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Suara  
Perubahan 

Ibu Made, tukang suwun 
Berumur 24 tahun, dua anak 

Hal ini membuat Made, harus berusaha untuk ikut menambah penghasilan keluarga untuk 
menghindari perlakuan suami yang dialami setiap hari: seperti dipukul, ditendang dan 
rambutnya di tarik sampai  badannya jatuh ke tanah, kadang-kadang diberikan kata-kata yang 
kasar dan menyakitkan. Belum lagi kalau Made juga mendapat perlakuan kasar ketika Made 
bertanya bila suaminya pulang terlalu malam (tengah malam). 

Pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh angkut (tukang suwun) di pasar dilakukan oleh Made 
dengan senang hati, karena selain mendapat penghasilan,juga bisa sedikit menghindari 
perlakukan keras dari suaminya, dan mendapat mendapat banyak teman dagang dan 
beberapa petugas dari yayasan. 

Made juga cukup sering datang ke klinik YRS untuk berkonsultasi, tentang KB, IMS, dan 
masalah lainnya termasuk KDRT. 

Dari klinik YRS Made mendapat penjelasan saat diberikan konseling tentang berbagai hal 
termasuk KDRT, sehingga merasa mempunyai teman untuk betukar pikiran, sekaligus 
mendapat informasi tentang cara yang baik menghadapi perlakukan suami yang tidak 
sepanatasnya kepada istrinya. 

Made saat ini merasa lebih baik, karena  berusaha mencegah perlakuan kasar suaminya 
dengan cara menyadarkan suaminya bahwa  dirinya (Made) juga sudah berusaha keras untuk 
membantu kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Dari proses konseling yang dilakukan 
oleh staf di Klinik YRS, Made merasa kemampuannya  untuk   melakukan   komunikasi  

dan negosiasi dengan suaminya menjadi lebih baik, karena melalui beberapa kali pertemuan 
di Klinik YRS ketrampilan kominukasi dan pemahaman tentang kesetaraan hak lebih 
dimengerti. Sehingga Made mampu memberikan penyadaran pada suaminya, bahwa dia juga 
harus mendapat perlakukan yang wajar dari  suaminya.  

Sejak tiga bulan terakhir ini, Made hampir tidak pernah mendapat perlakuan kasar lagi dari 
suaminya, semoga ini terus demikian... sehingga kehidupan Made terasa lebih tenang dan 
sehat. 

Hubungan 
yang sehat dan 

hormat… 

Yayasan Rama Sesana (YRS) are a non-profit, non-governmental organization providing donation-
based, quality healthcare, including clinical services and educational programming, with a 
particular focus on women’s reproductive health at and for traditional market community.	  


