
STUDI KASUS AUTIS 

ASPEK KEJIWAAN PENYANDANG AUTIS DAN KELUARGA 

KASUS 1 

Pelaku pembantaian di Virginia Tech, Cho Seung-Hui selama bertahun-tahun hidup 

menyendiri dan tak banyak dikenal orang. Namun mahasiswa Korsel itu akhirnya tewas dan dalam 

sekejap menjadi 'bintang' media di seluruh dunia. Tiga hari setelah Cho menembak mati 32 orang 

dan dirinya sendiri, media-media menayangkan gambar pemuda berusia 23 tahun itu berpose 

dengan senjata-senjatanya. Video, foto dan surat-surat Cho awalnya dikirim ke stasiun televisi NBC 

yang langsung menayangkannya. Para pakar menilai, Cho sendiri tampaknya terinspirasi oleh para 

pembunuh sebenarnya dan film-film kekerasan. Buktinya, dalam paket yang dikirimkan Cho ke NBC, 

pria pemurung itu sempat menyebut-nyebut nama Eric Harris dan Dylan Klebold. Keduanya siswa 

SMA Columbine di Littleton, Colorado yang menembak mati 12 murid lainnya dan seorang guru di 

sekolah tersebut. Kedua pelaku pun bunuh diri. Sejumlah pengamat juga beranggapan, ada 

kemiripan antara perilaku Cho dengan beberapa adegan dalam film Korsel tahun 2003 berjudul 

'Oldboy' yang sarat dengan kekerasan dan darah.  

Sewaktu kecil, Cho Seung-Hui kerap menjadi sumber kekhawatiran keluarganya. Sebabnya, 

pelaku pembantaian di Universitas Virginia Tech itu tidak banyak bicara. Saking diamnya, keluarga 

Cho khawatir anak laki-laki itu bisu. Ketika akhirnya keluarga Cho beremigrasi ke AS, sejumlah dokter 

di negeri adikuasa itu mendiagnosa Cho menderita autis. Demikian diungkapkan Kim Yang-soon, 

salah seorang kerabat keluarga Cho di Korsel. "Sejak awal, dia tak akan menjawab kata-kata saya. Dia 

tidak pernah bicara," ujar perempuan itu. "Biasanya, anak dan ibu bicara. Mereka tidak seperti itu. 

Dia sangat dingin," imbuh Kim seperti dikutip Houston Chronicle, Jumat (20/4/2007). "Ketika mereka 

pergi ke AS, mereka diberitahu kalau itu autis," tutur Kim. Seorang paman Cho membenarkan bahwa 

sejak kecil Cho teramat pendiam. Semasa remaja, pelaku pembantaian Virginia Tech itu kerap 

diolok-olok teman sekelasnya. Penyebabnya apa lagi kalau bukan cara bicaranya yang kedengaran 

aneh. Suatu ketika saat pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya, SMA Westfield High School di 

Chantilly, Virginia, Cho menjadi bahan tertawaan seisi kelas. Saat itu guru menyuruh satu demi satu 

murid membaca dengan suara keras. Tiba giliran Cho, dia langsung menundukkan kepalanya dan 

terdiam. Baru ketika guru mengancam akan memberinya nilai F, Cho berani buka mulut. Cho pun 

membaca dengan suara berat yang kedengaran aneh seperti "ada sesuatu di dalam mulutnya," kata 

Chris Davids, bekas teman sekelas Cho. "Seisi kelas langsung tertawa dan menunjuk-nunjuk dia 

sembari berkata: Pulang saja ke Cina," kisah Davids seperti dikutip Houston Chronicle, Jumat 

(20/4/2007). Menurut Davids, Cho hampir tidak pernah bersuara. Dia pasti tak pernah mau memulai 

pembicaraan dengan siapa pun. Bekas teman sekelas Cho lainnya, Stephanie Roberts 

mengungkapkan, ada beberapa siswa SMA Westfield yang kerap mengolok-olok Cho. "Ada beberapa 

orang yang sangat kejam padanya. Mereka kerap mendorong dia dan menertawainya," tutur 

Roberts. "Dia tidak bisa bicara Inggris dengan baik dan mereka benar-benar mengolok-olok dia," 

imbuhnya. Ketika menduduki bangku kuliah di Virginia Tech, Cho pun kian tumbuh menjadi sosok 

penyendiri dan pendiam. Dalam video yang dikirimkan Cho ke stasiun televisi NBC, pemuda Korsel 

berusia 23 tahun itu sempat menyebut-nyebut soal kebenciannya terhadap anak-anak kaya di 

kampus.  



KASUS 2 

Nia (25) tak pernah menduga akan dikaruniai anak autis. Tapi apa daya, ia pun hanya bisa 

pasrah kepada Tuhan. Hanya usaha yang bisa ia lakukan agar kelak putranya itu bisa hidup layaknya 

anak normal. Kevin adalah adalah anak pertama pernikahan Nia dengan Anton Simbolon. Kini 

usianya beranjak 5 tahun. Kelainan pada bocah lelaki kelahiran Medan, 1 Oktober 2002 ini mulai 

nampak ketika ia berusia dua tahun. Di usia itu ia belum bisa bicara dengan jelas. Namun hingga 

enam bulan kemudian, Kevin belum menampakkan perubahan. Bahkan, perilaku Kevin tampak 

semakin tidak seperti biasanya. Hal inilah yang akhirnya menyadarkan Nia bahwa ia perlu 

memeriksakan apa sebenarnya yang terjadi pada anaknya itu. Karena kurangnya informasi tentang 

kelainan Kevin, Nia kemudian membawa Kevin ke Bandung. Kebetulan waktu itu dr Meli Budiman 

sedang berkunjung ke Bandung. Dan atas diagnosa sang dokter, Kevin dijelasakan positif mengidap 

autis. Sayangnya, Kevin hanya bisa menjalani terapi selama enam bulan karena terkendala masalah 

biaya. Maka dengan terpaksa Nia pun kembali ke Medan dengan harapan mendapat dukungan dari 

orangtua dan keluarga. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Nia tidak mendapat respon 

dan dukungan dari mereka, yang bahkan tidak menerima kenyataan yang menimpa Kevin. Bagi Nia, 

menerima kenyataan memiliki anak menderita autis awalnya sangatlah tidak mudah. Apalagi Kevin 

adalah putra pertamanya dari perkawinan mudanya. Rasa minder pun sering dialaminya. Tapi 

perasaan itu justru menyadarkannya bahwa ia harus menerima Kevin bagaimanapun ia adanya. 

“Sikap menerima adalah kunci ketabahan bagi setiap orangtua yang memiliki anak autis,” jelas Nia. 

Sikap yang pada awalnya sulit ia lakukan. “Kalau bukan orangtua yang berusaha mendekatkan diri, 

maka semakin sulit bagi penderita autis untuk hidup berkembang seperti yang diharapkan,” katanya. 

Nia pun mengaku semakin sadar akan makna cinta sesungguhnya. Juga semakin sadar bahwa anak 

adalah titipan Tuhan yang bagaimanapun ia adanya haruslah dijaga dan dibesarkan dengan ikhlas. 

Bahkan dengan rasa syukur. “Jika Kevin tidak menderita autis, mungkin cinta saya tidak sebesar ini. 

Jika Kevin tumbuh normal, mungkin saya tidak akan merasakan kebahagiaan yang pasti tidak 

dirasakan orangtua lain,” tambahnya. Kebahagiaan orangtua yang memiliki anak autis seperti Nia 

memang berbeda dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangtua yang memiliki anak normal. Nia 

mengaku akan bahagia jika misalanya, Kevin menunjukkan ekspresinya ketika dipanggil oleh ibunya; 

jika ia berbicara dengan baik atau ketika anaknya itu mampu melakukan hal lain yang bisa dilakukan 

anak normal, meski tak banyak.“Mungkin kedengaran biasa saja bagi orang lain. Tapi itulah 

kebagiaan saya sebagai orang tua yang memiliki anak pengidap autis,” katanya dengan raut wajah 

sedih. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


