
 

 

1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

EK atau yang lebih akrab dipanggil dengan E adalah seorang wanita dewasa 

madya berusia 43 tahun, merupakan salah satu dari wanita yang melakukan 

perselingkuhan di dalam pernikahannya. Lahir di Samarinda pada bulan April tahun 

1966, beragama Islam, dan beralamat di desa Longkali, Kalimantan Timur. 

E masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun yaitu pada tahun 1973 di SD 01 

Samarinda. Lulus SD pada tahun 1979. Orangtua E memiliki usaha kebun yang 

mengharuskan mereke berpindah tempat tinggal, sehingga membuat E dan keluarga 

berpindah menuju kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. E melanjutkan sekolah 

menengah pertamanya di SMP 5 Banjarmasin dan lulus tahun 1982, kemudian 

melanjutkan sekolah menengah atas di SMA 6 Banjarmasin sampai tahun 1985. 

Setelah lulus kuliah, E bekerja di Telkom selama 3 tahun. Pada tahun 1988 baru 

kemudian kuliah di UNISKA (Universitas Islam Kalimantan). E lulus kuliah pada 

tahun 1993, sehingga ia menamatkan kuliah sekitar 5 tahun lamanya.  

E mengaku tidak pernah meraih prestasi apa-apa selama masa sekolah, ia 

merupakan murid yang biasa-biasa saja. Ia juga tidak pernah mengikuti organisasi 

apapun di dalam dan di luar sekolah. E tidak mengalami kendala dalam semua mata 

pelajaran di kelas, peringkat yang biasa diperoleh oleh E yaitu berkisaran antara 

peringkat 5 sampai 10 besar. Setelah lulus dari kuliah, tepatnya pada tahun 1995, E 
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bekerja di sebuah yayasan psikotes di Samarinda yang bekerja sama dengan dosen 

UNMUL (Universitas Mulawarman). Kemudian pada tahun 1997, E mengikuti tes 

CPNS dan diterima menjadi guru bahasa Inggris di SMP 1 Longkali, sampai saat 

diwawancara ini E sudah bekerja selama 13 tahun. 

E hidup dalam keluarga dengan tingkat ekonomi cukup. Ayah E mempunyai 

usaha kebun yang membuat beliau berpindah tempat dari Samarinda ke Banjarmasin, 

sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Karakter ibu menurut E, sangat 

baik, sayang kepada anak-anak dan tidak pernah pilih kasih, sedangkan karakter ayah 

yaitu tegas, keras, dan disiplin. Ayah E selalu menekankan pendidikan agama. 

Walaupun ayahnya jarang di rumah karena bekerja, tapi ayah E selalu ikut andil 

dalam pemecahan masalah dalam keluarga. Karakter ayah yang keras tersebut tidak 

menjadi masalah bagi E, karena menurut E, ayahnya keras tapi lebih kepada sifat 

mengarahkan dan menuntun ke arah yang lebih baik. 

E merupakan anak ke 5 dari 9 bersaudara. Hubungan E dengan saudara-

saudaranya cukup baik dan rukun. Bahkan cenderung saling tolong-menolong satu 

sama lain. Setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Sekalipun terjadi 

pertengkaran, itu merupakan hal yang biasa terjadi dan tidak sampai pada 

pertengkaran yang besar. E merupakan anak yang penurut terhadap kakak-kakaknya, 

dan sayang kepada adik-adiknya. Demikian juga adik-adik E yang menurut kepada 

kakak-kakaknya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain jika terjadi 

pertengkaran, sehingga pertengkaran yang terjadi tidak berlangsung lama dan 

cenderung berakhir dengan baik serta adil. Sekalipun saat ini E berpisah dengan 
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saudara-saudaranya yang sudah berkeluarga serta tinggal jauh dari rumah, seperti di 

Jawa, Banjarmasin, Jakarta, dan Tasikmalaya, namun E dan keluarganya selalu 

menjaga komunikasi. Bahkan dalam kurun waktu setahun sekali biasanya mereka 

mengadakan perkumpulan bersama di rumah orangtua E yaitu di Samarinda untuk 

tetap menjaga kebersamaan. 

Masa kecil E bersama teman-temannya layaknya anak seusianya. Bermain 

bersama teman-temannya atau terkadang ikut bapak ke kebun. E merupakan sosok 

yang mudah bergaul dengan siapapun. Tidak memilih-milih dalam berteman. 

Terhadap siapapun, E berusaha baik dan menerima orang lain menjadi temannya. 

Saat sekolah maupun saat bekerja, E selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan 

orang lain. Bahkan teman-teman E dianggap sebagai saurada karena E selalu menjaga 

komunikasi walaupun mereka jauh. Teman E lebih banyak laki-laki dibanding 

perempuan. Karena bagi E, laki-laki lebih mudah diajak bertukar pendapat dibanding 

memiliki teman perempuan yang menurut E cenderung terlalu banyak bicara.  Alasan 

lain E lebih mudah berteman dengan laki-laki adalah karena E memiliki saudara laki-

laki lebih banyak, sehingga E merasa nyaman jika bergaul dengan teman laki-laki. 

E mengaku banyak pria yang menyukainya karena secara fisik E manis dan 

cantik. E banyak memiliki teman dekat pria, namun seringkali orangtua tidak 

menyetujui kedekatan E dengan teman pria tersebut jika statusnya pacaran. E dan 

orangtua memang cukup sering mengalami perbedaan prinsip mengenai pacaran. Saat 

E memperkenalkan pasangannya pada orangtua, orangtua cenderung sering kurang 

setuju. Sebaliknya, ketika orangtua E memilihkan calon untuk E, E yang tidak cocok 
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dengan pilihan orangtua. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan E. Karakter pasangan 

yang dikehendaki oleh orangtua E yaitu pria yang seagama, berpendidikan setara 

dengan E, dan memiliki pekerjaan yang tetap. Teman-teman E sering 

mempertanyakan kondisi E yang belum menikah di usia yang sudah cukup berumur, 

kondisi tersebut membuat E mulai membuka hati untuk menerima seseorang sebagai 

suaminya. 

Pada tahun 1998 E melaksanakan diklat di Samarinda selama sekitar dua 

minggu lamanya. Proses diklat tersebut mempertemukan E dan D yang bekerja 

menjadi guru honorer di Samarinda. Semenjak pertemuan tersebut, E merasa cocok 

dengan D. Menurut E, D merupakan sosok yang agresif, cerewet, pandai merayu, dan 

mampu menyenangkan hati E melalui gaya bicaranya. Sedangkan menurut E, D 

menyukainya karena E manis, pintar, dan sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai 

PNS. E dan D kemudian memutuskan untuk pacaran jarak jauh selama satu tahun. E 

tinggal dan bekerja di Longkali, sedangkan D bekerja menjadi guru honorer di 

Samarinda. Selain saling memberi kabar melalui surat, sesekali D mengunjungi E di 

Longkali dan biasanya mereka bertemu untuk sekedar berbincang-bincang.  

E dan D akhirnya memutuskan untuk menikah pada tanggal 1 November 

1999. Usia E saat itu 34 tahun dan D 35 tahun. Awalnya orangtua E tidak merestui 

hubungan tersebut dikarenakan status D yang masih bekerja menjadi guru honorer 

dan secara fisik D pendek serta hitam. Orangtua E berharap E memilih pasangan yang 

pekerjaannya tetap, sehingga kedepannya mapan. Berbeda dengan saudara-saudara E 

yang tidak mempermasalahkan hubungan E dan D, serta keluarga D yang sama sekali 
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tidak mempermasalahkan hubungan tersebut. Akhirnya secara pribadi E meminta 

kepada orangtuanya agar pernikahan tersebut direstui dengan alasan faktor usia yang 

sudah terlalu tua untuk menunda pernikahan. Melalui dukungan dari D, E terus 

meyakinkan orangtua E. Akhirnya orangtua E menyetujui permohonan E, sehingga E 

dan D akhirnya melangsungkan pernikahan mereka. 

Setelah menikah, satu persatu anak E dan D lahir. Mereka dikaruniai 3 orang 

anak. Anak pertama laki-laki lahir pada tanggal 28 Agustus 2000 yang saat proses 

wawancara, usia anak E berusia 9 tahun dan bersekolah di SD kelas 3. Anak kedua 

wanita berusia 5 tahun yang lahir pada tanggal 22 Juli 2004 dan bersekolah di TK. 

Terakhir laki-laki berusia 2 tahun yang lahir pada tanggal 13 September 2007. E, D, 

dan anak-anak tinggal di desa Longkali dengan E tetap bekerja sebagai guru dan D 

membuka bengkel di dekat rumah serta membuka usaha kebun sawit bersama teman-

temannya di PT. Berlian Perdana Karya menjabat sebagai HUMAS. Orangtua E yang 

awalnya tidak menyetujui pernikahan E dan D akhirnya perlahan-lahan mulai 

menerima keadaan tersebut dengan baik. 

Rumah tangga E awalnya harmonis dan tidak mengalami permasalahan yang 

besar, namun konflik yang cukup besar terjadi saat anak kedua E berusia sekitar 3 

tahun yaitu akhir tahun 2006. D sudah mulai jarang pulang tanpa alasan. E awalnya 

memaklumi kondisi D yang memang bekerja cukup jauh dan mengharuskan D untuk 

menginap di kawasan kebun. E juga tidak bisa setiap saat mengikuti D karena 

pekerjaan E sebagai guru. Suatu ketika, kecurigaan E muncul saat seorang tetangga 

menghampiri E dan meminta E membayar hutang D. E terkejut dan malu. Berawal 
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dari itu, E mulai menemukan banyak kejanggalan dalam diri D. E menjadi kurang 

percaya pada D, terlebih saat D makin jarang pulang ke rumah. E mencoba untuk 

menghubungi teman D untuk menanyakan keberadaan D, teman D tersebut justru 

memberi informasi yang membuat E makin terkejut. D diketahui memiliki pinjaman 

dalam jumlah yang sangat banyak, padahal E sama sekali tidak tahu bahkan tidak 

pernah menerima uang dalam jumlah yang besar dari D. Informasi lain yang 

didapatkan oleh E yaitu bahwa D memiliki teman selingkuh di luar pernikahan 

mereka. Hal ini membuat E makin terpuruk dan tidak kuasa menahan amarah 

terhadap D. Setiap kali E bertanya pada D mengenai pinjaman-pinjaman tersebut, D 

selalu mengelak dan tidak pernah jujur. Kemudian E mencoba mencari bukti lain 

melalui ponsel milik D. E menemukan pesan-pesan mesra dari teman selingkuh D. E 

bertanya pada D mengenai hal tersebut dan dari jawaban D, E mengambil kesimpulan 

bahwa D benar melakukan perselingkuhan di luar pernikahan mereka. Akhirnya 

pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di dalam rumah tangga E dan D. 

E tidak kuasa menahan sedih atas permasalahan yang terjadi di dalam rumah 

tangganya. E menceritakan semua permasalahannya tersebut pada seorang sahabat 

yang E percaya mampu menyimpan dan memberikan ia solusi. Setelah E 

menceritakan permasalahannya, teman E justru turut bersedih dan tidak tahu solusi 

seperti apa yang bisa membantu E, sehingga akhirnya teman E memperkenalkan E 

pada seorang pria bernama ES yang ia anggap sebagai pria yang bijaksana serta 

dianggap mampu memberikan solusi terbaik atas permasalahan dalam rumah tangga 

E. 
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ES berusia 60 tahun, bekerja menjadi kepala keamanan di propinsi 

Kalimantan. ES telah menikah, memiliki anak dan cucu. ES merupakan sosok yang 

tegas, baik, dan perhatian. Status dan karakter tersebut membuat E percaya pada ES 

dan akhirnya mempercayakan permasalahan keluarganya kepada ES. ES merasa 

kasihan pada E, sehingga ia mulai memberi perhatian pada E dan juga pada anak-

anak E. ES terus memberi dukungan moril, membesarkan hati, serta bersedia 

menjadikan E dan anak-anak sebagai tanggung jawab ES. Hal tersebut membuat E 

makin merasa nyaman dan aman berada di samping ES. Sampai pada suatu ketika, ES 

mengatakan pada E, bahwa ia siap menampung dan siap menjadi tempat segala-

galanya bagi E dan anak-anak. Hal ini membuat E merasa senang karena ES sangat 

memperhatikannya baik secara moril maupun materi yang tidak lagi ia dapatkan dari 

D. 

Semakin lama, E semakin merasa tergantung pada ES. Baik secara moril 

maupun materi. E mengakui ia tidak bisa lepas dari ES dan memilih untuk 

menjadikan ES sebagai teman selingkuhnya. E menganggap ES sudah sangat 

membantu E terutama dalam hal ekonomi. Kondisi D yang sudah tidak lagi 

memberinya nafkah, sedangkan E diharuskan turut membantu membayar hutang-

hutang milik D, membuat kondisi ekonomi rumah tangga E sangat rentan. Kejadian 

ini menimbulkan dendam dalam diri E dan akhirnya ia memutuskan untuk menerima 

ES sebagai teman selingkuhnya. 

 Hubungan E dan ES sudah berlangsung dari akhir tahun 2006 sampai saat 

proses wawancara tahun 2010, terhitung sudah sekitar empat tahun lamanya. E 
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melakukan perselingkuhan tidak hanya secara moril, materi, komunikasi, tapi sampai 

pada tahap hubungan biologis, dalam artian E dan ES sudah melakukan hubungan 

suami isteri dalam perselingkuhan mereka. E mengaku sudah 4 kali melakukan 

hubungan seksual dengan ES. ES bahkan pernah menawarkan E untuk menikah siri, 

tapi E menolak dengan alasan status keluarga, sosial, dan karier. Saat melakukan 

perselingkuhan tersebut, E tetap menjaga sikapnya selama di rumah. Ketika D pulang 

ke rumah, E juga melayani D sebagai suaminya dengan baik, sehingga saat anak 

ketiga E lahir, E memilih untuk meyakini bahwa anak tersebut adalah anak hasil 

hubungannya dengan D, bukan dengan ES sekalipun ES bersikeras mengakui bahwa 

anak tersebut adalah anaknya.  

Perselingkuhan E dan ES biasa dilakukan di kota Balikpapan. ES hampir tidak 

pernah mendatangi rumah E, jadi mereka sebelumnya memilih untuk membuat janji 

dan berkencan di luar rumah. Kota Balikpapan menjadi tempat pilihan mereka. 

Biasanya dalam satu hari, E dan ES menyewa dua kamar di salah satu hotel di 

Balikpapan. E tidak hanya sendiri saat bertemu dengan ES. E mengikutsertakan anak-

anak untuk menginap bersamanya dan ES di hotel. Kegiatan kebersamaan mereka 

biasanya berkisar antara makan-makan, belanja, dan kembali lagi ke hotel. Dua 

kamar berbeda akan dipesan ES, jika anak-anak E sudah tidur nyeyak, maka E akan 

mendatangi kamar ES. Awalnya mereka akan bercerita dan berdiskusi, setelah itu 

mereka melakukan hubungan yang jauh lebih intim. E mengaku bahwa ia juga 

manusia normal yang masih memiliki kebutuhan secara biologis, namun itu hanyalah 
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sebagian kecil dari kebutuhannya. Masih banyak kebutuhan lain yang harus 

diutamakan seperti materi dan emosi. 

 Faktor penyebab perselingkuhan yang dilakukan E awalnya hanya karena 

motif dendam pada D, namun karena ES bisa memenuhi kebutuhan emosi dan materi 

akhirnya E menyayangi ES. E mengaku memiliki rasa rindu jika tidak bertemu 

dengan ES, namun ES selalu memberi rasa nyaman dengan terus melakukan 

komunikasi dua arah. ES selalu rutin mengirimkan pesan singkat maupun telpon 

melalui ponsel. ES aktif menanyakan kabar E dan anak-anak, serta selalu 

memberikan bantuan materi yang E butuhkan, sehingga akhirnya membuat anak-anak 

E juga semakin dekat dengan ES. E dan ES tinggal di tempat yang berbeda, namun 

tidak mengurangi intensitas komunikasi mereka. Sehingga jika ada waktu luang, 

mereka akan menyempatkan bertemu dan menginap di hotel di luar kota. 

 Menurut E, perselingkuhan sudah membudaya di kawasan Kalimantan. 

Khususnya di lingkungan perusahaan dan pendidikan. E mengetahui informasi 

tersebut dari ES, karena banyak teman ES yang juga melakukan perselingkuhan 

dengan penyebab yang berbeda-beda. Sekalipun, budaya selingkuh cukup marak di 

kawasan tersebut, namun perselingkuhan yang dilakukan oleh E dan ES tidak 

diketahui oleh pihak manapun. E dan ES benar-benar menjaga hubungan mereka agar 

tidak terdeteksi oleh lingkungan sosial dan keluarga, bahkan suami E pun tidak 

mengetahui perselingkuhan tersebut. E selalu mengatakan pada tetangganya bahwa 

ES adalah saudara jauhnya, jika ada tetangga yang menanyakan keberadaan ES di 

rumah E untuk berkunjung. Anak-anak E pun tidak pernah mengomentari kehadiran 
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ES, karena pada dasarnya anak-anak juga terhibur dengan segala perhatian yang ES 

berikan. Anak-anak justru kerap menanyakan keberadaan D, dan E hanya menjawab 

bahwa D sedang sibuk bekerja. 

 E merasakan efek positif dan negatif dalam perselingkuhannya. Efek positif 

yang dirasakan E yaitu ia makin semangat, penuh percaya diri, bahkan mulai merawat 

diri untuk menjaga penampilan. E merasa ES bukanlah laki-laki sembarangan, 

sehingga E merasa lebih nyaman bersama ES. Sikap ES yang terus memberinya 

motivasi, membuat E makin lebih mengoptimalkan kemampuannya baik di 

lingkungan sosial dan karier. Kapabilitas E di lingkungan kerja juga makin 

meningkat. Sedangkan efek negatif yang dirasakan E yaitu adanya perasaan khawatir, 

gelisah, merasa berdosa, merasa semua orang mengetahui perselingkuhannya, 

membuat E tidak tenang. E menyadari bahwa perselingkuhan ini tidak boleh 

dilakukan. Baik secara agama, moral, dan hukum, memang tidak boleh terjadi 

perselingkuhan, namun E merasa belum bisa melepas ES menjadi teman 

selingkuhnya karena kondisi permasalahan rumah tangga yang masih sangat tidak 

stabil. 

 E pada dasarnya berharap permasalahan dalam keluarganya ini segera 

berakhir. E berharap D berkenan menceraikannya dan E merasa lebih baik hidup 

tanpa kehadiran D dibanding statusnya sebagai isteri tidak jelas dan terus 

digantungkan seperti itu. Ketidakinginan D menceraikan E tanpa alasan inilah yang 

membuat E makin tersudutkan dan menyimpan perasaan dendam. Satu sisi D tidak 

ingin menceraikannya tapi tidak juga memberi kenyamanan, sisi lain ES hadir 
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memberinya keamanan padahal baik E dan ES sudah memiliki keluarga. E benar-

benar merasa dilema dalam kondisi seperti ini. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari biografi ini adalah untuk memahami perilaku selingkuh pada 

seorang wanita yang sudah menikah berdasarkan atas data yang diperoleh dari 

informan. 

 


