghoa dan Indonesia Timur lainnya. 

4.2.3. Kondisi Sosial 

Sebagian besar penduduk kota Malang adalah suku Jawa, serta 

sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab dan Tionghoa dan luar 

Jawa. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Protestan, Katholik, 

Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah 

berdiri semenjak zaman penjajahan antara lain : masjid Jami, (Masjid Agung), 

Gereja Hati Kudus, Gereja Ijen, serta Klenteng Eng An Kiong. Malang juga 

menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan 

Seminari Alkitab yang sudah terkenal diseluruh Nusantara. 

Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran adalah bahasa sehari-hari 

masyarakat Malang. Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut boso 

walikan, yaitu arah pengucapan kata secara terbalik misalnya : Malang 
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menjadi “Ngalam”, tidak menjadi “kadit”, dan sebagainya. Gaya masyarakat 

Malang terkenal egaliter dan blak-blakan yang menunjukkan sikap 

masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.  

Malang  juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena memiliki 

sejumlah perguruan tinggi ternama. Perguruan tinggi negeri antara lain  

Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim  Malang, Politeknik Negeri Malang, Akademi 

Penyuluha Pertanian/Seksolah Tinggi Penyuluh Pertanian Malang 

(APP/STPP), Politeknik Kesehatan Malang, serta terdapat cabang Seksolah 

Tinggi Akuntasi Negeri (STAN).  

Perguruan tinggi swasta antara  lain adalah Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM), Universitas Merdeka (UNMER), Universitas Islam Malang 

(UNISMA), Universitas Kanjuruan (UNIKAMA), Universitas Gajayana 

(UNIGA), Universitas W isnu Werdana, Seksolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malang Kuceswara, Universitas Widyagama (UNWIDYA), 

Universitas Tri Buana Tunggal Dewi (UNITRI), Institut Teknologi Nasional 

(ITN), seksolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Seksolah Tinggi Bahasa 

Asing (STIBA) dan lain sebagainya. 
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Perguruan tinggi di  Malang baik negeri maupun swasta dari segi 

tipologi dan asal  mahasiswanya, dihuni oleh mahasiswa-mahasiswi dari 

seluruh penjuru nusantara. Selain itu dengan adanya program Dharmasiswa, 

Acicis dan banyaknya peluang scholarship, kehadiran mahasiswa asing di 

perguruan tinggi di Kota Malang tidak terbendung. Hal ini dapat 

mengakibatkan wajah kampus menampilkan multi cultural, multi ethnic, dan 

multi language.  

Selain Perguruan Tinggi, ada beberapa sekolah menengah swasta yang 

cukup dikenal di tanah air, seperti SMUK Kolese Santo Yosep, SMUK Santa 

Maria dan SMAK St Albertus (SMA Dempo), dan masih banyak lagi. 

Sebagai kota pendidikan yang memiliki banyak siswa atau mahasiswa 

yang merantau demi melanjutkan seksolah di Malang dan dengan 

keramahtamahan warganya maka diikuti oleh para pencari nafkah baik para 

pedagang tetap, maupun musiman yang kebanyakan  semula mereka datang 

merantau bertujuan untuk menuntut ilmu, tetapi kemudian  memutuskan untuk 

bekerja dan menetap di kota Malang. 

Sikap penduduk Malang yang terbuka terhadap para pendatang dan 

etnis lain mempercepat proses akulturasi budaya, menghidupkan tradisi, dan 

mendorong terjadinya pertumbuhan penduduk baru melalui perkawainan atau 

amalgamasi. 
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4.3.  Subyek Penelitian  

Setelah penulis melakukan kegiatan observasi, wawancara dan 

dokumentasi terhadap keenam subejk tersebut, maka penulis menyusun 

laporan data penelitian. Untuk menyajikan data bagi setiap subjek, penulis 

memaparkan dalam bentuk “profil” yang disusun berdasarkan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi secara simultan yang datanya saling 

mendukung dan terkait dengan perilaku yang dialami oleh ketiga subjek 

penelitian. Data-data yang diperoleh melalui  observasi berupa catatan-

catatan penulis selama bersama mereka terkait dengan aktivitas perilaku 

mereka. Dokumentasi berupa catatan harian mereka, chatting via media 

sosial dan foto-foto dilampirkan dalam disertasi ini. Wawancara tidak 

terstruktur dilakukan pada waktu ngobrol santai, baik di rumah kos, maupun 

ketika bersantai di kafe dan di lokasi lain, seperti warung, kampus dan lain 

sebagainya.  Untuk menvalidasi data, peneliti juga mewancarai teman  

teman dekatnya. 

4.3.1.  Mawar (22 tahun) 

Subjek pertama bernama Mawar (bukan nama sebenarnya), 

berusia 22 tahun seorang mahasiswiMawar merupakan anak ketiga 

dari suatu keluarga harmonis di salah satu kota dekat Semarang, Jawa 

Tengah.  Keluarga Mawar tergolong cukup mampu, Ayahya seorang 

PNS dan ibunya tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga.  



 
 

112 

Mawar anak ketiga dari tiga bersaudara. Sebagai anak ketiga, 

dia diharapkan mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu dan berkarir 

sebagaimana dua kakak wanitanya karena harapan dari kedua orang 

tuanya Mawar diharapkan mengikuti jejak kedua kakaknya berkarir 

sebagai pegawai negeri a tau pegawai swasta. Di samping itu, ayahnya 

sudah menjelang pensiun, sehingga dikhawatirkan pembiayaan 

kuliahnya terganggu. Kakak pertama pegawai negeri, sedangkan kakak 

wanita kedua, wiraswasta yang sukses. Gadis semampai yang bodinya 

cukup seksi dan padat ini, kecantikannya diatas standar rata rata dan 

kulitnya putih bersih. 

Kehidupan Mawar semasa remaja, normal dan biasa saja  

selayaknya gadis-gadis remaja pada umumnya yang selalu ceria dan 

penuh kebahagiaan. Lingkungan teman-temannya di Sekolah Dasar 

juga sangat baik. Menginjak masa pubertas yaitu usia 17 tahun, Mawar 

mulai naksir dan dekat dengan teman satu seksolahnya, dan mulai 

mengenal yang namanya cinta-cintaan atau “ cinta monyet” bahasa 

gaulnya. Maklum Mawar tergolong gadis yang agak kurang gaul 

sehingga setiap dia naksir temannya selalu di pendam saja.  

 Setelah lulus dari Sekolah SMA, Mawar melanjutkan kuliah di 

perguruan tinggi swasta di Malang. Ia mengambil jurusan Ilmu 

Komunikasi yang terkait dengan keterampilan presentasi. Karena 

Mawar bercita-cita ingin menjadi presenter. Ini pertama kalinya 
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Mawar jauh dari kedua orang tuanya dan pertama kalinya hidup 

sebagai anak kos. Ketika pertama kali hidup dalam rumah kos Mawar 

masih beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya dan teman-

temannya yang rata-rata semua anak kuliah di kampus yang berbeda-

beda. Seiring dengan waktu berjalan Mawar mulai terbiasa dengan 

situasi di tempat kos dengan berbagai ragam kehidupan pengalaman 

teman-teman sebayanya. 

Sebagai Mahasiswa, Mawar juga mulai beradaptasi dengan 

lingkungan teman-teman kampusnya, yang berasal dari berbagai 

daerah di Indonesia. Mawar sangat senang dan menikmati hari-harinya 

sebagai mahasiswa. Dan Mawar juga ikut aktif organisasi di 

kampusnya.  Dengan mengikuti organisasi dan pergaulan yang luas 

membuat Mawar menjadi seorang wanita yang mandiri  dalam 

pergaulan dan studinya.  Banyak kakak tingkat atau teman satu 

organisasinya  mulai  menyukainya.  

Ketika semester dua Mawar berpacaran dengan kakak 

tingkatnya dalam satu organisasi, bernama Aziz (bukan nama 

sebenarnya). Selama berpacaran dengan Aziz selama hampir satu 

tahun Mawar mengalami banyak perubahan kepribadian dalam 

dirinya, mulai dari penampilan dia sehari-hari,   gaya hidup  yang 

sebelumnya sangat mengecam perilaku dosa besar seperti melakukan 

hubungan seksual berciuman, berzina, dan segala bentuk perbuatan 
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yang menimbulkan gairah seksual,   sejak itu mulai berubah. Sebagai 

efek pergaulannya itu  pandangan dan perilakunya mengalami 

perubahan.  Kini seiring perkembangan waktu, nilai-nilai tersebut 

seolah-olah bergeser 180 derajat bahkan menganggap seks pranikah di 

kalangan mahasiswi jaman seksarang atau istilah gaulnya Jaman Now  

sudah tidak taboo dan bagian dari life style.   

Ada pertanyaan penting yang perlu diungkapkan di sini yaitu 

mengapa Mawar yang dulu sangat berhati-hati dalam pergaulan dan  

mengecam segala bentuk perilaku berdosa dan  melanggar norma 

agama, salah satunya adalah  hubungan seks di luar nikah, kini 

berbalik justru melegalkan dan menikmati perbuatan tersebut tanpa 

merasa terbebani dosa?  Tentu hal ini tidak mudah terjadi jika tidak 

memiliki alasan-alasan yang kuat untuk mempertaruhkan 

keimanannya dengan kemaksiatan. Namun demikian tidak seperti 

yang diduga oleh banyak orang bahwa keteguhan imam bagi 

seseorang akan sulit dirusak oleh perbuatan-perbuatan maksiat jika 

seseorang itu telah membangun dan menjaga keimananannya dalam 

waktu yang cukup lama. Tetapi kenyataan menunjukkaan bahwa kadar 

keimanan seseorang itu berbeda-beda tergantung pada “stock of 

knowledge” yakni cadangan pengetahuan dan  ruang lingkup 

kebiasaan yang ia miliki. Perubahan kebiasaan dan lingkungan akan 

sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam hidupnya. 
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Lingkungan desa dan kota atau dari kota yang satu ke kota yang lain 

akan melahirkan suasana yang berbeda. Keluasan bergaul dan 

berteman dengan berbagai macam karakter dan tipologi teman akan 

sangat mempengaruhi pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran yang 

berbeda pula.  

Peneliti sudah mengenal secara baik dengan Mawar dan ia 

sering mengajak jalan-jalan berasama baik di dalam kampus maupun 

pergi keluar. Ia memperkenalkan teman-teman dekatnya baik 

perempuan maupun laki-laki. Setiap langkah ada kesempatan bercerita  

tentang liku-liku kehidupannya. Ia merasa bangga dengan kondisi 

kehidupannya namun  kadang-kadang terlihat ada penyesalan. Ia takut 

masa depannya jika ia harus mengarungi kehidupan seperti itu teru 

menerus.  

Mawar memang berpenampilan sangat cantik ketika keluar dari 

rumah. Penampilan di kampus sangat menarik ia suka menyapa teman-

temannya di kampus dan tampil sebagai gadis yang menarik diajak 

ngobrol oleh mahasiswa. Di luar kampus ia berdandan lebih sedikit 

modis, dan ketika berbincang-bincang dengan peneliti di suatu kafe, ia  

banyak menerima telpon dari beberapa orang. Peneliti tidak tahu apa 

yang dibicarakan namun ia semacam mengatur jadwal untuk 

melakukan pertemuan dengan para penelpun. Sesaat setelah selesai, ia  

pun bercerita bahwa ada pelanggan yang “menginginkan dia” atau 



 
 

116 

mengirim yang lain ke suatu hotel tertentu. Ia sibuk menelpon “anak 

buahnya”, namun ketika itu ia tidak berhasil karena mereka kebetulan 

banyak yang pulang kampung. Apa boleh buat ia sendiri yang hadir ke 

hotel tersebut demi menjaga pelanggan, dan mempersilahkan kepada 

peneliti untuk kembali pulang sendirian. Peristiwa semacam ini sudah 

berkali-kali dan antara Mawar dan peneliti sudah kesepakatan jika 

keluar kampus jalan-jalan atau di suatu tempat makan tertentu,  

kemudian ada yang mem- “booking” nya, baik secara langsung 

bertemu di tempat tersebut atau melalui te lpon maka antara ia dan 

peneliti harus berpisah.  

Fenomena perjalanan hidup Mawar hingga penelitian ini 

dilakukan adalah salah satu kenyataan hidup yang dihadapi oleh 

mahasiswi. Ketika interview  dilakukan berkali-kali Ia mengakui 

bahwa  pertama kali ia melakukan hubungan seks  adalah dengan 

temannya Aziz (bukan nama sebenarnya), seorang teman kuliah. Aziz 

adalah sosok yang tidak pernah putus asa merayunya agar hubungan 

dia dengan Mawar tidak sekedar teman biasa, tetapi lebih dari itu 

adalah  sebagai “couple” (pacaran) sehingga dapat melakukan 

layaknya perbuatan dalam pacaran.  Namun tidak sebagaimana Aziz 

pikirkan mengenai diri Mawar. Meski dalam ikatan Aziz, Mawar 

selalu berusaha untuk menjahui perbuatan-perbuatan yang terlarang 

oleh agama, sebagaimana prinsip ini telah dipegang jauh dari masa 
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kecilnya sebelum ia menjadi mahasiswa.  Ia senantiasa berpegang 

pada prinsip bahwa untuk melakukan hubungan seks, harus 

mensahkan terlebih dahulu yakni melakukan pernikahan secara resmi. 

Norma-norma agama seperti ini  telah tertanam sejak dahulu dan 

dipegang kuat oleh Mawar. Kenyataannya hidup Mawar tidak 

demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Mawar berulang-ulang kali 

dalam wawancara dan seolah-olah menyalahkan pasangannya, Ia 

mengatakan bahwa  Azizlah yang  sering mengajaknya main  ke 

kontrakan untuk mengajak ngobrol dan terus merayu, dan 

mengemukakan  segala hal yang bersifat “proyektif”,  berjanji 

mengenai masa depan, mencintai sepenuh hati dan memberikan 

“ilustrasi”, bayangan yang indah-indah, yang nikmat-nikmat tentang 

kehidupan masa depan berdua. Apa yang dilakukan oleh Aziz ini 

membuat diri Mawar,  “over confident”  dan menyerahkan dirinya 

kepada Aziz. Semua rayuan Aziz melunturkan prinsip yang sangat 

penting yang dipegang oleh Mawar. Mawar mulai kehilangan 

kesadaran tertutup oleh bayang-bayang semu kebahagiaan. Ketika itu 

dalam diri Mawar terjadi “dialektika” dan “dialog” antara percaya dan 

tidak, tetapi ia dikalahkan nafsu asmara yang membara. Dalam waktu 

yang singkat akumulasi rayuan Aziz  disambut dengan muncul 

perasaan cinta yang luar biasa“incredible love”  oleh Mawar kepada 

Aziz. Akhirnya, terjadilah perilaku-perilaku seksual yang tidak dapat 
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dikendalikan oleh akal sehat dan norma-norma agama pada mereka. 

Luapan nafsu yang membara yang diselimuti dengan rasa saling 

mencintai antarmereka membuat mereka terlena dengan kenikmatan 

yang dirasakan, maka terjadilah hubungan intim.  

Dalam pengakuannya, awalnya Mawar merasa  sangat nervers 

dan malu ketika Aziz mulai berani melakukan aktifitas kissing, 

necking dan kemudian lama-lama mengajaknya petting.  Mawar sangat 

menyukai  dan menikmati gaya pacaran yang dilakukan oleh Aziz. 

Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika pacaran dua sejoli yang 

sedang dipuncak asmara ini, setiap mereka bertemu,  mulai melakukan 

hal-hal yang lebih dari seksedar tahap awal.  Perilaku mereka mulai 

menginjak ke tahap-tahap sensitif dari bagian tubuh yang terlarang. 

Mulailah melakukan oral genital sex, dan karena terlena dengan 

situasi yang ada, Aziz merayunya dengan kata-kata manis untuk 

melakukan intercourse, dan Aziz menyakinkan Mawar akan 

membuatnya lebih nyaman dan bahagia.  Mawar yang dalam kondisi 

“on” dipuncak gairah seksual,  mengiyakan untuk menyerahkan 

keperawanannya kepada Aziz.  Berikut pengakuan Mawar: 

Saya benar-benar kehilangan prinsip dalam hidup saya. Saya 
seperti terhipnotis oleh rayuan-rayuan dan janji-janji dia, di 
mana hal itu belum pernah saya alami selama perjalanan hidup 
saya. Saya betul-betul merasa dalam suasana yang sangat 
membahagiakan dan terikat oleh suasana itu seperti saya tidak 
ada lagi pilihan-pilihan lain. Di suasana itu hanya dia orang 
yang akan membahagiakan aku, yang memberi harapan 
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hidupku dan senantiasa  bersumpah terhadap semua janjinya 
kepadaku. Di saat suasana seperti itu pikiranku terasa kacau, 
campur aduk antara percaya dan tidak, namun kepercayaanku 
kepadanya lebih kuat sehingga saya benar-benar menaruh cinta  
dan kasih sayang kepadanya apa lagi setelah saya menyerahkan 
keperawanan saya kepadanya. Saya benar-benar merasa 
bahagia dan selalu ingin bersamanya. Dalam pikiran saya 
“inikah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan sebelum  
membangun kehidupan berumah tangga?” Pikiran saya benar-
benar terusik namun hal tersebut segera hilang karena tertutupi 
oleh dahsyatnya cintaku kepada dia. Rasa dosa, bersalah atas 
perbuatanku lenyap dari pikiranku dan tidak lagi menjadi hantu 
seperti sebelum saya bertemu dengan Aziz.” 

                                        
 

Perilaku seksual pertama menjadi “momentum” atau kejadian 

penting dalam hidup Mawar. Namun kemudian “momentum” tersebut 

menjadi tidak penting karena telah  menjadi kebiasaan dan 

mendominasi hubungan mereka. Mawar merasa hubungannya dengan 

Aziz semakin intim dan romatis setelah sering melakukan seksual 

pranikah.  Hubungan seksual yang dilakukan dengan Aziz, seksarang 

bukan lagi karena cinta, tetapi lama-lama sudah menjadi dorongan 

seksual atau kebutuhan berdua setiap saat  bertemu. Mereka selalu 

merasa ketagihan. Jika seminggu tidak melakukan hubungan seksual 

dengan pacaranya “mood” nya sering  turun dan emosinya tidak stabil.   

Mawar mulai memikirkan jalan lain jika ia berhasrat melakukan 

hubungan seks namun ia tidak bisa melakukan dengan pacarnya. Jalan 

penyelesaiannya adalah dengan melakukan matrubasi, sebuah 

perbuatan, dalam pengakuannya, belum pernah ia lakukaan sepanjang 
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hidupnya.  Seksali ia melakukan hal ini dan merasa tepat untuk 

mengatasi persoalan hasrat seksnya, maka berulang kali ia  lakukan 

setiap ia tidak dapat melampiaskan nafsu seksnya dengan pacarnya. 

Secara detail ia menceritakan sebagai berikut:  

Setelah saya melakukan berulangkali rasanya setiap hari 
ingin selalu melakukannya. Saya betul-betul merasa ketagihan 
berhubungan intim dengan dia. Setiap hari saya merindukan 
untuk melakukan hal tersebut. Awalnya secara intens saya 
lakukan dengan pacar saya dan atas dasar suka rela te tapi 
ketika sudaah mulai renggang hubungan kami, maka saya cari 
mangsa lain. Saya sudah merasakan kecanduan berbuat 
demikian. Bahkan rasanya hidup ini penuh keresahan, galau, 
kemarahan jika tidak melakukan seksual intim/pranikah. Setiap 
ada kesempatan  saya berusaha keras dapat melakukan hal itu 
dan tidak pandang dengan siapa pun.Tetapi hal itu tidak 
mungkin saya lakukan setiap hari, karena disamping 
kesempatan atau waktu yang tidak memungkinkan. Saya harus 
kuliah dengan segala tugas-tugas yang harus saya selesaikan. 
Kedua, saya takut diketahui oleh teman-teman jika saya setiap 
hari tidak berada di tempat kos saya. Sementara saya juga oleh 
teman-teman saya dianggap orang yang sangat berpegang 
teguh dengan prinsip-prinsip agama. Dan memang demikianlah 
kata teman-teman saya. Jika teman saya mengetahui perbuatan 
saya, tentu saya merasa malu.  

             
Untuk mengatasi kerinduan dan ketagihan perilaku seks saya 

jika keinginan saya tidak terbendung sementara saya tidak 
punya kesempatan melampiaskan dengan dia, maka saya harus 
memuaskan diri saya dengan cara melakukan matrubasi.  
Seksali saya melakukan hal itu, saya merasa puas bahkan hal 
tersebut saya lakukan berkali-kali untuk mengganti hungan 
seks intim dengan pacar saya. Namun demikian hal itu tidak 
berarti dapat menghentikan saya untuk tidak melakukan 
hubungan intim.  

 
Tidak terasa  hubungan Mawar dan Aziz telah berjalan hampir 

dua tahun dan menginjak semester enam, dan hubungan mereka lebih 
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mantap layaknya suami istri yang sah.  Dalam pengamatan peneliti,  

perjalanan kuliah Mawar tetap lancar seperti teman-temannya yang 

lain. Selain itu ia juga tetap menyempatkan aktif dalam mengikuti 

aktivitas di organisasi intra kampus. Ia ingin menyembunyikan 

rahasianya kepada orang lain untuk mempertahankan profilnya yang 

selama ini dikesankan oleh teman-temannya sebagai mahasiswi yang 

baik.  Ketika peneliti berdiskusi mengenai arah kehidupan dan cita-

citanya ke depan, ia menyatakan bahwa masalah kuliah adalah 

menjadi prioritas tetapi ia juga mengatakan bahwa pacaran tetap 

diteruskan yang penting tidak mengalahkan kepentingan kuliah.   

Kehidupan Mawar di Malang dipandang cukup karena dukungan  

finansial dari orang tua tetap lancar sehingga untuk persoalan keuangan 

tidak ada masalah. Keinginan orang tua adalah agar Mawar menjadi 

anak yang baik, dan dapat menyelesaikan perkuliahannya secara tepat 

waktu tetap diharapkan orang tua.  

Tidak terbayangkan sama seksali, pada suatu hari hari Mawar  

menerima kabar duka, bahwa Ayah kandungnya telah meninggal dunia 

di karenakan serangan jantung. Kabar yang sangat menyedihkan itu 

membuat Mawar shock dan  sangat sedih, karena selama ini ayahnya 

terlihat  sehat, dan sebelumnya tidak pernah mendengar ayahnya sakit.  

Kejadian ini cukup mengguncangkan kondisi Mawar. Setelah 

kepergian ayahnya, kehidupan keluarga Mawar mulai berubah. Peran 
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ayah sebagai sosok yang selalu memperhatikan dan mendukung biaya 

kuliah, kini mulai diambil alih oleh ibunya. Kehidupan keluarga selama 

ini ditopang dari gaji  ayahnya tetapi setelah meninggal dunia maka 

pemasukan keluarga adalah hanya dari gaji pensiun ayahnya. Kondisi 

ini sangat berbeda dengan ketika ayahnya belum meninggal. Keuangan 

keluarga mulai diatur secara cermat untuk kebutuhan lain-lain dalam  

keluarga, termasuk kebutuhan keuangan Mawar untuk kuliah. Untung 

saja  kedua kakaknya sudah hidup mapan, dan bersedia membantu. 

Meskipun demikian bantuan ibunya tetap lebih  dominan. Realitas 

inilah yang membuat pikiran  Mawar  tidak merasa nyaman melihat 

ibunya harus menanggung semua beban kuliah dan kebutuhan 

hidupnya selama di Malang. 

Hari-hari berikutnya kondisi keuangan Mawar mulai tidak 

stabil disebabkan karena kiriman uang untuk keperluan  sehari-hari 

tiap bulannya datangnya mulai terlambat dan jumlahnya mulai 

berkurang. Kebutuhan keuangan Mawar mulai terus berkurang dan hal 

ini sangat berbeda dengan ketika ayahnya masih hidup.  Ia tidak 

pernah mengalami kekuarangan finansial untuk kebutuhan hidup di 

Malang ketika ayahnya masih hidup. Bahkan sering jatah keuangan 

setiap bulan sudah habis sebelum  akhir bulan. Hal semacam itu sering 

dialami, namun ia tinggal meminta tambahan ayahnya untuk ditransfer 

jika terjadi demikian. Kebutuhan pokok kuliah seperti untuk 
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pembayaran SPP yang dulu selalu on time dan uang persiapan SPP 

selalu ada, kini Mawar harus meminta dispensasi keterlambatan 

pembayaran SPP. Pengaruh lain dari ayahnya meninggal, antara lain ia   

mulai tidak aktif di organisasi karena situasi dan keadaan keuangan. 

Selain itu mengakibatkan juga semangat kuliah m ulai kendur. Ia tidak 

pernah membayangkan terjadi kesulitan keuangan yang begitu tiba-

tiba. Segala kebiasaan dalam hidupnya terpengaruh dengan  keadaan 

yang menimpanya. Dengan tiada dukungan keuangan yang stabil 

maka mempengaruhi juga hubungan dengan pacarnya. Bayangan 

indah yang dahulu dijanjikan oleh pacarnya karena tertutup oleh nafsu 

seksnya semakin ia tidak percaya. Buktinya, hal itu tidak pernah 

terwujud di saat-saat ia mengalami kesulitan yang cukup berat. 

Semakin hari hubungan keduanya semakin  renggang dan semakin 

lama mereka sepakat untuk putus dengan baik-baik. 

Dalam kondisi hidup yang kacau seperti itu ia tetap berusaha 

tampil seperti biasa. Ia te tap berusaha  hidup di Malang dengan 

kondisi keuangan yang serba kekuarangan. Karena kalau ia tidak kuat 

dan kembali ke Semarang akan muncul kesan orang lain bahwa ia  

tidak lulus kuliah atau kesan-kesan buruk lainnya dari tetangga 

dan/atau teman-teman orang tuanya.  

Mawar memutuskan untuk mengambil cuti kuliah 2 (dua)  

semester untuk sementara waktu ketika menginjak semester 6, 
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sehingga banyak mata kuliah yang mendapakan nilai minimal. Hal ini 

disebabkan karena orang tuanya tidak mampu lagi membayar SPP dan 

oleh sebab itu dia kerja paruh waktu di suatu kafe terkenal di kota 

Malang. Walaupun beberapa mata kuliah yang belum lulus dijadwal 

ulang  pada kuliah sela, tetapi karena banyaknya jumlah kuliah yang 

belum lulus, maka tetap saja kuliah sela tidak dapat menolong. Hal ini   

diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan semua mata 

kuliah tersebut. 

Dalam situasi bebas kuliah (masa cuti)   belum juga ia memulai 

mengerjakan skripsi, karena belum memenuhi prasyaratan jumlah 

kuliah lulus yang diambil/ditempuh.  Kondisi semacam ini menambah 

masalah dalam hidupnya. Ia mengalami tekanan batin dan stress. 

Dalam kondisi seperti itu ada teman  se kos nya yang ingin menghibur  

yaitu mengajaknya mengunjungi kafe dan diskotik. Baginya ajakan ini 

adalah positif untuk mengurangi tekanan batin yang terus 

menyelimutinya. Ia mengkisahkan sebagai berikut: 

Tawaran teman-teman untuk mengajak saya ke kafe 
dan diskotik sejatinya bukan satu-satunya pemecahan masalah 
yang saya hadapi. Tetapi tekanan batin yang cukup membuat 
hidup saya bingung, resah, dan ketakutan setiap hari, maka 
saya tidak berfikir panjang. Apapun yang  saya pandang dapat 
menghibur dan melupakan masalah yang saya hadapi, maka 
saya langsung saja mengiyakan. Dan saya tidak berfikir jauh 
kecuali hanya mendapatkan hiburan. Saya tidak berfikir sejauh 
yang kemudian berakibat seperti kondisi seksarang ini.  
Meskipun pada saat itu saya sadar bahwa kafe dan diskotik 
adalah hiburan yang ada korelasinya dengan perilaku seksual. 
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Tetapi apa daya kondisi saya kalang kabut dengan masalah 
yang menyelim uti saya. 

 
Awalnya semua biaya ditraktir oleh teman-temannya, tetapi 

ketika dia mulai ketagihan untuk menikmati kehidupan malam, maka 

dia memutar  akal untuk mencari uang belanja tambahan. Dalam 

kondisi kekalutan tersebut ia harus memilih berbagai macam alternatif 

dan alternatif yang paling mudah adalah mengikuti saran teman-

temanya. Mulailah dia mengikuti saran temannya untuk menjual diri 

kepada pegunjung diskotik yang suka menggunakan jasa para 

pengunjung cewek untuk bersenang-senang. Bagi Mawar berhubungan 

seks dengan seseorang tanpa ikatan perkawinan, sebenanya sudah 

terbiasa, karena sejak semester kedua, dia telah melakukan hubungan 

seksual/hubungan intim dengan pacarnya, baik pacar pertamanya 

maupun pacar keduanya.  

Awalnya ia bimbang dan  risih melakukan hal yang dia anggap 

melanggar agama itu, apalagi dia dilahirkan dalam suatu keluarga 

yang taat beragama. Sejak tingkat SD sampai SLTA, keluarga nya 

selalu mengirim ke sekolah-sekolah yang dibina oleh Yayasan yang 

ber-attituted, oleh sebab itu Mawar tahu betul dosa apa yang dia dapat, 

apabila melanggar larangan agama yang satu ini. Dia sendiri selalu 

memakai pakaian sopan, baik ketika kuliah atau di luar kuliah. Namun 

sejak berkenalan dengan kehidupan malam, jilbab nya hanya dipakai 
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ketika kuliah atau acara-acara tertentu. Tidak cukup berpacaran 

seksali, setelah putus dengan pacar pertama, dia mendapatkan 

mahasiswa seniornya, sebagai pacarnya yang kedua. Hubungan 

dengan pacar kedua ini juga sangat bebas, karena ternyata pria ini juga 

sudah sering putus cinta dan melakukan seks bebas dengan mantan-

mantan pacarnya. Ketika pacar keduanya mengetahui bahwa Mawar 

juga bisa di-booking, maka pacar keduanya mulai meninggalkan dia. 

Mawar menjadi sangat bebas menjajakan dirinya dan menjadi sangat 

terkenal di kalangan pengunjung disktotik.  Mawar bukan lagi Mawar 

yang dahulu berfikir religious mainstream  dan memiliki ideologi yang 

kuat berbasis pada kehidupan yang islami. Kini ia menjadi mahasiswi  

yang  berfikir liberal. Dengan sikap yang “enjoy” dan berlagak bangga 

ia menuturkan: 

Saya menyadari bahwa saya dididik orang tua dengan bekal 
agama mulai kecil. Keluarga saya juga dikenal cukup kental 
dengan keluarga religious. Tetapi setiap orang apapun dasar 
kehidupannya, ia tidak tahu akhir kehidupannya. Tuhan 
menentukan kehidupan orang. Dan ia bisa menjadikan nasib 
orang berubah. Dulu bisa jadi orang itu sangat taat kepada 
agama, tetapi di kemudian hari karena sesuatu hal Tuhan 
menentukan lain, ia berubah total menjadi orang yang hidup 
jauh dari agama. Saya adalah contoh orang yang dalam 
kategori seperti ini. Untuk bisa bertahan hidup saya harus 
memilih, dan karena tidak ada pilihan lain dan saya 
menikmatinya sebagai ja lan hidup maka kondisi inilah yang 
saya pilih. Saya kira bagi siapa saja hidup tanpa uang tidak 
akan bisa. Hari ini saya belum berfikir unuk mendapatkan uang 
dengan cara lain, selain seperti ini (menjual diri). Dan yang 
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penting saya “fun” dan “enjoy” dan melakukan tanpa paksaan, 
tanpa tekanan, dan kapan saja bisa saya lakukan. 

 
Pengalaman dia dengan pelanggan, para “konsumen seks” atau 

sex customers  nya, mulai mendorong dia untuk membuat usaha bisnis 

jasa  pelayan seks (sex service) . Mawar mulai merintis suatu usaha 

untuk menjual jasa dengan cara menawarkan dan  merekrut   teman 

teman satu kos atau teman yang dia kenal, baik di kampus maupun di 

luar kampus. Walhasil, usaha ini cukup memberikan tambahan uang 

yang cukup banyak. Mawar mulai sibuk dengan bisnis rahasia ini dan 

selalu mengamati teman-teman atau orang lain yang dapat direkrut 

untuk dijadikan pelayan seks bebas. Ia  semakin menikmati pekerjaan 

ini karena disamping ia melayani pelanggan dengan menggunakan 

teman lainnya, ia juga tetap  menjalankan profesinya.  

Ia terlena dengan kenikmatan, uang yang cukup, kehidupan 

yang glamor dan  waktu berjalan begitu cepat tidak terasa telah 

melumatkan masa kuliah yang dibatasi oleh masa. Suatu hari ketika 

keluarganya bertanya tentang penyebab kuliahnya   belum  juga 

selesai, Mawar menjawab pertanyaan orang tuanya dengan bergaya 

“cerita sukses” namun bohong.   Ia katakan bahwa dia bekerja paruh 

waktu di suatu perusahaan besar sebagai pemasaran dan digaji cukup 

besar, dapat mengontrak rumah. Memang ia mengontrak rumah  dan 

menempatinya dengan teman-teman nya yang juga sebagai mitra kerja 



 
 

128 

dalam bisnis seks itu bukan ia tempati sendiri sebagai hasil dari 

pemasaran perusahaan.  

Peneliti mengamati bagaimana cara Mawar menawarkan atau 

berinteraksi dengan para pelanggan. Ia menunjukkan secara 

demonstratif kepada peneliti ketika ia menggunakan WA dan 

Instagram. Obrolan dengan para konsumen ditunjukkan kepada 

peneliti melalui WA nya. Ia menggunakaan sarana tersebut  untuk 

menawarkan teman-temannya dan juga dirinya sendiri. Tidak semua  

wanita remaja yang direkrutnya adalah mahasiswa aktif, tetapi juga 

sebagian ada yang sudah tidak lagi kuliah dan bahkan ada yang tidak 

pernah kuliah.  Dia sangat cerdik ketika menampilkan foto-foto wanita  

remaja di instagramnya sedemikian rupa sehingga terkesan foto-foto 

tersebut adalah semuanya benar-benar menyandang status mahasiswa. 

Begitu hebatnya mawar dalam menggeluti profesi ini berhasil 

menjaring pria-pria  sebagai pelanggan yang tidak saja tinggal atau 

berasal dari Malang, tetapi juga dari beberapa kota di Jawa Timur. 

Lebih hebat lagi  Mawar juga memiliki  jaringan khusus terhadap 

wanita-wanita yang siap dinikahi oleh pria-pria yang berhasrat 

memiliki dua atau lebih pasangan hidup dengan cara yang 

tersembunyi. Kalau ada  pria yang  membutuhkan seorang wanita   

yang mau  dijadikan isteri simpanan, Mawar memiliki/menyediakan 
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“koleksi” yang bisa menjadi isteri simpanan, baik itu isteri yang bisa 

dinikah sirri maupun tanpa nikah.  

Ketika peneliti mendalami pengalaman Mawar, peneliti 

sengaja  bermalam di rumah kontrakan Mawar, peneliti melihat 

Mawar masih tetap gadis yang sederhana, baik dan seperti pada 

umumnya yang tidak terlihat dengan kehidupannya yang mainstream,  

dan selalu memakai berpenampilan sopan jika ia bersama dengan 

peneliti keluar dari rumah kontrakannya.  

Dia merenungkan bahwa profesinya sekarang ini hanya bersifat 

sementara. Dia juga tegaskan  bahwa seksarang ini hanya menjadi 

“manager” usaha jasa seks tetapi ia juga tidak menolak jika ada 

pelanggan yang menginginkan dia. Namun demikian dia tetap 

menyadari bahwa perbuatan ini berawal dari keterpaksaan yang 

menjerat hidupnya. Pada suatu saat nanti, katanya, apabila sudah lulus 

kuliah, dia mau menjalankan usaha lain yang halal. Dia bahkan 

berjanji pada diri sendiri  ketika sudah berumah tangga dan menjadi 

wanita yang baik.  

Begitu rapinya merahasiakan profesi yang dijalankannya, maka 

orang lain  tidak mudah untuk berkenalan dengan Mawar. Peneliti pun 

ketika mendapatkan key person dan kemudian memperkenalkan 

kepada Mawar, dia sangat berhati-hati, karena di antara mereka ada 

semacam komitmen untuk berhati-hati dan menutup rapat-rapat. 
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Setelah peneliti banyak berjumpa dan melakukan interview, ia  

mengakui bahwa dosen pembimbing skripsinya sudah mengetahui 

profilnya. Dan hal itu justru Mawar sendirilah yang menyampaikan 

rahasia itu.  Bahkan judul skripsi nya juga di arahkan terkait dengan 

kehidupan seks bebas mahasiswa. Untuk sementara ini masih berupa 

proposal. Sudah dua semester ini proposalnya belum  diuji oleh dosen 

pembimbingya, karena masih perlu banyak perbaikan terkait dengan 

materi dan metodologinya.  

Kalau ditanya mengapa ia menjalani profesi seksarang ini,  

jawabannya berulangkali menyalahkan nasibnya. Apa yang dikatakan 

sering menonjolkan tipologi orang sesungguhnya di luar kesadaran 

dan pengetahuannya atau tidak, yang jelas ia terlihat penganut aliran 

fatalistic. Apa yang dilakukan selama ini, dipercaya sebagai ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Tuhan.  Dengan merasa rendah hati ia  

mengatakan kepada peneliti sebagai berikut: 

Mungkin ini te lah menakdirkan seperti ini. Andaikan, saya 
anak orang kaya dan juga menemukan pacar pertama yang 
tidak berani melanggar norma, mungkin nasib saya akan 
berbeda. Walauapun keluarga saya adalah keluarga disiplin dan 
memegang norma-norma masyarakat, mungkin sudah 
ditakdirkan jika saya bertemu dengan orang salah dan pada 
komunitas yang salah juga. Tapi saya tidak menyesali nasib !! 
karena saya tahu konsekswensinya dan saya  berjanji  suatu 
saat nanti akan berhenti melakukan semua ini dan akan  
membangun hidup lebih  baik, apabila sudah berkeluarga. 
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Mawar  merestropeksi kembali cerita awal   ketika ia  

melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia tidak membayangkan bakal 

ketemu teman-teman yang berbeda latar belakangnya, apalagi 

sebagaian besar teman kuliahnya memang mahasiswa yang kehidupan 

agamanya baik.  Namun ketika dia mulai bergaul dengan mahasiswa 

yang suka seks bebas, dia mulai luntur keimanannya, suka nonton 

film-film porno bersama pacar pertama dan keduanya dan  sampai ia  

nekat melakukan hubungan seks atas rayuan pacarnya. Berawal 

dengan kejadian itulah maka perilaku seks menjadi kebiasaan. Perilaku 

seks lebih dominan dan kehidupannya. Pernah dia ingin  berhenti dari 

kehidupan yang seperti itu disebabkan karena adanya peristiwa yang 

sangat menakutkan  yaitu ketika salah seorang isteri pelanggannya 

melabrak di rumah kontrakan, te tapi ketika pindah ke kontrakan lain 

dan merasa aman lagi,  maka perilaku tersebut muncul lagi. Sehingga 

rasanya sulit seksali keluar dari profesi tersebut. Kehidupan seperti itu 

hingga kini telah berjalan hampir selama 2 (tiga)  tahun. 

Apa yang membuat mawar tetap meneruskan profesinya? 

Salah satunya adalah ia mengetahui bahwa di antara  teman-teman 

mahasiswa dan mahasiswi banyak juga yang melakukan perilaku seks 

bebas baik dengan pacarnya maupun dengan orang lain. Ia pernah 

menelusuri kehidupan malam di kota Malang yang melibatkan 

mahasiswa dan mahasiswi di Kota Malang. Ia berkesimpulan bahwa 
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kota malang bukan lagi sebagai kota pelajar yang steril dari kehidupan 

semacam itu. Malang menurutnya sudah berubah. Dulu  banyak kos 

mahasiswa yang ditunggui oleh pemilik kos. Seksarang mahasiswa 

lebih memilih cari kos yang tidak tinggal bersama dengan pemiliknya. 

Hal ini dimaksudkan agar mereka lebih bebas bergaul, termasuk 

dengan pacar mereka. Hal semacam ini dilakukan pula oleh Mawar. 

Awalnya pada semester satu,  ia tinggal dalam rumah kos bersama 

pemiliknya yang setiap saat mengawasi, tetapi ketika mulai semester 

dua, dia mulai berpacaran, lalu dia pindah ke rumah kos yang lebih 

bebas, yang mana pemiliknya tinggal di rumah lain, sedangkan 

pengawasannya diserahkan kepada pembantu wanita. Namun 

demikian siasat Mawar adalah memberi  uang kepada pembantu itu 

agar tidak menceritakan bahwa dia dan teman-temanya memasukkan 

pacar kedalam kamar. Bahkan seorang temannya pada saat itu justru 

hidup tanpa nikah secara sah dan beberapa hari bisa menginap di 

rumah kos tersebut. Memang pemilik kost nya jarang mengontrol,  

karena tinggal di suatu kota yang jauh. Semuanya dipercayakan 

kepada pembantu itu. Yang penting  pembayarannya tidak  pernah 

nunggak dan uang “tutup mulut” untuk pembantunya disiapkan 

Ketika ditanya, siapa pelanggan Mawar  yang paling berkesan, dia  

menjelaskan adalah seorang anggota legislatif di kota Malang, yang 

berusia seksita antara 45-50 tahun dan sangat loyal memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup antara lain adalah uang jajan, 

pulsa, baju bagus dan juga handpone yang selalu diganti apabila ada 

tipe yang baru. Anggota legislatif tersebut  tidak pernah ke diskotik, 

tetapi dia diperkenalkan oleh teman mahasiswi yang dulu juga pernah 

menjadi simpanan dia. Ketika teman itu lulus, maka lalu 

diperkenalkan kepada Mawar. Tradisi semacam ini di kalangan 

mahasiswa “professional” sudah merupakan kebiasaan, apabila  

seorang mahasiswi sudah lulus, maka pasangannya akan berusaha 

minta dikenalkan dengan mahasiswi yang masih aktif. Jaringan antar 

mahasiswi yang menjalani kehidupan bebas norma itu cukup kuat, 

kadangkala mereka saling bertemu di kafe atau diskotik dan biasanya 

pakai grup WA untuk menjalin komunikasi. Peneliti pernah 

diperkenalkan dengan teman-teman Mawar di suatu pesta ulang tahun 

salah satu teman mahasiswinya di suatu kafe yang terkenal di Malang 

4.3.2. Melati (22 tahun) 

Seperti yang telah peneliti kemukakan di awal bab ini untuk 

memperoleh subjek kedua secara teoretik adalah menggunakan tehnik 

snow balling. Subjek yang relevan secara teoretik diperoleh melalui 

petunjuk subjek pertama. Subjek kedua adalah seorang mahasiswi  dan 

memiliki profesi pelaku seksual pranikah yang professional. Ia  adalah 

mahasiswi pada semester 5 (lima) pada perguruan tinggi yang swasta 

di kota Malang. Melati anak bungsu dari ketiga saudara. Kedua 
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kakaknya  pria. Antara Melati dan kedua kakaknya terpaut usia cukup 

jauh. Oleh karena itu, sejak kecil  sampai menginjak gadis dewasa, 

Melati menjadi adik yang  penuh kasih sayang dari kedua kakanya dan 

juga mendapatkan perhatian  dari kedua orangtua  karena ia  adalah 

anak wanita satu satu di keluarganya. 

Berbeda dengan Mawar, kondisi keluarga Melati  secara 

ekonomi adalah berkecukupan. Ia adalah anak dari keluarga yang 

cukup kaya, ayahnya adalah seorang perwira TNI, sedangkan ibunya 

memiliki beberapa bisnis kos-kosan dan kontrakan di kotanya. Melati 

dan keluarganya sekarang tinggal di di sebuah kota di Jawa  Timur. 

Masa kecil Melati hidup  berpindah-pindah kota karena mengikuti  

tugas ayahnya. Melati  lahir di Palembang sampai  usia 6  (enam) 

tahun kemudian ia berpindah kota mengikuti tugas ayahnya. Ketika 

duduk di bangku SD Melati pindah ke salah satu propinsi yang 

terkenal dengan pariwisatanya di Indonesia. Masa perkembangan 

anak-anak sampai  remaja ia  habiskan di tempat baru ini.  Ketika 

mulai beranjak remaja usia 14 tahun,  Melati mulai menjadi gadis 

remaja yang cantik, manis dan berkulit kuning langsat dengan mata 

yang bulat serta rambut panjangnya yang ikal terurai.  

Dalam perkembangan masa- masa remaja, Melati mulai 

memasuki usia pubertas dan mulai merasakan jatuh cinta dengan 

lawan jenisnya dan mengalami masa menstruasi.  Ketika duduk di 
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bangku SMP kelas 2 (dua), Melati mulai berani berpacaran untuk yang 

pertama kalinya dengan kakak kelasnya, bernama  Rangga.  

Menurut pengakuan Melati, Rangga adalah cinta pertamanya / 

first love, yang menjadikan Melati mengalami banyak perubahan 

tampilan fisik. Melati mulai menyukai dandan dan mulai suka melihat 

film-film drama romatis. Ketika berpacaran dengan Rangga, Melati 

mengatakan bahwa Rangga adalah tipe pria yang romantis, penyayang 

dan baik. Gaya pacaran Melati dan Rangga awalnya biasa-biasa saja  

layaknya anak seusianya, seperti pulang bareng, nonton film dan 

biasanya tiap malam minggu Rangga selalu datang ke rumah Melati 

untuk malam mingguan berdua. Peran faktor lingkungan teman-teman 

di seksolah dan pergaulan di luar seksolah membuat gaya pacaran 

mereka berdua mulai ke tahap yang lebih berani, layaknya masa 

pubertas dimana pengaruh teman sebaya lebih besar dibanding orang 

tua. 

Pada tahap berikutnya kedua insan yang sedang berparan ini 

mulai berani bergandengan tangan dan berani melakukan ciuman 

“kering” atau dry kissing (sebuah istilah yang dikemukakannya 

sebagai ciuman biasa di pipi, dahi, dan kepala). Seiring berjalannya 

waktu tahap ciuman mereka mulai berubah menjadi ciuman “basah” 

atau french kissing (istilah yang digunakannya menunjuk pada ciuman 

yang penuh cinta dan nafsu birahi yang dilakukan pada bibir).  



 
 

136 

Menurut Melati ciuman pertama kali dilakukan bersama Rangga, 

ketika mereka menonton film di Bioskop, Rangga meminta ijin Melati 

untuk mencium pipinya, dengan jantung berdetak kencang Melati 

dengan senang hati menyambut ciuman Rangga pada pipinya. Selama 

menonton di bioskop itu Rangga selalu memegang tangan Melati 

karena ia ingin  menunjukkan bahwa ia  adalah  mulai sah sebagai 

sepasang kekasih. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Rangga 

menganggap bahwa Melati memang benar-benar telah mencintai 

dirinya dan oleh karena itu ia mulai berani melakukan lebih dari 

seksedar ciuman kering. Mulailah Rangga mengawali french kissing  

kepada Melati. Sebagai insan yang saling mencitai dalam kondisi 

tersebut Melati tidak mampu mengelak tetapi justru dalam 

pengakuannya menyambut dengan hangat dan penuh kenikmatan. Ia 

mengisahkan  “sphere of love” ( cinta monyet ) yang menjadi tangga 

awal kehidupannya sebagai wujud “incredible love” ( cinta yang lebih 

serius) dengan kekasihnya, sebagai berikut:  

Sebagai seorang yang mengalami cinta buta pertama. 
Saya tidak berfikir lain kecuali yang ada adalah cinta dan kasih 
sayang, dan saya kira Rangga pun juga merasakan seperti itu. 
Kami berdua berpacaran belum cukup lama, tetapi pada saat itu 
saya tidak bisa membedakan antara cinta dengan nafsu. Cinta 
dan perilaku seks sangat tipis seksali. Saya dan dia benar-benar 
merasakan bahagia dan mendapatkan kenikmatan yang luar 
biasa. Peristiwa itu sangat penting bagi kami berdua karena 
sama-sama mendapatkan pengalaman cinta yang pertama, 
sehingga sampai hari ini saya masih ingat peristiwa itu-dimana 
hal itu dilakukan, siapa yang memulai, berapa kali saya 
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dicium-karena  peristiwa itu membuka jalan dan menorehkan 
arah jarum cerita hidupku pada masa-masa berikutnya. Tetapi 
itulah peristiwa yang saya kira banyak terjadi pada remaja-
remaja seusiaku pada masa itu. Dari pengalaman itulah maka 
saya menganggap bahwa perbuatan seksual adalah biasa saja  
bagi gadis atau perempuan zaman sekarang ini. Saya tidak tahu 
orang berpacarann zaman dahulu seperti apa yang saya alami 
sekarang ini adalah seperti ini. 

                              
Hari-hari berikutnya setelah  peristiwa pulang dari nonton 

bioskop, setiap malam Melati agak susah memulai tidur karena selalu 

ingat dan membayangkan french kissing pertama kali oleh Rangga. 

Awal yang indah menurut Melati, karena selama ini Melati hanya 

melihat di film-film.  Di samping itu sebelum  Melati berpacaran 

dengan Rangga sering mendapati dan menyaksikan  kedua kakak 

prianya ketika membawa pacarnya melakukan ciuman  di rumahnya. 

Perilaku kakak di hadapannya memberikan kesan yang luar biasa pada 

masa-masa pertumbuhannya. Ketika itu dirinya sudah mulai 

membayangkan betapa nikmatnya orang yang berciuman. Bahkan 

pada saat itu akalnya  masih berfungsi normal, dia masih dapat 

menyalahkan kakaknya, karena secara tidak langsung perilaku tersebut 

berpengaruh pada kepribadiannya yang negatif. Sebelum  dia  

mengetahui perilaku tersebut dia menganggap bahwa perbuatan 

tersebut dilarang oleh agama dan tidak boleh melakukannya kecuali 

jika sudah nikah yang sah. Prinsip-prinsip seperti ini dia pegang dan 

dia ikuti sejak  masa kecil. Ketika suatu hari orang tuanya pernah  
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mengungkapkan seperti itu di hadapannya ketika ia  menginjak 

remaja. 

Kondisi keluarga Melati memang sangat mendukung dan 

permisif terhadap  perilaku anggota keluarga. Disebabkan oleh 

kesibukan dan tugas penting orang tuanya menjadikan kedua orang 

tuanya kurang memperhtikan dan memantau kegiatan anak-anak 

mereka. Ayahnya jarang pulang karena tugas dinas dan ibunya sibuk 

dengan bisnisnya. Kedua orang tuanya seoleh-olah memberikan 

kebebasan terhadap anak-anaknya untuk mandiri dan melakukan apa 

saja, dengan catatan tidak terjerat oleh narkoba. Termasuk dalam hal 

berpacaran, terutama ibunya tidak melarang anak-anaknya untuk 

memiliki pacar asal  berjalan sewajarnya, tidak melanggar ajaran 

agama dan menjaga nama baik keluarga. Dengan nasihat tersebut 

disambut oleh ketiga bersaudara sebagai nasihat yang wajar-wajar 

saja, yang penting tidak mendekati narkoba dan sejenisnya. Di hari-

hari berikutnya, Melati dan kedua kakaknya merasa nyaman dan tidak 

sembunyi-sembunyi ketika berpacaran. Kondisi semacam ini justru 

menjadikan anak-anak terbuka dengan orang tuanya jika terjadi 

masalah dengan pacarnya. Dalam perjalanan berpacaran dengan 

Rangga, Melati sering curhat ke ibunya tentang kondisi dan perilaku 

Rangga. 
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Hubungan Melati dan Rangga semakin hari semakin akrab dan  

mesra. Setiap berduaan dalam tempat yang memungkinkan mereka 

selalu melakukan  “kissing” (istilah lain dari ciuman kering dan 

basah). Perbuatan french kissing membuat mereka medorong senasi 

seksual yang lebih dan tidak terkendali. Mulailah ia selalu ingin 

mengulang perbuatan tersebut. Dan hal itu tidak sulit untuk dilakukan 

oleh mereka karena dapat dilakukan di  rumah Melati atau di luar 

rumah di tempat-tempat tertentu.   

Hal yang membuat Melati m ulai merasakan hal-hal baru ketika 

berpacaran dengan Rangga apalagi ia mulai berani meraba bagian 

tubuhnya yang sensitif. Melati mulai menikmatinya dan merasakan 

ketika pertama kali Rangga mulai meraba bagian tubuhnya yang 

sensitif. Sepulang seksolah mereka berdua semakin intens 

melakukannya di rumah Rangga atau Melati. Apalagi Ibu Rangga 

memiliki sikap yang sama dengan ibu Melati yakni membiarkan dan 

membebaskan anaknya berpacaran. Dengan keleluasaan itu,  mereka 

bisa berbuat apa saja. Semakin hari Melati dan Rangga mulai semakin 

di mabuk asmara, bahkan mereka mulai berani melakukan petting. 

Petting mendorong seksual antar jenis kelamin dengan tanpa mereka 

berdua  melakukan tindakan intercourse atau hubungan seksual intim. 

Petting berupa  aktifitas erostis yang umum dilakukan dalam masa 
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remaja dan menimbukan ketagihan. Perbuatan inilah membuat 

keduanya merasa ketagihan atau ingin selalu mengulanginya.   

Setelah lulus SMP, kedua orang tua Melati pindah ke salah 

satu kota kecil di Jawa Tim ur, dan menetap di sana karena tanah 

kelahiran kedua orang tuanya. Perubahan lingkungan mulai dirasakan 

Melati ketika pindah di tempat yang baru. Lingkungan sosial dan 

budaya masyarakat di Blitar sangat jauh berbeda dengan kota 

Denpasar terutama budaya anak-anak remaja seusia Melati, dan  life  

style anak-anak remaja di Denpasar lebih modern pola berfikirnya. 

Melati berseksolah di SMA Swasta terkenal, Melati yang 

berparas cantik dan tinggi semampai, banyak teman leki-laki yang 

menyukainya. Bahkan ada seorang teman  paling tampan keturunan 

Timur Tengah, teman satu kelas dengannya  yang bernama Riki naksir 

berat terhadap Melati. Melalu proses pendekatan yang singkat, mereka 

berdua akhirnya berpacaran. Melati dan Riki saling jatuh cinta, dan 

style berpacaran Melati sangat berbeda dengan style berpacaran ketika 

duduk di bangku SMP. Bermodal dari pengalaman sewaktu 

berpacaran di SMP, Melati tidak canggung ketika Riki  meraba dan 

melakukan petting ketika berpacaran karena hal seperti itu sering 

dilakukannya dengan mantan pacarnya ketika di SMP di Denpasar, 

apalagi life style anak-anak remaja di Depasar sudah jauh lebih 

modern  cara berpacarannya dibandingkan dengan anak-anak remaja 
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di Blitar.  Melati dan Riki mulai berani melakukan oral genital sex, 

yakni  hubungan oral sex yaitu  rangsangan dengan mulut pada organ 

sex, yang pada pria adalah ketika seseorang menggunakan bibir, mulut 

dan lidahnya pada alat vital dan seksitarnya, sedangkan pada wanita  

melibatkan bagian diseksitar vulva, yaitu, labia, klitoris dan bagian 

dalam alat vital dari masing-masing individu tanpa melakukan 

penitrasi. Tipe hubungan seksual model oral genital sex ini merupakan 

alternatif seksual yang dianggap cukup aman oleh remaja.  Melati 

sangat menyukainya karena menurut dia  ini pertama kali melakukan 

oral genital sex dengan R iki, dia  orang pertama yang mengajarinya.  

Di kemudian hari ternyata Riki  adalah pria playboy yang suka ganti-

ganti pacar dan banyak teman wanitanya di SMA yang ingin menjadi 

pacar Riki karena selain tampan dan kaya, Riki memiliki prestasi 

akadmik yang baik  di seksolah. Sebagai wanita Melati sangat bangga 

di taksir duluan oleh Riki. 

Saya merasa menjadi orang yang beruntung dibanding teman-
temanku ketika saya dipacari (ditaksir) Riki. Semua teman 
berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap Riki te tapi 
tidak berhasil kecuali Riki sendiri yang berminat, sementara 
saya adalah siswa SMA yang asal daerah lain (Denpasar) tiba-
tiba saya bisa akrab dan menjadi pacar Riki. Semula saya tidak 
berfikir macam-macam bahkan saya mempunyai obsesi untuk 
saya jadikan suami di masa depan nanti. Saya sangat senang 
dan menikmati berhubungan dengan dia karena saya 
mendapatkan pengalaman berpacaran yang belum pernah saya 
lakukan sebelumnya. Dia adalah guru pacaran bagi saya, 
karena dia telah mangajari saya berbuat seks yang  
memberikan kenikmatan. Saya tidak berpretensi  macam-
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macam  terhadap sosok Riki yang pada akhirnya saya ketahui 
dia adalah sosok playboy yang memiliki jam terbang 
berpacaran dengan cara ganti-ganti wanita. Ketika itu saya 
hanya menikmati apa yang dilakukannya dan dia menikmati 
apa yang saya lakukan. 

 
Kebiasaan Melati dengan Riki  melakuka oral genital sex di 

rumahnya adalah di saat  itu orang tua Melati sedang dinas keluar kota 

dan yang ada hanyalah asisten rumah tangga. Dengan kondisi yang 

leluasa Melati dan Riki melakukan itu. Pertama-tama Riki mulai 

melakukan hubungan seksual dengan Melati seperti necking, petting,  

karena dorongan seksual yang tinggi Riki mulai merayu Melati untuk 

melakukan hubungan yang lebih itim yaitu oral genital sex 

Akibat hubungan oral genital yang intens antara Melati dan 

Riki, membuat keduanya  menjadi terlena dan mereka berdua mulai 

berani mencoba melakukan hubungan yang lebih dalam lagi yaitu 

intercourse atau senggama, yakni  aktifitas seksual dengan 

memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. 

Hubungan seks seperti ini pada remaja belasan tahun dan cenderung 

kurang direncanakan dan lebih bersifat spontan. Hal ini dipengaruhi 

oleh adanya romantisme aktifitas seks, ketidakpastian indentitas 

seksual, sifat implusif remaja serta dipengaruhi oleh tingkat 

kematangan kognitif dan sosial.  

Ada dua perasaan yang bertentangan saat remaja pertama kali 

melakukan seksual intercourse, yaitu pertama muncul perasaan 
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nikmat, menyenangkan, indah, intim dan puas. Pada sisi lain yang 

kedua muncul perasaan cemas, tidak nyaman, khawatir, kecewa dan 

perasaan bersalah.  Apa yang dilakukan Melati dan R iki adalah 

perasaan dua sejoli yang sedang dimabuk asmara karena adanya faktor 

romatisme diantara keduanya. Tanpa rasa cemas dan takut Melati dan 

Riki melakukan hubungan intim yakni  intercourse dengan rasa 

senang, nyaman dan bergairah. Karena Riki orang yang sudah 

berpengalaman melakukan hubungan intim, dengan begitu Melati 

percaya dan yakin bahwa Riki tidak akan membuatnya sampai dia  

hamil, yaitu menggunakan kondom atau mengeluarkan sperma di luar 

ketika ia sudah merasakan ereksi.  

Melati mengatakan ketika pertama kali melakukan hubungan 

intim dengan Riki menggunakan kondom. Pada  tahap awal yang 

mereka lakukan sebelum intercourse adalah melakukan kissing, 

necking, kemudian meraba daerah sensitif keduanya, petting dan 

melakukan oral genital sex. Ketika pertama kali melakukan 

intercourse, Melati tidak merasakan kesakitan ketika keperawanannya 

direnggut oleh Riki.  

Ketika saya pertama kali melakukan intercourse 
dengan Riki saya melihat ada noda bercak berwarna merah. 
Dalam pikiran saya, saya bertanya apakah hal itu yang 
dimaksud dengan darah keperawanan atau pecahnya selaput 
darah. Terselimuti oleh sedikit kesakitan namun juga  
kenikmatan yang luar biasa saya tidak peduli dengan pikiran  
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itu semua. Saya seperti terhipnotis oleh kesenangan dan 
kenikmatan di saat melakukan semua itu.  

 
Dia ragu-ragu apakah itu darah keperawanan atau tidak, 

menurutnya tidak semua orang-pria  pada malam pertama perkawinan 

selalu menuntut hal itu terjadi. Jika pria selalu menuntut adanya 

peristiwa itu maka banyak pasangan yang membatalkan 

perkawinannya pada bulan pertama perkawinan. Nyatanya tidak 

demikian. Penuturan ini sebagai bentuk perlawanannya terhadap mitos 

yang sering dibicarakan orang kebanyakan. Jika hal itu benar-benar 

selaput darah merah yang pecah maka adalah  Riki orang yang 

pertama kali atau merenggut  keperawanannya. Baginya bukan Riki 

saja yang  menikmati dirinya tetapi ia juga menikmati perilaku seksual 

Riki. Melati merasa senang mendapatkan  rangsangan yang luar biasa 

dan sampai ia  menjerit karena adanya gairah kenikmatan seksual dan 

mencapai klimaks atau puncak tertinggi kenikmatan seksual. Riki juga 

merasa puas dapat memberikan kenikmatan kepada Melati karena ia   

mencapai puncak klimaks.  Melati dan Abdul sama-sama menikmati 

sensai hubungan seks dan  merasakan kepuasan seksual. Inilah yang 

membuat Melati dan Riki semakin jatuh cinta. 

Riki dan Melati semakin intens melakukan hubungan seksual, 

mereka berdua sering menonton film porno ketika sepulang seksolah 

dan mereka juga mencoba untuk mencontoh bermacam-macam style 
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sex, seperti women on top,  doggy style dan lain-lain sebagainya 

seperti yang ada di film-film porno. Kerena dengan menonton film  

seks bersama-sama mereka semakin bergairah dan keinginan untuk 

melakukan hubungan seksual semakin memuncak. Tidak ada 

penyesalan bagi Melati ketika menyerahkan keperawanannya kepada 

pacarnya, karena sudah terlanjur mencintai. Penyerahan 

keperawanannya kepada pacarnya menurutnya adalah ekspresi 

kecintaannya yang penuh kepada Riki. Inilah pengakuan Melati ketika 

menyerahkan keperawanannya kepada pacarnya: 

Ketika itu saya mengatakan di hadapan Riki, saya katakan  
bahwa saya tidak  merasa menyesal sedikit pun menyerahkan 
darah pertama keperawan saya  kepada Adullah. Bagi saya 
Riki adalah pacar saya yang paling saya cintai dan dia  
memahami apa yang saya inginkan terutama kebutuhan 
biologis saya. Meskipun bukan hanya saya saja membutuhkan 
hal itu.  Kita berdua sama-sama menyukai melakukan 
perbuatan seks. Kita sama-sama mencintai. Saya tidak terasa 
dieksploitasi, dibohongi dan pikiran-pikiran negatif la innya. 
Saya merasa yakin bahwa ia mencitai dan menyayangi saya 
sepenuh hati. Jadi semua perbuatan itu saya lakukan dalam 
kondisi sadar, bahkan tidak berpikir hal itu semua dilarang 
apalagi berdosa. Perbuatan itu semua benar-benar didasari rasa 
cinta dan kasih sayang kita berdua.  

 
Melakukan hubungan seksual dengan Riki menunjukkan 

bahwa ia benar-benar merasa cinta kepadanya untuk menjaga 

hubungan yang lebih   romantis. Melati sadar dengan apa yang 

dilakukan Riki  melampaui batas berpacaran. Tetapi  menurutnya 

seksarang ini siapa saja hidup pada jaman  millennium, dan banyak 
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perubahan sehingga ia memahami bahwa perbuatan semacam itu 

sudah biasa dilakukan oleh setiap orang yang berpacaran, apalagi pada 

SMA. Seksarang ini anak-anak di SMA apalagi di kota-kota besar  

sebagian besar mengalami atau melakukan perilaku seks bebas. Hal ini 

disebabkan karena  pengaruh lingkungan pergaulan, perkembangan 

media sosial, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 

canggih. Banyak situs-situs pornografi yang bisa diakses melalui 

internet. Apalagi handphone udah bisa dipakai untuk internetan 

dengan mudah. Di kala itu sudah hal biasa Melati dan teman-temanya 

melihat tontotan pornografi. Sehingga mempengaruhi perilaku  dan 

hasrat atau keingintahuan semakin tinggi untuk mencoba-coba seks 

yang kemudian mengarah ke hubungan seksual, seperti yang 

dilakukan Melati dengan Riki. 

Pergaulan teman-teman Melati di lingkungan seksolah ataupun 

di luar seksolah, ditemukan fakta ternyata juga banyak yang 

melakukan seks bebas dan bahkan ada temannya yang hamil karena 

kecerobohan pacarnya ketika berhubungan intim. Menurut Malati seks 

bebas di kalangan remaja seusianya adalah hal yang sudah biasa, 

bahkan sudah menjadi life style atau kebiasaan. 

Menurut informasi dari Melati, teman-teman wanita satu gank 

ketika di SMA hampir semuanya pernah melakukan hubungan seksual 

dengan pacarnya, menurut Melati jika sudah pernah melakuan 
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hubungan seksual berarti “ udah gede”, dan bukan “anak papa-mama” 

istilahnya. Rata-rata teman satu genk Melati adalah kalangan anak-

anak orang kaya dan mereka menjadi soroton di SMA-nya karena 

gank Melati tergolong cantik-cantik dan modis. Ketika ada sebagian 

teman-teman seksolah yang sedang berpacaran dan hanya seksedar 

jalan-jalan itu kurang seru, menurut mereka tahapan terendah bagi 

remaja seusia Melati adalah dry kissing, dan hal semacam itu sudah 

kuno. Model berpacaran jaman seksarang, bahkan yang tren seksarang 

melakukan ciuman basah (french kissing), tetapi yang lebih tren lagi 

pacaran seksarang adalah  melakukan KNPI yaitu (Kissing, Necking, 

Petting, Intercourse), dan yang paling prinsip adalah  “asal jangan 

kebablasan hamil”. 

Hubungan Melati dan Riki terjalin selama dua tahun, karena 

Riki harus pindah seksolah di Surabaya untuk mengikuti orang tuanya. 

Hati Melati hancur mendengar kabar tersebut karena Melati sudah 

terlanjur jatuh cinta begitu mendalam dengan Riki, begitu juga Riki. 

Tak pernah terpikirkan di benak Melati jika mereka harus berpisah di 

saat Melati mulai merasakan kenyaman berpacaran dengan Riki. 

Hubungan jarak jauh atau Long Distance Relantionship yang umum  

disingkat dengan LDR adalah solusi terbaik bagi mereka. Ketika Riki 

sudah pindah di Surabaya, komunikasi masih terus terjalin lewat 

chatting   dan call by phone. Kadang untuk mengobati rasa kangen dan 
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rindu mereka berdua sering chatting dengan bahasa yang porno yang 

mengarah ke seks dan bahkan mereka melakukan video call by sex  

dengan bahasa yang menjurus porno dan mengarah ke hubungan seks. 

Bisa dikatakan mereka berdua sering melakukan sex by phone. Dan 

ketika Melati benar – benar ketagihan hubungan seksual, dia sering 

melakukan mastrubasi sendiri di kamarnya dengan menonton film  

porno. Dengan begitu hasrat seksualnya terpenuhi.  

Saya benarbenar merasa tertekan kondisi bilogis saya 
karena setiap ingin malakukan saya tidak menemukan cara 
memuaskan diri saya. Hubungan sex by call tidak bisa benar-
benar puas. Dulu ketika saya masih satu kota dengan pacar 
kapan saja saya ingin langsung kita lakukan berdua. Setelah 
pacar saya berpindah tempat tinggal maka saya tidak 
mendapatkan kepuasan lagi. Tetapi untung berkat pergaulan 
dengan teman-teman se gank saya diajari untuk memuaskan 
diri secara sistematis yaitu melakukan mastrubasi. Dengan 
dibantu dengan memutar film-film porno saya melakukan 
mastrubasi dengan puas dan tidak memerlukan waktu yang 
banyak. 

 
Menurut Malati dia belajar dari temannya dan melihat film  

pornografi untuk mengetahui bagaimana caranya menikmati 

mastrubasi yang enak.  Mastrubasi adalah usaha untuk mendapatkan 

kepuasan seksual dengan cara swa- stimulus (self- stimulation). 

Sinonim dengan Mastrubasi juga disebut dengan istilah Onani, sexual 

self-stimulation. Di USA, istilah mastrubasi disebut “jacking off”. Di 

inggris disebut  “wanking”. Istilah “Jilling off” terkadang juga 
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digunakan untuk mengartikan mastrubasi yang dilakuakan oleh 

wanita. 

Seiring berjalannya waktu Melati mulai terbiasa tanpa Riki di 

sisinya, dan setelah lulus di SMA,  Melati melanjutkan kuliah di 

Universitas Swasta di kota Malang, Selama tinggal di Malang, Melati 

tinggal di tempat kos elite yang bebas tanpa pengawasan ibu kos tapi 

hanya satpam penjaga kos. Tempat kost Melati tergolong mahal dan 

kebanyakan dari  kalangan anak-anak orang kaya.  

Pertama kali kuliah Melati diwajibkan mengikuti ospek terlebih 

dahulu sebagai mahasiswa baru. Budaya ini dilakukan oleh semua 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di kota Malang. Karena 

kecantikan Melati banyak kakak tingkatnya yang memperhatikan 

Melati. Sehingga membuat Melati bahagia, dan ada salah satu dari  

kakak tingkatnya tidak segan-segan meminta nomor handpone Melati.  

Dengan senang hati Melati memeberikannya. Karena ini pertama 

kalinya Melati tinggal sendirian di kota Malang, dan dia memerlukan 

orang yang dapat diajak berkom unikasi seksaligus membantu 

keperluan-keperluan di kampus maka ia lebih memilih kakak tingkat 

yang dianggap sudah memahami seluk beluk hidup di kota Malang 

dan di kampus, maka Melati tidak menolak  permintaan nomor kontak 

dari salah satu kakak tingkat tersebut.   



 
 

150 

Setelah selesai Ospek, Melati mendapatkan pacar kakak 

tingkatnya dengan beda jurusan, namanya adalah Eko (nama tidak 

sebenarnya). Selama kuliah Melati menikmati hari- harinya sebagai 

mahasiswa pada umum nya, dan begitu juga Melati menikmati dengan 

pacar barunya. Setiap ada waktu luang meraka hangout berdua ke 

cafe, menonton dan berpacaran di kontrakan Eko. Berkat pengalaman 

perilaku seksual yang pernah dijalani oleh Melati sepanjang hidup 

sebelumnya, Melati  memulai berpacaran tanpa canggung dengan Eko 

dan akhirnya keduanya melakukan hubungan intim (intercourse) tanpa 

melakukan pernikahan yang sah. Mereka sering melakukan hal itu  

karena ada kecocokan antarkeduanya. Apalagi bagi  Melati, dia telah 

mempunyai pengalaman dan selalu rindu terhadap perbuatan tersebut.  

Bagi saya makna berpacaran ya…berhubungan intim. Kita  
sudah tahu orang berbacaran itu ujung-ujungnya adaah 
perbuatan seksual. Munafik jika ada pasangan sejoli sedang 
berpacaran  kemudian tidak ingin melakukan ciuman dan 
sejenisnya ketika mereka sedang dimabuk cinta. Pasti perasaan 
ingin saling merasakan menikmati itu ada. Berpacaran tidak 
hanya berkawan, lebih dari itu mereka saling membutuhkan 
segala hal dalam hidupnya. Karena itu keduanya saling 
berhutang budi dan selalu saling bergantung satu sama lain. 
Itulah menurut saya sebagai bentuk pengorbanan cinta. Karena 
bercinta itu adalah pengorbanan maka perbuatan seksual yang 
ringan maupun berat adalah bentuk pengorbanan. Tidak 
mungkin berpacaran itu bisa langgeng kalau mereka terlalu 
ketat  menjaga perbuatan-perbuatan berbau seksual. Cinta dan 
seks itu tipis. Bagi orang dewasa cinta itu ya seks. Karena 
itulah saya berpacaran tidak lagi memulai tahap awal lagi.  
Kebetulan mendapatkan orang yang mempunyai tipologi yang 
sama dan kami saling mencintai maka apalagi yang akan saya 
perbuat dalam pacaran ya fokus saja berhubungan intim  
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meskipun dilakukan dengan perbuatan pembukaan seperti 
ciuman, petting, neckling dan langsung ke inter course.  
 
Hubungan Melati dan Eko berjalan sangat singkat hanya satu 

semester, karena ketahuan bahwa Eko ternyata selingkuh dengan 

wanita lain. Perpisahan Melati dan Eko tidak membuatnya terlalu 

sedih, karena  di kampus Melati banyak memiliki teman baru baik pria  

atau wanita. Sehingga pergaulan pertemanan Melati semakin luas dari 

kalangan yang berbeda-beda.  

Menginjak semester kedua, Melati mendapatkan dua sahabat 

wanita yang keduanya satu jurusan. Hubungan persahabatan Melati 

dengan kedua temannya semakin erat, dan mereka merasa cocok satu 

sama lainnya. Mungkin serba kebetulan saja bahwa Melati 

mendapatkan teman yang se habit,dan mempunyai hobby yang sama, 

yaitu suka keluar ja lan-jalan di mall dan ke hiburan malam. Kondisi 

seperti itulah menyebabkan ketiga sosok  tersebut sering  hangout ke 

diskotik untuk menikmati dunia malam (dugem).  

Peneliti tidak menelusuri kehidupan kedua temannya tersebut 

meskipun ketiganya mempunyai hobby yang sama. Peneliti hanya 

menelusuri kehidupan Melati karena track record nya  sudah diikuti 

dan didokumentasikan oleh peneliti sejak perkenalan awal. Waktu 

menggelinding bagaikan air menuju tempat yang rendah,  kehidupan 

Melati sebagai mahasiswa berubaha terus menerus. Ia semakin 
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merasakan kebebasan yang luar biasa menjadi mahasiswa, tanpa 

pengawasan orang tua. Pernah suatu ketika ada seorang  pria  dewasa 

di tempat dugem ingin mengajak kencan dengannya, karena melihat 

keseksian dan kecantikan Melati. Karena penasaran bagaimana 

rasanya kencan dengan pria dewasa dalam one night stay, Melati 

mencobanya untuk mau diajak kencan, setalah selesai dugem.  Melati 

pulang bersama pria dewasa yang baru dikenalnya pergi ke hotel di  

kota Malang. Melati dengan enjoy dan tidak merasa canggung atau 

cemas ketika pertama kali masuk kedalam hotel berdua. Melati dan 

pria dewasa tersebut melakukan hubungan intim di kamar hotel tapi 

hanya one night stay  hanya untuk bersenang-senang saja (just for fun).  

Ia menceritakan: 

Selama ini saya tidak pernah berhubungan intim dengan orang 
yang tidak saya kenal dilakukan di hotel.  Karena itu saya 
iyakan saja. Pikiran saya hanya ingin mendapatkan kesenangan 
dan ingin mencoba berhubungan one night stay. Apalagi saya 
sudah agak lama tidak melakukan hubungan seks sejak saya 
putus dengan pacar saya (eko). Yang kita lakukan bertiga 
sebenarnya cuma ingin melihat situasi di diskotik setelah itu 
kita bertiga pulang. Tetapi dalam perjalanan waktu saya sering 
meninggalkan kedua teman saya tersebut untuk pergi ke kafe 
karena saya sudah mulai berpengalaman dan merasa lebih 
bebas untuk melakukan apa saja dengan orang lain dan kedua 
teman saya tidak mengetahui. Ketika saya pergi sendirian 
itulah saya ditawari seorang pria dewasa. Wal hasil saya 
menuju ke hotel untuk melakukan hubungan intim. Yang 
penting suka sama suka dan eh,,, ternyata rasanya berbeda 
banget” 
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Pergaulan seks bebas, adalah hal yang biasa bagi  Melati.  

Menurutnya dia mendapatkan  informasi bahwa banyak temannya 

yang berhijab sering melakukan hubungan intim dengan pacarnya, 

malah ada yang sama om-om. Semenjak berkencan dengan pria  

dewasa ia mendapatkan rasa seksual yang berbeda dengan pria  

seumurannya.  Selera Melati dalam memilih pacar mulai mencari yang 

lebih dewasa dan sudah bekerja. Suatu hari ketika di cafe, Melati 

berkenalan dengan pria dewasa, tampan, dia sudah berkerja di salah 

satu bank swasta di kota Malang, bernama Ardi (nama yang tidak 

sebenarnya).  Pertama kali melihat Ardi, Melati mulai tertarik karena 

Ardi sangat humble, dewasa dan asyik ketika diajak ngobrol.  

Hubungan Melati dan Ardi semakin lama semakin dekat, tidak perlu 

waktu lama bagi melati untuk mendapatkan Ardi sebagai pacarnya, 

setiap weekend Ardi sering mengajak kencan Melati seperti dinner,  

nonton bioskop dan sering mengajaknya pergi ke Villa dan sering juga  

ke Hotel untuk melapiaskan hasrat seksual keduanya, jika 

memungkinkan mereka juga sering melakukannya di rumah Ardi. 

Melati semakin hari menunjukkan rasa cintanya  kepada  Ardi 

dan tiap hari hubungan mereka semakin romantis dan seperti layaknya 

suami istri yang sering melakukan hubungan intim. Untuk 

menunjukkan rasa sayangnya ke Ardi segala cara Melati lakukan agar 

Ardi tidak meninggalkannya karena Ardi sosok yang baik, royal, 
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pengertian.  Melati selalu agresif dengan mengajak Ardi melakukan 

hubungan intim dengan berbagai gaya.  

Suatu hal yang penting dicatat adalah meskipun Melati telah 

menjadi wanita remaja yang professional dalam pelayanan perilaku 

seksual, dia tetap tidak pernah meninggalkan pakian yang sopan dan 

santun Dalam konteks ini peneliti mencoba agar Melati 

mengungkapkan alasan mengapa hal itu tetap dilakukan. Bukankan hal 

itu dapat dikatakan perbuatan yang antagonis. Memakai pakian yang 

sopan dan santun adalah bentuk ajaran kedua orang tuanya bahwa 

norma social yang baik dalam berpakaian dan diharapkan tidak akan 

melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, seperti 

“pacaran” apalagi berbuat intim dengan orang yang bukan suami atau 

istrinya yang sah. Melati mengungkapkan sebagai berikut: 

Saya tahu bahwa salah satu ajaran agama, Siapa pun paham 
dengan hal itu. Namun dalam realitasnya banyak orang yang 
menutupi perbuatan buruknya. Termasuk kedua teman yang 
memiliki andil terhadap gaya hidup yang yang mindstream. 
Saya tidak menyangka mereka mempunyai hobby dengan saya 
dan pada akhirnya kita bertiga berhobby mencari hiburan 
malam. Jadi menurut saya pakian sopan hanya simbolis saja  
tidak selalu sebagai bentuk tampilan sesungguhnya. Sampai 
detik ini saya masih berprinsip seperti itu. Bagi saya 
sesungguhnya  atau tidak, tidak ada pengaruhnya dalam 
perilaku saya. Tetapi dengan  saya bisa masuk ke komunitas 
manapun. 

 
Pernah suatu ketika Melati mengajak Ardi dengan melakukan 

KNPI (Kissing, Necking, Petting, Intercourse), di dalam mobil karena 



 
 

155 

Melati penasaran cerita teman-teman satu kos, ada rasa sensasi 

tersendiri ketika melakukan hubungan intim di dalam mobil. Melati 

dan Ardi mencoba melakukan hubungan intim di dalam mobil 

walaupun  awalnya kesusahan akhirnya mereka berdua mulai 

menikmati sensasi itu.  Berhubungan intim di dalam mobil menambah 

gairah seksualnya sampe kepuncak klimaks. Aktifitas bersenggama 

didalam mobil menjadi salah satu tempat favorite bagi mereka dan 

dilakukannya di tempat yang memungkinkan unuk melakukan hal 

tersebut.  Berikut pengakuan Melati: 

Ada keuntungan bagi saya dan ardhi ketika melakukan 
hungan intim di mobil. Selain hal itu bisa kita lakukan secara 
singkat sehingga tidak memerlukan biaya seperti membayar 
hotel dan sebagainya. Dalam kondisi yang sempit, misalnya 
ada waktu kuliah tidak terganggu. Yang penting kita bisa 
mengatur waktu secara cermat, dan hal itu tidak harus 
dilakukan pada malam hari. Yang penting lagi adalah 
sensasinya karena berhubungan dalam mobil terkadang ada 
sedikit ketakutan terlihat oleh orang lain, karena itu dilakukan 
secara cepat namun nikmat, dan saya masih dalam kondisi . 

 
Apa keuntungan dengan berpenampilan sopan, sementara itu 

hanya untuk menutupi perbuatan buruknya yaitu tetap melakukan 

perbuatan seksual. Ternyata ia lebih merasa aman dan enjoy ketika 

mereka berdua akan melakukan check in ke hotel atau ke villa karena 

orang lain menganggap kita adalah suami istri.  

Beberapa waktu ketika peneliti ingin ditunjukkan beberapa 

tempat yang biasa dipakai untuk nongkrong, Melati melakukan 
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pertemuan dengan oraang-orang yang menjadi langganannya, peneliti 

diajak oleh dia jalan-jalan beberapa kali ke tempat yang biasa 

dijadikan sebagai terminal pertama. Sebelum berangkat ia  

mempersiapkan segalanya dan salah satunya adalah alat kontrasepsi.  

Ada dua handphone di dalam tasnya dan digunakan silih berganti ketia  

ia berkomunikasi dengan “langganannya”. Ia berdandan rapi dan  

layaknya ia mau pergi kuliah hanya sedikit saja penampilannya lebih 

bebas meskipun jilbabnya tetap dipakai. Penampilan Melati  terlihat 

sangat cantik dan menarik. Kami berdua sering pergi menuju tempat 

yang sering dipakai oleh Melati untuk melakukan pertemuan dengan 

“langganannya”.  Kami  sering menggunakan taksi jika tempatnya di 

tengah kota. Kalau agak jauh kami meenggunakan grab. Melati sangat 

enjoy dan tidak ada perasaan was-was atau tidak kelihatan takut ketika 

mengajak peneliti memasuki suatu diskotik di tengah kota. Namun 

sebelum itu ia menanggalkan jilbabnya di dalam mobil ketika sudah 

mendekati tempat yang dituju.. Kira-kira sudah mulai tengah malam 

menikmati hiburan tersebut. Ia didekati oleh beberapa laki-laki silih 

berganti. Seperti perjanijan sebelumnya, peneliti berpindah tempat jika 

ia ditemui oleh orang laki-laki. Peneliti tidak mendengar secara jelas 

apa yang  didskusikan oleh mereka disamping karena suara hingar 

bingarnya musik yang sedang berbunyi, juga peneliti sengaja tidak 

ingin mendengarkan  diskusi mereka. 
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Setelah kurang lebih setengah jam mereka keluar dari temat hiburan 

dan ia sempat membisiki peneliti untuk pamit chek in ke sebuah hotel.  

Dari situlah maka kami berpisah dan melakukan perjalanan masing-

masing. Mereka pergi check in sementara peneliti kembali pulang ke 

tempat kos. Peneliti mengikuti jejaknya beberapa kali dengan modus 

yang sama ke beberapa tempat khusus yang berbeda. Keesokan harinya 

peneliti menemuinya di tempat kosnya untuk mendapat cerita peristiwa 

malam itu. Ia menceritakan dengan senang sekali kepada peneliti.  

Dengan sedikit kelelahan ia menceritakan secara detail apa yang ia  

lakukan dengan laki-laki yang ia  kencani malam itu. Di sela-sela kami 

berdiskusi, peneliti menimpali dengan pertanyaan, apakah anda tidak 

merasa risih memakai pakian yang sopan  te tapi sering melakukan 

seksual bebas? Dengan enteng  ia katakan bahwa pakaian yang terlihat 

sopan adalah  salah satu strategi supaya lebih aman dari kecurigaan 

orang lain. Ketika ia masuk diskotik jilbab di lepas dan ketika keluar 

dari dikotik ia pakai kembali menuju tempat yang disepakati dengan 

“langganannya”.  

Menurut pengakuan Melati banyak keuntungan ketika 

memakai busana yang sopan ketika check ini ke hotel a tau ketika 

menyewa villa, atau jalan-jalan bersama di Mall. Kesan orang terhadap 

wanita  rata-rata masih tradisional yakni selau dianggap orang yang 

baik, padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu, apalagi wanita-
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wanita modern sekarang ini. Jadi itulah alasan ia mempertahankan 

penampilannya walaupun  seksedar “fashion” dan simbolik saja. 

Berikut ini pernyataannya: 

Selama ini saya merasa nyaman banget dan rileks 
memakai busana yang sopan, karena banyak orang berfikir kita  
berdua (dengan Ardhi) adalah sepasangan suami istri ketika 
check ini ke hotel, dan jarang orang berfikir negatif dan tidak 
akan pernah berfikir jika saya dan mas Ardi masih sedang 
berpacaran, kalua di hotel yang bagus malah jarang dim inta 
menunjukkan surat nikah. 

 
Diakui bahwa perilaku seks yang paling ditakuti oleh remaja 

termasuk Melati adalah terjadi kehamilan. Untuk menghindari 

kehamilan setiap tiga  bulan seksali  Melati melakukan suntik KB. Ini 

adalah  saran dari teman-teman Melati yang sering melakukan 

hubungan seksual dengan pacarnya.  Keberanian melakukan seksual 

tanpa kondom dilakukan karena mereka merasa aman setelah 

melakukan suntik KB. Semenjak itu Melati merasa bebas berbuat seks 

tanpa takut terjadi kehamilan.  Ketika berhungan intim  Melati 

menjadi lebih bersemangat dan lebih rileks tanpa was-was hamil. 

Sampe saat ini hubungan Melati dengan pacarnya, Ardi sudah terjalin 

selama 2 (dua) tahun dan sudah seperti suami istri pada umumnya. 

Melati juga tidak malu  dengan penampilannya yang kesehariannya 

berhijab. Bagi Melati itu adalah hak masing-masing setiap manusia 

ingin melakukan atau berbuat apa saja, asalkan tidak merugikan orang-

lain. Bagi Melati apa yang dilakukan dengan pacarnya sudah menjadi 
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konsekswensi pribadi. Selama dia menikmati dan nyaman dengan 

pacarnya, tidak menyesalinya karena bagi Melati itulah kebahagaian 

dia dan pacarnya. Ia mengungkapkan kepada peneliti: 

Sampai detik ini saya enjoy, happy aja berhubungan intim  
dengan pacar saya, sudah menjadi konsekswensi bagi saya dan 
mas Ardhi, entah sampai kapan dan berakhir dalam bentuk apa 
saya belum memikirkannya. Saya belum berpikir untuk 
melakukan nikah secara sah, belum berpikir untuk menjadi ibu. 
Kuliah saya belum selesai. Tentu saja la in  jika suatu hari 
terjadi kehamilan di luar nikah, tetapi saya juga belum bisa 
membayangkan cara memecahkannya jika kehamilan benar-
benar terjadi. Sampai seksarang saya hanya membayangkan 
kenikmatan dan kebahagiaan karena kebutuhan biologis saya 
terpenuhi. Saya akan lebih sedih lagi jika saya berpisah dengan 
mas Ardhi dan saya tidak bisa menyalurkan seksual saya. 
Pemikiran semacam itulah yang justru mendominasi diri saya. 
Yang penting saat ini dijalani aja berdua atas dasar saling 
membutuhkan dan saling mencintai, saling mendapatkan 
kepuasan.  

 
Baginya hubungan seksual di kalangan remaja termasuk di 

kalangan mahasiswa-mahasiswi  a tau tidak  semacam ini adalah  

perilaku seksual pranikah. Menurut Melati memaknai perilaku 

seksualitas mahasiswi  seksarang ini adalah hubungan seksual sebelum  

menikah dan adalah menjadi life-style yang merambah banyak 

mahasiswa tanpa memandang keadaan diri mahasiswi. Perilaku 

semacam ini sebenarnya sudah ada dan  terjadi sejak dahulu. Bedanya 

dahulu dilakukan secara tradisional karena tidak ada sarana dan 

pengaruh yang mendukungnya. Tetapi fitrah manusia diberi nafsu 

sejak dahulu dan seksarang adalah sama. Seksarang sarana dan media 
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untuk melakukan itu sangat banyak dan mempengaruhi semua 

mahasiswa dan mahasiswi. 

4.3.3. Anggrek (22 tahun) 

Menelusuri dan memahami kehidupan perilaku seksual 

terhadap kedua profil subjek, Mawar dan Melati tersebut di atas 

rasanya sudah cukup untuk menggambarkan  perilaku seksual 

pranikah bagi mahasiswi  sekarang ini. Pengalaman hidup kedua 

subjek tersebut secara substansi memiliki kesamaan hanya berbeda 

dari setting pengalaman  dan latar belakang hidupnya saja. Namun 

demikian peneliti ingin memperkuat dan menambah data terkait untuk 

mempermudah membangun proposisi yang akan dihasilkan setelah 

pengumpulan dan analisis data ini dilakukan. 

Dengan demikian maka peneliti mencari subjek lain dengan 

cara yang sama yaitu melalui snow ball atas anjuran dan petunjuk 

Melati untuk mendapatkan subjek ketiga. Referensi Melati tentu tidak 

meragukan bagi peneliti karena Melati sangat menguasai setting  

kehidupan bagi mahasiswi yang  di kota Malang yang melakukan seks 

pranikah. Dari petunjuk Melati didapatkan subjek ketiga yaitu 

mahasiswi bernama Anggrek. 

Anggrek (bukan nama sebenarnya), adalah wanita cantik 

berkulit putih dan memiliki rambut panjang hitam kemilau. Dia adalah 

mahasiswi  di salah satu perguruan negeri  di kota Malang.  Anggreak 



 
 

161 

terlahir sebagai anak tunggal dari orang tua yang sangat kaya. 

Bapaknya keturunan Tionghoa dan  seorang penguasaha swasta yang 

suskses sedangkan  ibunya seorang dokter umum. Anggrek berasal 

dari kota Pasuruan.  

 Gadis  yang suka memakai celana jeans ketat ini sebenarnya 

berasal dari lingkungan keluarga baik. Meskipun ayahnya seorang 

keturunan Tionghoa dan begitu juga ibunya. Dan jika liburan bersama, 

keluarga Anggrek sering bepergian ke Eropa. Setiap ada kesempatan 

libur, keluarganya selalu mengajak jalan-jalan keluar negeri.  

Kedua orang tuanya sangat sayang kepada Anggrek karena ia 

adalah satu-satunya anak yang dimiliki. Apapun yang Anggrek m inta 

selalu dipenuhi oleh orangtuanya.  Kedua orang tuanya  selalu 

mengajarkan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh 

menyimpang dari agama. Hal ini dapat dimaklumi sebab untuk 

kebutuhan keuangan Anggrek sehari-hari di Malang sudah sangat 

terpenuhi. Tugas Anggrek di Malang hanya belajar saja.  Inilah cara  

keluarganya mendidik anaknya secara baik selalu menekankan 

pendidikan agama. Demikian pernyataan yang pernah dilontarkan 

orangtuanya kepadanya yang dikisah oleh Anggrek. Pernyataan 

tersebut masih mengiang ditelingnya sampai seksarang meskipun itu 

sudah lama terjadi. Kebiasaan hidup beragama sebelum ia kuliah 
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sangat terjaga, contoh misalnya jika Anggrek tidak sholat tepat pada 

waktunya pasti orangtuanya akan menegurnya.  Ia mengisahkan: 

Sejak kecil saya hidup di lingkungan masarakat yang 
bagus dan menjaga norma sosial sehingga kondisi keluarga 
saya pun terpengaruh dengan lingkungan tersebut, dan 
dampaknya adalah saya sejak kecil dididik hidup berdasarkan 
lingkungan yang sangat menjaga kesopanan.  Yang saya alami 
selama saya lulus seksolah menengah adalah bergaul dalam 
kehidupan yang penuh nuansa harmonis.  Saya tidak bisa bebas 
seperti remaja peremuan yang hidup di kota—kota besar. 
Hidup saya selalu dalam pengawasan orang tua, hal itu wajar 
karena saya adalah satu-satunya anak yang tidak boleh pisah 
dengan orang tua. Baru setelah saya lulus dari dari seksolah 
menengah, saya dianggap sudah matang dan dibolehkan 
melanjutkan kuliah di luar kota. 

 
Di kota Pasuruan  tempat kelahirannya, semenjak usia  dini 

hingga remaja, ia hidup dalam iklim  religius yang sangat ketat.  

Orangtuanya memasukkan Anggrek ke seksolah yang mengutamakan 

pendidikan yang bagus.   

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas Anggrek ingin 

seksali melanjutkan kuliah ke luar negeri terutama ke Eropa. Tetapi 

karena  Anggrek adalah anak satu satunya, kedua orang tuanya tidak 

mengijinkannya. Oleh karena itu Anggrek memutuskan untuk kuliah 

di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, dan setelah mengikuti 

tes ujian masuk perguruan tinggi negeri, Anggrek di terima di PTN 

yang cukup terkenal  di kota Malang, dengan mengambil jurusan 

Manajemen.  
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Selama kuliah di Malang Anggrek tidak tinggal di kos atau 

kontrakan, tetapi tinggal di rumah pribadinya di temani dengan 

seorang asisten rumah tangga yang membantu Anggrek dalam 

kesehariannya. Selama kuliah di Malang, keluarga juga memberikan 

fasilitas mobil untuk transportasi  dan kebutuhan lain selama di 

Malang. Dengan fasilitas tersebut diharapkan Anggrek dapat pulang 

setiap seminggu seksali untuk menjenguk orang tua. Itulah maka 

hampir setiap weekend Anggrek pulang ke Pasuruan atau sebaliknya 

jika keluarganya tidak sibuk kerja, kedua orangtunya berkunjung  ke 

Malang.  

Selama menjadi mahasiswa, Anggrek memiliki banyak teman 

pria dan  wanita, apalagi Anggrek orangnya sangat baik dan royal. 

Ketika Anggrek lulus dari sekolah menengah yang begitu ketat 

terhadap pergaulan bebas, maka setelah Anggrek hidup di kota Malang 

ia bagaikan keluar dari kendang dan kemudian hidup liar merasakan 

kebebasan. Ia mengisahkan sebagai berikut: 

Sejak kecil saya hidup di lingkungan keluarga yang ketat, dan 
seksolah yang ketat pula. Karena itu setelah saya lulus Sekolah 
Dasar SMA saya benar-benar berbahagia karena saya harus 
melanjutkan kuliah di luar kota. Orang tua pasti melepaskan 
saya karena di kota saya tidak ada perguruan tinggi yang baik. 
Setelah tinggal di Malang kebebasan itu saya pelampiaskan 
dalam pergaulan yang luas. Barangkali itu bentuk rasa dendam 
saya karena masa kecil saya tidak pernah meikmati kebebasan. 
Saya menjadi orang yang suka bergaul dan cepat berkenalan 
dengan mahasiswa maupun mahasiswi. Karena tipe saya 
adalah orang yang suka memberi teman dan loyal, sehingga 
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sering teman-teman saya ajak ke luar untuk jalan-jalan atau 
saya undang ke rumah untuk bersenang-senang. 

 
Sebagai anak tunggal yang memiliki orang tua sama-sama 

sibuk bekerja, maka Anggrek jarang sekali berkumpul dengan orang 

tua atau mendengarkan nasehat-nasehat dari kedua orang tuanya. Pada 

awal-awal hidup di Malang, Anggrek merasa sering kesepian. Padahal 

bisa saja dia keluar rumah pergi ke mall belanja dan sebagainya. 

Namun hal itu tidak menjadi pilihan bagi Anggrek. Pilihan yang tepat 

bagi Anggrek adalah mencari teman  sebanyak-banyaknya dan 

acapkali mengajak teman-temannya hangout bersama. Bagi Anggrek  

soal biaya bukan masalah tapi yang paling bermasalah buat diirinya 

adalah jika tidak memiliki teman untuk berbagi cerita. 

Kebiasaan mengumpulkan teman-temannya, membuat 

Anggrek mulai nyaman dan betah tinggal di Kota Malang dan setiap 

weekend dia jarang sekali pulang ke Pasuruan dan  berujung pada 

kebiasaan Anggrek,  keluar malam mencari hiburan di  café- café  

hampir setiap malam minggu dia selalu mengajak teman temannya 

untuk hangout. Selain itu juga mengajak teman-temannya ke tempat-

tempat wisata di kota Batu. Singkatnya, Anggrek betul-betul 

memanfaatkan waktu bersama-sama dengan teman setelah ia dapat 

keluar dari cengkeraman orangtua dan lingkungan agamis sebelumnya. 

Melihat posisi Anggrek yang suka mencari hiburan dan loyal itu, maka 
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diantara teman-temannya ingin mencoba mengajak Anggrek ke tempat 

hiburan malam yang tidak pernah dikenal apalagi dikunjunginya yaitu 

diskotik dan dugem di kota Malang. Teman-temannya meyakinkan 

kepadanya bahwa tujuannya hanya untuk just for fun untuk 

mengetahui hiburan malam saja. Anggrek mulai terpengaruh oleh 

teman-temanta untuk ber-party ke diskotik dan berbaju yang seksi 

untuk “clubbing”. Peristiwa pertama ini dikisahkan sebagai berikut: 

Saya ini tidak tahu apapun tentang dunia hiburan. Saya 
hanya mengetahui bahwa hiburan malam itu adalah bioskop 
atau orkes melayu atau band yang digelar pada malam hari. 
Ternyata setelah saya diajak oleh teman-teman baru 
mengetahui bahwa ada yang namanya diskotik tempat hiburan 
orang joget-joget dengan lampu remang berpakaian minim. 
Saya seperti orang aneh di dalamnya karena saya merasa takut 
dan dipaksa untuk mencoba minum bir. Peritiwa ini adalah 
tantangan luar biasa bagi saya kaeena ini pertama kalinya 
dalam sejarah hidup saya dan saya ternyata enjoy and fun. Pada 
awalnya saya tidak mau minum dan hanya menikmati musik 
serta menyaksikan orang-orang berjoget. Di antara kawan saya 
ada juga yang ikut joget. Setelah saya pulang dan kami 
berpisah dengan teman-teman, malam itu saya merenung 
ternyata saya selama ini terlalu polos dan ternyata banyak hal 
yang harus saya explore sebagai mahasiswa baru di Malang.  

                         
Waktu terus berjalan dan banyak hal-hal baru dalam hidup 

Anggrek selama tinggal di kota malang, pikiran atau midset Anggrek 

sudah m ulai berubah. Dia mulai merindukan teman-temannya untuk 

mengunjungi ke diskotik dan dugem tersebut. Dan seperti diduga oleh 

teman-temannya bahwa Anggrek pasti senang dan menikmati hiburan 

malam. Berangkatlah mereka menuju ke diskotik dan dugem. Pada 
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kali kedua ini Anggrek sudah mulai menyukai dan menikmati hiburan 

tersebut namun masih belum berani minum bir karena takut mabuk. 

Dan kalau mabuk dia khawatir diketahui oleh penjaga rumahnya. 

Setiap malam minggu pergi ke diskotik dan dugem merupakan 

kebiasaan Anggrek bersama-sama dengan teman-temannya. Dan 

sampai beberap bulan kebiasaan ini tidak diketahui oleh orangtuanya 

karena di hadapan orang tuanya Anggrek  tidak pernah menunjukkan 

sikap berbeda dan memakai pakaian yang aneh-aneh. Karena itu 

orangtuanya tetap percaya bahwa dia adalah  anak yang baik dan 

konsisten . 

Penjaga rumah selalu dipesan untuk tidak mengatakan apa pun 

kepada orangtua mengenai kebiasaan keluar malam tersebut. Jika 

seandainya ia mengatakan kepada orang tuanya, ia sudah menyiapkan 

jawaban bahwa setiap malam minggu studi club dengan teman-

temannya di kampus. Dalam pikirannya dia mulai mencoba melawan 

cara-cara yang dilakukan oleh orang tuanya dalam mendidik anak. Ia 

merasa bukan seorang kecil lagi tetapi sudah menjadi remaja dewasa 

dan bertanggung jawab terhadap segala apa yang diperbuat. Orang tua 

masih melihat dirinya sebagai anak yang harus dikontrol diawasi dan 

diarahkan, padahal dia seksarang sudah menjadi mahasiswa dan 

dewasa. 
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Kondisi batin seperti inilah yang mendorong Anggrek ingin 

berontak terhadap kenyataan yang selalu dikungkung oleh keluarga 

dan lingkungan sebelum nya. Dengan pengaruh lingkungan baru dalam 

pergaulan mahasiswa  membuat Anggrek menjadi wanita yang 

berbeda, lebih gaul dan berani untuk mencoba hal-hal baru selama 

menjadi mahasiswa. Anggrek merasa sudah dewasa dan dia berhak 

untuk melakukan apapun dalam hidupnya selagi ada kesempatan.  

Dengan kebiasan yang dilakukan bersama-sama dengan 

temannya, pada saat berikutnya ia mencoba mencari hiburan sendiri 

meninggalkan teman-temannya. Hal ini sangat mudah dilakukan 

karena ia mempunyai kendaraan sendiri. Suatu saat ketika ia berada 

dalam diskotik ia didekati oleh seorang pria yang ingin berkenalan. Ia 

katakan bahwa kebiasaan datang ke diskotik adalah hanya mencari 

hiburan saja  tidak memiliki tujuan yang lain. Melihat kecantikan 

Anggrek, pria tersebut terus merayu agar Anggrek bersedia diajak 

keluar berjalan-jalan setelah diskotik tutup. Kali ini, pria tersebut tidak 

berhasil karena Anggrek bersikukuh tidak menyambut ajakannya. Pria 

tersebut terus memburu Anggrek setiap malam minggu di diskotik. 

Sengaja Anggrek tidak memberi a lamat rumah dan tidak menunjukkan  

identitas diri yang sebenarnya. Ia menyatakan sebagai berikut: 

Pikiran saya menjadi kacau ketika saya didekati seorang pria 
yang kelihatannya usianya jauh lebih tua dari saya. Tapi itu 
merupakan konseksuensi yang tidak dapat dihindari dalam 
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suasana hiburan yang tertutup. Jika saya sering datang ke 
tempat tersebut pasti ada orang yang selalu memantau dan 
memperhatikan gerak gerik saya apalagi saya sendirian. Beda 
ketika saya bersama-sama dengan teman saya sebelumnya. 
Tidak satu pun ada yang ingin berkenalan dengan kami karena 
kami datang berlima. Mereka sibuk dengan wanita atau 
pasangan mereka sendiri. Hanya jum lah yang sedikit saja yang 
datang sendirian baik itu pria maupun wanita. Saya berusaha 
menghindar dari sapaan pria te tapi hal itu tidak mungkin 
karena di arena tersebut semuanya mencari hiburan. Untuk 
menghindari pria tersebut saya absen tiga minggu tidak datang 
ke diskotik tetapi rasanya saya selama tiga minggu tersebut 
saya benar-benar kesepian. Minggu keempat saya datang dan 
ternyata saya bertemu dengan pria tersebut dan menanyakan 
mengapa saya absen datang ke diskotik. Saya jawab seenaknya 
saja. Saya ingin menunjukkan konsistensi jawaban dan sikap 
saya seperti tiga minggu yang lalu. Tetapi pria tersebut terus 
merangseks dan merayu saya dengan cara yang halus. Saya 
akhirnya juga balik bertanya tentang status, dan alasan-alasan 
yang lain mengapa dia selalu datang di diskotik. Ia katakana 
bahwa ia  telah memiliki istri te tapi belum  mempunyai anak. 
Istrinya sangat sibut dengan pekerjaan dan dia selalu 
berbohong bahwa malam minggu lembur malam 
menyelesaikan pekerjaan. Dari situ saya kemudian mengetahui 
statusnya, dan sedikit saya percaya bahwa pria tersebut tidak 
mencari jodoh tetapi seperti saya hanya mencari hiburan saja. 
Akhirnya saya memutuskan bersedia dengan ajakannya keluar 
dari diskotik setelah larut malam. Ia mengajak saya ke sebuah 
hotel untuk seksedar ngobrol saja. Tidak berfikir panjang saya 
iyakan saja. 

                                            

            Dalam pengakuannya, berkat rayuan pria tersebut, Anggrek 

berani melakukan ciuman pertama dengan pria. Dalam situasi yang 

sudah  kalut,  pria tersebut mulai menyentuh daerah-daerah rawan dan 

sensitif. Tetapi Anggrek berusaha untuk mencegahnya dan selalu 

mengatakan saya sesungguhnya wanita yang selalu  dan taat pada 

ajaran agama. Perbuatan perilaku seksual bebas itu dilarang oleh 
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agama. Pada malam itu Anggrek masih dapat mengendalikan nafsu 

birahinya untuk tidak melakukan seks bebas. Sampai di rumah 

menjelang pagi ia tidak dapat tidur dan memikirkan apa yang telah 

terjadi. 

Saya terus bertobat keapada  Tuhan atas segala 
kesalahan dan perbuaan saya yang melanggar agama. Namun 
saya juga berfikir bahwa Tuhan akan menghapus dosa dan 
mengampuni orang-orang yang meminta ampun. Saya tetap 
mengakui dosa saya dan setiap saya melakukan dosa saya 
selalu mengajukan  “excuse” kepada Tuhan agar segera 
dihapuskan dosa saya. Tidak ada manusia yang luput dari 
perbuatan dosa dan melakukan kesalahan serta bebas dari 
kehilafan. Semua manusia diciptakan untuk bisa berbuat salah, 
karena itu Tuhan selalu menyediakan ampunan bagi manusia. 
Perbuatan saya lebih keji dari sebelumnya karena saya 
melakukan perbuatan maksiat  

 
Anggrek sebenarnya  gadis yang  baik dan sopan tetapi karena 

perngaruh pergaulan dan lingkungannya sendiri sehingga life style dia  

bergeser ke gadis meillenila mainstream. Disinilah dia tidak berhenti 

mencari hiburan malam dari diskotik yang satu ke diskotik yang lain. 

Dia menjadi gadis malam dan ia lebih banyak lakukan sendirian. Ia 

tidak ingin teman-temannya mengetahui, meskipun ia suka mengajak 

teman-temnya ke diskotik. Tetapi kalau  ia mempunyai hajat  untuk 

melampiaskan perilaku seksualnya, ia tidak mengajak teman-

temannya.    

Ketika dia pergi ke diskotik bersama temannya, ia sudah 

mengontak pria tersebut supaya tidak mendekati dan menyapa dia. Dia 
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takut diketahui oleh temannya bahwa dia telah mendapatkan pasangan. 

Pria yang sabar itu terus mengikuti irama perilaku Anggrek. Dan suatu 

hari ia membuat perjanjian tidak bertemu di diskotik tetapi langsung 

menuju ke suatu hotel tertentu. Bertemulah di hotel tersebut dan 

seperti yang biasa dilakukan mulailah mereka bercumbu rayu dan 

akhirnya mereka tidak dapat mengendalikan suasana yang penuh 

romantis dan nikmat tersebut, maka terjadilah intercourse, hubungan 

intim. Berbahagialah pria tersebut karena ia adalah orang yang 

mendapatkan keperawanan Anggrek.  

Selama peneliti berteman dengan Anggrek, peneliti 

mempunyai kesan yang berbeda dengan cara-cara yang digunakan 

oleh Mawar dan Melati. Perilaku Mawar dan Melati dalam hal seksual 

diceritakan secara terbuka kepada peneliti. Untuk Anggrek agak 

tertutup. Ia lebih suka keluar malam mengajak teman-temannya 

termasuk dengan peneliti. Ia menampakkan diri keinginnya ke hiburan 

malam perlu ditemani oleh beberapa orang teman. Pernah suatu ketika 

peneliti mengajak hanya berdua keluar malam, ia mengelak dengan 

cara halus. Ia lebih senang berasama banyak orang. Ternyata ia  

sesungguhnya mengatur strategi agar teman-temannya tidak 

mengetahui perilaku apa yang terjadi di lain waktu dan di lain tempat. 

Peneliti terus mengamati perilakunya secara terus menerus sehingga Ia  

lama—lama membuka modus perilaku seksualnya. Seperti kedua gadis 



 
 

171 

sebelumnya ia melakukan hal yang sama ketika ia pergi ke diskotik. Ia 

memakai baju sopan tetapi hampir sampai  ke tempat tujuan ia 

mengantinya dengan pakian sexy di dalam mobil. Pakaiannya pun 

modis, sexy dan fleksibel. Dengan rayuan peneliti yang cukup inten, 

maka peneliti berhasil diajak ke tempat-tempat yang dituju, tetapi 

peneliti tidak diajak memasuki tempat tertentu ketika ia sedang 

melakukan perjanjian dengan pria. Ketika ke diskotik peneliti 

dibolehkan masuk namun harus berpisah dengan dia seolah-olah tidak 

saling mengenal. Di sinilah peneliti dapat mencatat beberapa peristiwa 

berlangsungnya transaksi antara Anggrek dengan seorang laki-laki yang 

kemudian diteruskan menuju tempat la in untuk melakukan hubungan 

seksual. 

Berbeda dengan kedua gadis sebelum nya, pertemanan antara 

peneliti dengan dia tidak terlalu panjang. Yang penting peneliti sudah 

memahami dan  memperoleh cara-cara dan strategi yang ia lakukan 

dalam mempraktekkan perilaku seksualnya di luar kampus. 

Sampai disini Anggrek tidak lagi menunjukkan modus  

perilaku seksual bebasnya, namun memberi sinyal bahwa dengan 

peritiwa itu, ia menjadi terbiasa mencari pria untuk melakukan hungan 

intim namun ia mengakui tidak pernah melakukan hal tersebut dengan 

mahasiswa.  
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4.3.4. Cempaka (24 tahun) 

Cempaka, salah satu subjek berikut yang terpilih dan 

diwawancarai berstatus  sebagai mahasiswi yang duduk di  semester 

akhir dan hampir menyelesaikan studinya. Dia sebagai mahasiswi 

pada Jurusan Akutansi di salah satu universitas negeri di Malang. 

Berbeda dengan subyek-subyek sebelumnya, ketika saya 

wawancarinya dia bersama dengan pacarnya, mahasiswa Fakultas 

Hukum semester awal di suatu perguruan tinggi swasta terkenal di 

Malang. Dilihat dari umurnya, Cempaka lebih terlihat dewasa daripada 

pacarnya. Baik dia maupun pacarnya sangat terbuka mengemukakan 

pendapatnya tentang hubungan mereka. 

Dengan demikian maka peneliti mencari subjek lain dengan 

cara yang sama yaitu melalui snow ball atas anjuran dan petunjuk 

Anggrek untuk mendapatkan subjek keempat. Referensi Anggrek tentu 

tidak meragukan bagi peneliti karena Anggrek juga sangat menguasai 

setting kehidupan bagi mahasiswi yang  di kota Malang yang 

melakukan seks pranikah. Dari petunjuk Anggrek didapatkan subjek 

keempat yaitu mahasiswi bernama Cempaka. 

Peneliti berkenalan dan pertemuan pertama kali dengan 

Cempaka dan pacarnya, di sebuah kafe dekat kampus. Pada saat itu 

peneliti juga bersama seorang subyek penelitian yang lain dalam 

rangka wawancara mendalam yaitu Anggrek. 
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Cempaka mengenal pertama kali dengan pacarnya ketika 

bertemu di suatu pesta ulang tahun kerabat Cempaka yang sama sama 

berasal dari suatu daerah di Nusa Tenggara Barat.  Kebetulan kerabat 

Cempaka adalah teman seangkatan pacarnya. Awalnya mereka 

kenalan biasa saja sebagai teman, namun seiring berjalannya waktu, 

lama kelamaan mereka saling cocok dalam segi hobi dan minatnya. 

Dengan intensitas komunikasi mereka, sepasang anak remaja ini saling 

jatuh cinta, walaupun berbeda umurnya. Pada wawancara awal, 

peneliti agak susah mendalami fokus wawancara sesuai data yang 

diinginkan, namun ketika peneliti memberikan hadiah dua buku saya 

tentang cinta dan wanita, sikap Cempaka mulai berubah menampakkan 

akrab dengan peneliti. Peneliti sering berbagi pengalaman tentang 

masalah hubungan pria dan wanita, bahkan peneliti sering ngobrol 

bersama, baik di rumah kos maupun di beberapa kafe, sekitar kampus. 

Cempaka kadang-kadang curhat kepada peneliti tentang hubungan 

mereka, karena dia diharuskan kembali ke kampung halamannya oleh 

kedua orang tuanya, jika ia telah menyelesaikan studinya. Padalah dia  

sangat berat meninggalkan pacarnya di Malang. Walaupun pacarnya 

masih semester awal, bukan halangan bagi Cempaka untuk melakukan  

perilaku-perilaku seksual hingga berhubungan intim, dengan pacarnya. 

Ketika peneliti sudah sangat akrab dengannya, mulailah 

pendalaman wawancara dilakukan. Dalam pengakuannya Cempaka, 
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dia merupakan anak pertama dari keluarga yang sangat taat beragama. 

Keluarganya mengharapkan Cempaka memberikan contoh kepada ke 

tiga adiknya dalam pendidikan dan karir. Bapaknya mengharapkan 

Cempaka kembali ke NTB, karena salah seorang kerabatnya memiliki 

perusahaan besar dan diharapkan Cempaka menjadi pegawai sebagai 

akuntan di perusahaan itu. Sebelum dikirim ke Malang untuk studi 

lanjut, orang tua Cempaka selalu menasehatinya untuk berhati hati 

bergaul selama studi di perguruan tinggi  di kota besar Malang. 

Walaupun ada kekhawatiran  terhadap pergaulan anaknya di kota 

besar, orang tua Cempaka begitu yakin bahwa anaknya tidak akan 

terpengaruh oleh pergaulan bebas, karena sejak pendidikan dasar 

sampai tingkat sekolah menengah atas, Cempaka selalu dikontrol 

pergaulannya oleh orang tua. Cempaka menjelaskan pengalamannya, 

betapa orang tuanya, terutama ibunya, dalam menjaga moralitas 

dirinya. 

Saya ingat sekali sejak kecil ibu saya selalu 
menanamkan attitude yang mulia kepada saya. Biasanya saya 
hanya bermain dengan anak anak sebaya saya. Namun ketika 
sekolah di tingkat menengah, SLTP dan SLTA, saya mulai 
tertarik untuk mengikuti kegiatan agama di sekolah. Saya 
selalu mengikuti acara-acara keagamaan, bahkan kadang-
kadang menjadi panitia. Ibu selalu bangga kepada saya, ketika 
saya bercerita tentang  keaktifan saya dalam kegiatan 
keagamaan di sekolah. Ibu juga menasehati saya agar kelak 
menjadi wanita yang solehah, mampu meniti karir setinggi 
tingginya, namun tetap memegang teguh ajaran agama. Ada 
yang menjadi tokoh panutan keluarga kami, yaitu adik Ibu, 
yang walaupun bekerja sebagai pengusaha sukses di Jakarta, 
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tetapi te tap bernampilan sopan dan elegant dan mampu 
membina keluarga yang benar benar harmonis. Saya 
diharapkan meniru kesuksesan tante. 

Ketika Cempaka masih beberapa bulan di Malang, dia juga 

sangat hati hati memilih teman pergaulan. Dia selalu akrab dengan 

teman-teman yang  dan juga aktif mengikuti acara keagamaan di 

kampus. Kedekatan hubungan dengan pria, dia hindari. Banyak teman 

prianya baik seangkatan maupun lintas angkatan maupun jurusan, 

namun sebatas teman diskusi dan sama-sama aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Sampai semester enam, hal yang demikian berjalan secara 

alami dan terus mengikuti nasehat orang tuanya, Cempaka masih 

mampu mempertahankan keperawanannya. Suatu peristiwa yang tanpa 

terduga telah terjadi di awal semester tujuh. Untuk kepentingan 

membuat proposal skripsi, dia agak dekat dengan seniornya, yang 

hampir lulus. Awalnya memang hanya melakukan semacam 

bimbingan skripsi, tetapi lama kelamaan hubungan semakin akrab dan 

mulai tertanam bibit-bibit perasaan cinta. Cempaka dengan pacar 

pertamanya sering nongkrong di kafe, sambil mendiskusikan masalah 

skripsinya. Mereka juga sering menonton film di Mall, suatu 

kebiasaan sepasang kekasih yang saling mencintai. Untuk mengurangi 

stres, karena sering fokus pada penulisan skripsinya, mereka saling 

tukar menukar film yang bisa ditonton melalui laptop. Saat itulah 

pacar Cempaka memberikan beberapa film panjang yang tidak bebas 
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sensor dan tidak mungkin ditonton di bioskop-bioskop di Mall. Film-

film cerita berdasarkan novel yang berisi adegan semi porno tentang 

adegan seksual. Awalnya Cempaka risih melihat adegan semacam itu, 

tetapi lama kelamaan suka juga, apalagi menurut pacarnya film-film  

tersebut bisa dipakai sebagai pembelajaran pendidikan seks. Sejak 

itulah hubungan mereka makin akrab dan intim. Cempaka 

menjelaskan bagaimana keperawanannya akhirnya direnggut oleh 

pacarnya: 

Awalnya, kami hanya diskusi tentang adegan-adegan seks yang 
ada di film, namun kemudian pacar saya mulai pegang tangan 
saya, kadang meremasnya dan belum berani mencium, kecuali 
tangan dan jidat saya, ketika kami berpisah. Hal yang demikian 
berjalan sampai sekitar dua bulan. Ketika kami berdua 
berwisata ke salah satu wahana wisata di Batu yang sangat 
terkenal, mulailah kami saling menggandeng tangan. Kami 
saling berjanji akan setia dan apabila saya sudah lulus dan 
pacar saya juga sudah bekerja, kami akan menikah. Karena 
ikatan janji setia itulah, saya terlena mbak...... Kemudian kami 
mulai berani berciuman mulut dan suatu hari pacar saya 
mengajak check in di suatu homesaty sederhana di kawasan 
Songgoriti, Batu. Harganya dibawah 100 ribuan. Sungguh 
terjangkau bagi mahasiswa seperti kami. Rupanya kami 
nyaman, melakukan pertemuan didalam kamar kecil disana, 
sampai berulang kali sebulan dua kali. Saya lupa berapa kali 
kami check in, tetapi yang saya ingat, awalnya kami hanya 
sekedar ciuman mulut dan lama lama mulai melakukan yang 
lebih dari itu. Saya berusaha untuk mempertahankan 
keperawanan saya, namun setelah beberapa kali pacar saya 
mencoba, akhirnya saya menyerah juga. Kami saling menyesal 
melakukan hal yang sangat tabu itu bagi kami berdua. Namun 
sesuatu telah terjadi dan lama-lama kami saling melupakan 
penyesalan. Adegan suami isteri kami lakukan dengan ikhlas 
dan saling menikmati. Kami berdua mulai selalu ketagihan 
dengan perbuatan tersebut. Awalnya memang selalu pakai alat 
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pengaman, tetapi setelah kami m ulai mengerti cara 
menghindari kehamilan, kami tidak lagi pakai alat pengaman. 

 

Tampaknya hubungan Cempaka dengan pacar pertamanya 

tidak berjalan mulus. Suatu ketika pacarnya mendapatkan pekerjaan 

baru di Jakarta. Sambil bertangisan mereka  melakukan perpisahan. 

Setelah beberapa bulan kondisi menjadi normal karena jika kangen 

mereka  dapat komunikasi melalui pesan atau melakukan video chat,  

untuk saling menahan rasa kangen. Setelah berpisah beberapa bulan, 

ada kabar yang membuat hati Cempaka begitu hancur. Ternyata 

pacarnya sudah menjalin hubungan intim  dengan seorang wanita,  

rekan kerjanya yang lebih senior. Bahkan diceritakan bahwa wanita itu 

sering membantu finansial untuk menutup kekurangan kebutuhan nya, 

sebagai dampak mahalnya kehidupan di Jakarta. Hubungan Cempaka 

dengan pacarnya, akhirnya putus dan Cempaka sangat trauma dengan 

keputusan pria yang dia cintai itu. Begitu mudahnya seorang pria  

mengingkari janji. Sebenarnya hubungan asmara Cempaka juga sudah 

diketahui oleh seluruh keluarganya. Mereka tidak melarang, asal 

pacarnya mau bersama sama kembali ke kampung halamannya. Syarat 

itulah rupanya yang menjadikan alasan pacarnya kemudian menjalin 

hubungan dengan wanita lain. Memang sejak awal pacar Cempaka, 

yang berasal dari kota kecil di Jawa Tim ur itu, tidak mau diajak 

berumah tangga di NTB. Dia ingin kerja dan hidup  di kota kota besar 
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di Jawa. Sejak itu Cempaka menyimpan rasa dendam terhadap laki-

laki. Dia sering berganti pacar dan selalu memilih pria yang lebih 

muda dari umurnya. Cempaka suka sekali menceritakan pengalaman 

nya berhubungan seks dengan pria yang lebih muda: 

Saya nggak ngerti m bak, apakah ini suatu kelainan mental atau 
tidak, saya lebih puas mengajari pria yang belum tau apa-apa 
tentang seks. Rasanya seperti ada kepuasan tersendiri di hati 
saya. Dendam saya terhadap laki-laki terpenuhi dan kepuasan 
seksual saya menjadi maksimal, kalau berhasil mengajari pria  
yang masih belum punya pengalaman dalam hubungan badan. 
Termasuk pada pacar saya yang terakhir ini. Bedanya pacar-
pacar saya yang lalu, hubungan kami berpura pura cinta saja, 
Ketika saya sudah puas, saya tinggalkan dia. Namun,  yang 
terakhir ini, entah kenapa, kok saya malah jatuh cinta, mungkin 
ini suatu hukum karma, karena saya telah banyak menghianati 
beberapa pria. Saya tidak tahu apakah hubungan kami yang 
terakhir ini berakhir di pelaminan. Saya masih menunggu dia 
lulus, sekitar 3 tahun lagi. 

Kabar terakhir  dari Cempaka melaui pesan di WA kepada 

peneliti, sebulan yang lalu ternyata dia sudah kembali ke kota 

kelahirannya di NTB dan sudah bekerja  di perusahaan kerabatnya. Dia 

juga sudah dikenalkan oleh keluarganya kepada pria  yang lebih tua 

umurnya, tetapi sudah mapan, seorang duda, tanpa anak. Peneliti 

sering berpesan kepada Cempaka, agar dia mau menikah dengan pria  

itu. Semoga Cempaka bisa hidup berbahagia dengan pria, pilihan 

orang tuanya. 
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4.3.5. Dahlia ( 30 tahun) 

Seperti yang telah peneliti kemukakan di awal bab ini untuk 

memperoleh subjek kelima secara teoretik adalah menggunakan tehnik 

snow balling. Subjek yang relevan secara teoretik diperoleh melalui 

petunjuk subjek keempat. Subjek kelima bernama  Dahlia adalah 

mahasiswa program magister (S2), program Ekonomi Managemen di 

sebuah perguruan tinggi di Malang. Kisah Dahlia juga cukup unik, 

apabila dibandingkan dengan subyek penelitian yang lain. Ketika lulus 

jenjang S1, jurusan Ekonom i Perbankan, dia kemudian diterima 

bekerja si suatu bank swasta terkenal di kota Malang, yang kemudian 

ditugaskan di kantor cabang Bank Swasta itu di suatu kota kecil, dekat 

Malang. Walaupun kehidupan pegawai Bank Swasta cukup mapan, 

namun Dahlia masih kurang puas, karena cita-cita awalnya 

berkeinginan menjadi pendidik belum terpenuhi. Ditambah lagi 

bekerja sebagai seorang teller di Bank tersebut cukup menyita waktu. 

Jadwal kerjanya dimulai  jam 08.00 pagi dan  harus pulang jam 05.00 

sore, terkadang di akhir pekan pernah juga baru pulang sampai malam. 

Apalagi dia kost di kota Malang, walaupun dia tempuh dengan mobil.  

Perjalanan dari kota ke pusat kota Malang kadang-kadang cukup lama, 

karena macet. Dahlia memang sudah mampu beli mobil pribadi, 

walaupun bekas. Namun akhirnya  setelah bekerja di Bank selama 

hampir 5 tahun, dia mengundurkan diri. Namun sebenarnya dia  
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mengundurkan diri, karena menyembunyikan diri sebagai akibat 

dikejar kejar oleh isteri salah orang nasabah bank swasta dimana dia  

bekerja. Dahlia terlibat cinta segi tiga yang rumit. Lelaki pengusaha 

yang menjadi nasabah bank itu benar-benar mencintai Dahlia, tetapi 

isterinya tidak mau dicerai, apalagi dimadu. Sebagai akibatnya isteri 

lelaki itu sering menteror Dahlia, baik dengan tatap muka atau 

menelpon,  maupun via sms atau pesan melalui WA.  

Akhirnya Dahlia memutuskan berhenti bekerja dan kemudian 

memutuskan untuk kuliah lagi di jenjang S2, program Bahasa 

Indonesia, agar dia layak menjadi seorang pendidik, minimal di 

sekolah menengah atas. Dahlia masih beruntung, karena biaya 

pendidikan di jenjang S2, selain biaya sendiri, juga dibantu oleh 

seorang pengusaha, nasabah bank yang dia kenal sebelum skandal 

dengan nasabah lainnya yang menyebabkan isteri nasabah itu 

menterornya. Perkenalan peneliti dengan Dahlia, melalui media sosial 

Facebook. Awalnya salah seorang teman Dahlia  di Surabaya, yang 

berasal dari Kediri, membeli buku saya. Kemudian Dahlia juga tertarik 

membeli buku saya. Ketika menyerahkan buku secara langsung ke 

Dahlia, kami berkenalan. Hubungan kami di media sosial semakin 

akrab, terutama melalui Whatsap. Dahlia sering curhat masalah cinta  

dan kesetiaan pria. 
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Peneliti menjadi lebih tahu tentang masalah yang dihadapi 

Dahlia yang bersifat pribadi. Dahlia yang suka pakai jilbab itu, 

ternyata sudah lama tidak perawan. Ketika kuliah di semester ketiga, 

keperawanannya direnggut oleh pacarnya. Kemudian Dahlia  

melakukan petualangan cinta dengan berbagai tipe pria, baik yang 

sudah berkeluarga maupun yang masih belum menikah. Terakhir, dia  

menjadi istri sim panan seorang pengusaha yang dia kenal sejak 

bekerja di Bank tersebut. Rupanya pria itu juga yang membiayai 

Dahlia melanjutkan kuliah di jenjang Pascasarjana. Sebagai 

imbalannya, Dahlia dianggap sebagai isteri muda pria itu, walaupun 

tanpa nikah. Pertemuan kedua pasangan yang salin memebutukan ini 

biasanya dilakukan di kamar kamar homestay di Batu. Sekali sekali 

mereka juga check in di hotel sekitar kota Malang. Mungkin karena 

check in di homestay atau kamar hotel cukup mahal dan takut 

diketahui oleh kenalanna, pria itu kemudian mengontrak rumah untuk 

tempat tinggal Dahlia. 

Dahlia pernah menceritakan riwayat hidupnya, kenapa sampai 

dia akhirnya menjadi isteri simpanan: 

Selama kuliah di jenjang S1, aku sering gonta ganti pacar 
mbak. Awalnya pacar ku yang pertama adalah seorang laki-laki 
yang sangat agamis. Dia selalu membimbing ku dalam hal 
posiotif. Hubungan kami menjadi berantakan, ketika pacar 
pertama ku, dipaksa kembali ke tanah kelahirannya di luar 
Jawa, setelah dia lulus di jenjang S1, jurusan Pendidikan, di 
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salah satu universitas swasta, tempat aku kuliah juga. Di 
kampung halaman dia lah, ternyata dia menikah dengan gadis 
pilihan orang tuanya. Sejak itu, aku sudah mulai sakit hati dan 
trauma dalam menjalin hubungan akrab dengan pria. Cintaku 
mulai bersemi kembali setelah sekitar setahun, ketika teman 
sesama jurusan dan angkatan tahun yang sama mulai 
mendekatiku. Luka luka lama dalam hati ku mulai terobati.  
Memang temanku ini sangat pandai merayu dan akhirnya 
hatiku luluh dan jatuh cinta padanya. Setelah hubungan kami 
menjadi sangat intim, maka di semester 3, keperawanan ku 
terenggut olehnya. Sejak itu kami selalu melakukannya 
layaknya sebagai suami isteri. Pacarku yang kedua, ternyata 
juga mengkhianati aku. Dia berpaling ke seorang mahasiswi, 
jurusan Bahasa Inggeris, yang memang aku akui, jauh lebih 
cantik dari pada diriku. Sejak itu, aku sering berganti pacar, 
sampai lupa berapa pria yang menjadi pacarku. Yang penting 
aku terpuaskan secara seksual. 

 
Dahlia menghela nafas panjang, ketika dia bercerita tentang 

perjalanan  hidupnya yang penuh lika-liku dalam hal bercinta. Kadang 

dia juga melelehkan air matanya. Dia kemudian ingat pesan-pesan 

orang tuanya, yang selalu menasehati agar Dahlia mampu menjaga 

diri, hidup di suatu kota besar, seperti Malang. Kedua orang tuanya 

tinggal di suatu daerah dekat pantai timur pulau Jawa. Sebenarnya, 

keluarga Dahlia  tidak terlalu fanatik beragama. Dahlia adalah anak 

ketiga. Kedua kakaknya yang perempuan sudah berkeluarga. Adik 

Dahlia yang laki-laki masih kuliah di semester 8, jurusan Ekonomi 

Bisnis di sebuah universitas negeri di Malang. Sebagai anak 

perempuan ketiga yang sudah berum ur, sebenarnya Dahlia diharapkan 

sudah berumah tangga, namun karena Dahlia masih kuliah, hal itu 
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tidak menjadikan masalah bagi keluarganya. Apalagi Dahlia mampu 

meyakinkan orang tuanya, bahwa laki-laki yang menjadi pacar Dahlia  

itu akan bertanggung jawab dan kalau sudah lulus akan menikahinya. 

Memang kedua orang tuanya tahu persis, bahwa hubungan laki-laki itu 

dengan isterinya juga tidak hormanis, karena isterinya ketahuan 

beberapa kali selingkuh juga. Hubungan lelaki itu dengan isterinya 

sebenarnya dalam proses menuju perceraian. Dahlia menjelaskan 

bahwa hubungan dia dengan laki-laki itu sangat harmonis. Dahlia  

disewakan sebuah rumah tiga kamar di pinggiran kota Malang, yang 

berpisah dengan pemukiman penduduk, sehingga sangat aman dari 

perhatian tetangganya. Dahlia hidup berdua dengan teman akrabnya 

dan dia mengaku bahwa lelaki yang sering mengunjungi Dahlia, 

adalah suaminya yang telah menikahi Dahlia secara sirri. Temannya 

acuh saja pada posisi Dahlia sebagai isteri simpanan, yang penting 

temannya gratis tinggal di rumah kontrakan yang asri itu. Kadang 

kadang ibu Dahlia mengunjunginya di rumah kontrakan, apalagi 

ketika ayahnya setahun yang lalu telah meninggal dunia. Ibu Dahlia  

sering tinggal lumayan lama di rumah kontrakan itu. Kalau rumah lagi 

sepi, ditinggal oleh teman Dahlia kuliah, atau berlibur, pacar Dahlia, 

seorang lelaki yang sudah berumur itu sering mengunjungi Dahlia. 

Namun kalau ada Ibu atau temannya, biasa Dahlia diajak check in di 
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hotel di kota Batu. Dahlia menjelaskan bagaimana keharmonisan 

hubungan dia dengan lelaki paroh baya itu, katanya: 

Pacar saya itu sangat setia dengan aku m bak. Memang dia 
relatif tidak sering  kunjungi aku, te tapi ketika kami bisa 
berdua, disela-sela kesibukan dia bisnis, kami saling memenuhi 
kebutuhan masing-masing. Dia sangat membutuhkan kasih 
sayang seorang perempuan, karena hubungan dengan isterinya 
bermasalah, di sisi lain, aku juga membutuhkan biaya dan cinta  
seorang pria, setelah sekian banyak pria yang aku kenal selalu 
gagal menjalin hubungan yang lama dengan ku. Walaupun 
umur kami selisih belasan tahun, kami hampir tidak memiliki 
perbedaan pandangan yang mencolok. Pria itu sangat 
memahami sifatku yang kadang-kadang selalu m inta 
diperhatikan dan dimanja. Sebalikya pacar ku mendapatkan 
kepuasan seksual dan pelayanan maksimal dari aku yang 
katanya melebihi isterinya. Setiap kali makan bersama, 
kadang-kadang dia kumanjakan, dengan menyuapinya, dan 
juga kuperhatikan segala yang dia inginkan. Kami sudah sehati 
dengan pacar ku itu dan berniat menjalin hubungan sebagai 
suatu keluarga yang harmonis, setelah selesai semua proses 
perceraiannya dengan isterinya. Hambatan perceraian mereka 
yang paling pokok adalah masalah pembagian harta gono gini 
dan masalah pengasuhan anak.  

                                                         
          Sudah hampir tiga bulan ini, penulis tidak bertemu Dahlia, 

komunikasi lewat WA juga jarang. Biasanya dia selalu curhat tentang 

apa saja, walaupun tidak sering bertemu. Media WA lebih baik bagi 

saya, karena dia tidak emosional, ketika curhat. Ketika kami bertemu 

di kost dia, selalu curhat dan menangis, apabila dia secara emosional 

menjelaskan hubungan nya dengan pria terakhir ini, yang dia anggap 

penuh liku dan rumit, terutama ketika menunggu perceraian dengan 
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isterinya. Dia sepertinya trauma, takut diteror oleh isteri pria tersebut, 

sebagaimana pernah dia alami, ketika bekerja di bank itu. 

4.3.6. Raflesia  (23 tahun) 

Untuk memperoleh subjek keenam secara teoretik adalah 

menggunakan tehnik snow balling. Subjek yang relevan secara 

teoretik diperoleh melalui petunjuk subjek kelima. Subjek keenam 

bernama Raflesia adalah seorang mahasiswi  dan memiliki profesi 

pelaku seksual pranikah yang professional. Ia adalah mahasiswi pada 

semester 9 (sembilan), Fakultas Hukum pada perguruan tinggi yang 

swasta di kota Malang.  

Raflesia adalah sosok mahasiswa yang cantik, menarik, seksi 

dan cerdas. Namun justru karena kepribadiannya yang suka bergaul 

dengan siapa saja, proses dalam penyelesaian penulisan skripsinya  

terhambat. Bersama kedua temannya, dia mengontrak sebuah rumah 

tiga kamar tidur, di suatu perumahan di pinggiran kota Malang  yang 

tidak jauh dari kampusnya, sebuah universitas negeri ternama. 

Mahasiswa Fakultas Hukum ini bercita-cita menjadi notaris 

internasional, oleh sebab itu Raflesia selalu aktif dalam kegiatan 

bahasa Inggeris, seperti: mengikuti klub bahasa Inggeris Internasional 

di kota Malang, yang dikenal dengan nama Toast Masters. Dalam 

kegiatan klub itu, Raflesia sangat menonjol, terutama dalam sessi 
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public speaking. Berkat lamanya mengikuti kegiatan klub tersebut, 

bahasa Inggeris nya termasuk sangat fasih dan tanpa perasaan nervous, 

dia mampu berbicara di muka sekelompok pendengar, layaknya 

penutur bahasa Inggeris  yang asli. Dia juga pernah mengikuti 

program students exchange ke India dan Polandia, melalui program 

AIESEC, suatu organisasi internasional pemuda yang mengirim  

mahasiswa ke luar negeri, dalam rangka semacam training 

kepemimpinan melalui pengabdian kepada masyarakat, terutama 

bidang pendidikan. 

Akibat kegiatan internasional tersebut, maka Raflesia pernah 

cuti kuliah satu semester dan penulisan skripsinya terlambat. Di sisi 

lain, karena aktivitasnya dalam berkomunikasi dan kebebasannya 

dalam bergaul, dia  sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa 

mahasiswa, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pengalaman 

perilaku seksualnya cukup  banyak, karena beberapa kali berganti 

pasangan. Selama di Polandia, dia juga punya hubungan spesial 

dengan mahasiswa di sana. Raflesia  menjelaskan bagaimana dia  

sampai jatuh cinta dengan seorang mahasiswa asing tersebut: 

Awalnya aku kenalan di kafe dengan pria itu. Ternyata dia 
adalah mahasiswa fakulas hukum di universitas terbesar di 
ibukota Polandia. Yang menyebabkan aku tertarik ingin 
menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pria itu, karena 
selain mitra ku dalam suatu Tim di Aiesec, ternyata dia  
mengaku belum pernah melakukan hubungan seksual dengan 
wanita manapun. Memang kalau sekedar mencium, petting, 
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sudah sering dia lakukan. Dia sangat berhati-hati dalam 
menjalin hubungan dengan wanita, terutama mahasiswa asing. 
Namun, karena pakai busana yang sopan dan santun, dia mulai 
tertarik mengenal lebih jauh kepribadian ku. Dia makin heran, 
ketika aku jelaskan bahwa aku sudah sering melakukan 
hubungan seksual dengan beberapa pria, ketika di Indonesia. 
Sepengetahuanyna, muslim di Indonesia, sangat ketat dalam 
hal hubungan seksual. Terus terang mbak, aku lah yang ngajari 
dia tentang hubungan seksual, karena hal itu merupakan 
pertama kali bagi dia. Aku juga heran, karena menurut 
pengetahuan ku melalui film dan informasi lain, hampir semua 
pria Barat sudah biasa melakukan hal tersebut, sejak sekolah 
menengah. Hubungan pertama kami sangat lucu dan 
menggelikan. Aku harus melakukan training singkat tentang 
hal yang sangat pribadi itu. Ternyata dia penganut naturalis 
dan humanities. Pandanganku terhadap kehidupan seksual 
mahasiswa di negara Barat berubah. Tidak semua pria Barat 
suka melakukan kehidupan seks bebas. 

 
Reflesia juga menceritakan ketika dia berada di India. Dia  

mempunya pengalaman yang mirip dengan di Polandia. Ternyata 

menurut penjelasan Raflesia, pergaulan antar mahasiswa di Malang 

tidak jauh berbeda dengan negara lain. Di kedua negara itu memang 

ada yang suka pergaulan bebas, namun ada juga yang masih 

beripikiran tradisional, yaitu sangat tabu berhubunan seksual sebelum  

pernikahan. Yang berbeda, katanya, mungkin di Indonesia yang 

berpandangan tradisional lebih banyak. Menurut penjelasan Raflesia, 

dalam lingkungan keluarganya, juga sangat ketat mengenai hal 

tersebut. Raflesia selalu dinasehati oleh orang tuanya agar pandai- 

pandai menjaga pergaulan di kota besar, seperti Malang. Bahkan 

sebelum berangkat keluar negeri, Raflesia disuruh pulang ke kampung 
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halamannya dan disana dilakukan suatu acara “selamatan”, agar 

Raflesia  selamat selama menjalani pertukaran mahasiswa, terutama 

agar tidak larut dalam pergaulan bebas. Sepulang dari program itu, 

Raflesia  selalu berbohong pada kedua orang tuanya tentang kehidupan 

pribadinya. Selama di luar negeri, foto-foto yang diunggahnya di 

media sosial selalu sopan dan dia menghindari unggah foto-foto yang 

tanpak vulgar.  

Begitu juga Raflesia selalu menyembunyikan hal-hal yang 

menurut orang tuanya adalah perilaku yang negatif selama tinggal di 

Malang. Seluruh keluarganya yang tinggal di salah satu kota besar di 

Kalimantan juga sangat percaya dengan moralitas Gardena, karena dia 

selalu pakai busana sopan, baik dalam kampus maupun dalam 

pergaulan di luar kampus. Begitu juga orang tuanya jarang 

mengunjungi Gardena di Malang karena selain faktor kesibukan 

berbisnis, kedua orang tuanya sangat percaya padanya. Pendidikan 

Raflesia  sejak di SD, SMP dan SMA, selalu diawasi oleh orang 

tuanya, agar mereka mampu menjaga m oralitas anaknya. Namun 

demikian akibat pergaulan selama kuliah, Raflesia yang di mata orang 

tuanya seakan berpenampilan sebagai muslimah yang taat ibadah, dia  

sudah melakukan hal-hal yang menjadi larangan agamanya, satu di 

antaranya adalah pergaulan seks bebas. Di suatu kesempatan Raflesia   
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menjelaskan bagaimana awalnya dia terseret ke pergaulan bebas, 

selama kuliah: 

Aku ngak menyangka mbak, kalau akhirnya aku larut dalam 
pergaulan semacam ini. Awalnya aku memang suka belajar 
bahasa Ingeris selama di SMA dulu. Semangat yang besar 
untuk bisa memperbaiki ketrampilan bahasa Inggeris ku, maka 
aku sering ikuti lomba dan kegiatan kegiatan yang ada 
hubungannya dengan bahasa Internasional itu. Dalam  acara 
itulah, aku akhirnya m udah bergaul dan pergaulan ku tanpa  
batas. Selama semester awal, aku hanya bergaul dengan teman-
temannya yang baik perilakunya, namun kemudian, pergaulan 
berubah. Pada semester ke 4, aku sudah berani menjalani 
pacaran dan ketika itulah, setelah beberapa bulan mulai dekat, 
aku dan pria  itu melakukan hubungan seksual yang awalnya 
kami anggap tabu. Aku melakukannya di rumah kost pacar ku, 
yang memang tidak ketat penjagaannya, sebab pemiliknya 
tinggal di rumah lain. Setelah berganti gani pacar, aku mulai 
ketagihan melakukan hal itu dan aku mulai pintar menghindari 
kehamilan, walupun tanpa alat kontrasepsi. Semula lebih 
sering melakukannya di kost a tau kontrakan pacarku. Namun 
karena kurang nyaman, kadang kala aku menyewa kamar di 
Homestay m urah di daerah Batu. Untuk melakukan hubungan 
seksual yang lebih murah dan tanpa dibatasi waktu, akhirnya 
bersama dua orang teman ku yang juga sama sama berasal dari 
luar Jawa, kami mengontrak rumah bersama. Di kontrakan 
itulah, kami bebas melakukan apa saja, karena pemilik rumah 
lainnya, kebanyakan warga keturunan Cina dan mereka sangat 
acuh dengan kehidupan pribadi kami. Kami bertiga bisa 
mengatur, agar kehidupan pribadi kami tidak saling 
mengganggu. Apabila ada kunjungan dari salah satu keluarga 
kami, juga kompak dalam menyembunyikan hal-hal yang bagi 
keluarga kami terlarang. Jadi kunjungan pacar-pacar kami 
diatur sedemikian rupa, agar tidak ketahuan. Hal yang 
demikian kami dapatkan dari beberapa teman yang juga 
melakukan hal yang sama. Rumah kontrakan di kota Malang, 
cukup ideal sebagai lokasi yang kehidupan pribadi 
penghuninya tidak saling mencampuri. Hal ini bisa terjadi,  
karena selain perumahan itu masih baru, juga lokasinya yang 
jauh perkampungan, menyebabkan kehidupan penghuninya 
layaknya di suatu kota di luar negeri. Mereka saling tidak acuh, 
akan kehidupan pribadinya, apalagi apabila perumahan itu 
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dihuni oleh pasangan muda yang juga sangat sibuk. Pada 
umumnya mereka baru pulang, di saat matahari telah 
tenggelam. Aku selalu merenung mengapa aku melakukan hal 
ini semuanya kepada pacarku.. Tetapi dorongan nafsu yang 
kuat dan sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan seksual 
pranikah akhirnya aku sampai hari ini masih tetap dalam jalan 
yang tidak benar. Suatu saat aku akan kembali ke jalan yang 
benar jika aku telah mendapatkan jodohku yang tepat. 

 

Pada semester genap ini Raflesia mulai fokus pada penulisan 

skripsinya. Dia sudah berkali kali diingatkan oleh Ketua Jurusannya, 

selama lima tahun kuliah sudah harus lulus, kalau tidak akan 

digugurkan kuliahnya. Padahal dia sedang duduk di semester 9 

sekarang. Dia khawatir tidak bisa lulus tepat waktu. Pacarnyapun 

memahami hal itu dan mereka sudah mulai jarang bertemu. Penulis 

yakin Raflesia  akan mampu menyelesaikan studinya, walaupun 

terlambat. Dia seorang mahasiswa yang cerdas dan penuh pengalaman. 

Raflesia selalu menjelaskan kepada peneliti bahwa idealnya kuliah itu 

harus bersikap liberal, artinya berani membuka pergaulan dengan siapa 

saja, tanpa batas geografis, agama maupun ras. Dengan demikian 

sempurna lah pendidikan di perguruan tinggi, yaitu bukan hanya 

mengandalkan selembar ijazah dengan IPK tinggi. Justru pengalaman 

selama kuliah, mampu membuat lulusan perguruan tinggi lebih 

matang dalam segala hal, baik itu akademik maupun non akademik. 

Menurut Raflesia cukup banyak mahasiswi yang  seperti dia  

melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama, tetapi menganggap 
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hal itu biasa. Ada juga yang tidak pakai jilbab, justru lebih terjaga 

perilaku seksualnya dari pada yang . Raflesia pernah mengenalkan 

salah seorang temannya yang juga , tetapi juga penyanyi dalam grup 

band. Menurut Raflesia temannya itu justru lebih bebas pergaulannya. 

 

 




