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1.001 Cerita Perceraian di Donwori Isooooooae
KEMBANG JEPUN–

Sa lah satu yang menjadi 
ikon Radar Surabaya ada
lah tulisan Donwori 
Isooooooae. Rubrik di ha
laman satu ini bercerita 
tentang segala hal yang 
membuat orang akhirnya 
me mutuskan untuk meng
akhiri rumah tangganya. 
“Dari persoalan ringan 
hingga yang berat, semua 
pe nyebab perceraian ber
usaha kami rekam di sini,” 
kata Nofilawati Anisa, pe
mimpin redaksi Radar 
Surabaya, Kamis (23/2).

Donwori Isooooooae lahir 
sejak Radar Surabaya ma
sih berkantor di Gedung 
Graha Pena lantai 4, Jalan 
Ahmad Yani 88 Surabaya. 
Saking lamanya tulisan 
Donwori ini, sampai lupa 
kapan edisi pertamanya. 
“Awal mulanya memang 
cerita ringan yang kita 
dapat di Pengadilan Aga
ma Kelas IA Surabaya. 
Ka rena ternyata penyebab 
perceraian itu tak selalu 
soal selingkuh dan eko
nomi. Banyak yang unik, 
yang nggak kepikiran 
blas,” sambung perempuan 
yang biasa disapa Opi itu.

Dulu, lanjut Opi, Don wo ri 
hanya sekalidua kali ta
yang saja dalam satu ming
gu. Lamalama ba nyak 

ini hanya libur kalau Radar 
Surabaya tidak cetak pas 
Lebaran. Setahun kita cu
ma libur empat hari, ya pas 
Lebaran saja,” urainya. 

Opi menjelaskan, seri 
Donwori Isooooooae sudah 
ri buan. Kirakira sudah 
2.500 kali tayang. Setiap 
hari ceritanya selalu beda. 
Tak sekali pun ada cerita 
yang sama. “Kalau mirip 
sih iya. Tapi kalau sama 
per sis, Alhamdulillah sam
pai hari ini (kemarin, Red) 
belum ada,” paparnya.

Lantas pertanyaan yang 
muncul adalah, apakah 
pe nyebab perceraian bisa 
sebanyak itu? Dengan 
lugas Opi menjawab, “Ya, 
penyebab perceraian itu 

amat banyak. Bisa aneh, 
lucu, unik, bikin terharu 
hingga bikin ngakak”.

Opi bercerita, pernah 
ada calon janda yang ne
kat menggugat cerai kare
na bau badan suaminya. 
Radar Surabaya sendiri 
awalnya tidak percaya de
ngan alasan itu. Itu jelas 
caricari alasan saja, pikir 
Radar Surabaya. “Tapi 
setelah benarbenar kami 
ikuti dan kawal sidangnya, 
ternyata memang benar 
karena bau badan suami 
bisa bikin rumah tangga 
buyar,” ungkap Opi.

Ada juga cerita tentang 
seorang lakilaki yang ter
nyata sudah punya istri la
gi. Tak tanggungtang
gung, si istri sah dimadu 

lebih dari tujuh tahun. 
“Baru ketahuan ketika si 
lakilaki tanpa sengaja 
beli susu bayi, dan lupa 
menaruhnya di bagasi 
mo bil. Si istri sah tahu 

ketika sepatunya ke ting
galan di mobil yang sa
ma,” ceritanya. 

Opi bercerita, ada be be
rapa kendala ketika jurnalis 
Radar Surabaya harus 

mendekati si narasumber. 
Karena tak semua pasa
ngan yang bercerai, rela 
ber bagi cerita. “Ada yang 
bocor (gampang cerita, Red), 
tapi juga ada sulit ditelisik. 
Ya, akhirnya pin terpin
ternya jurnalis kami untuk 
merayu merekamereka 
yang mau bercerai,” urainya.  

Ditambahkan Opi, sa king 
menariknya serial Donwori 
Isooooooae, ad ca lon sarjana 
yang meng aju kannya un
tuk bahan skripsi. Warna
warni pasangan yang mau 
bercerai rupanya menarik 
bagi si calon sarjana 
psikologi sebuah kampus 
negeri. “Alhamdulillahnya 
penelitian soal Donwori 
bisa dapat nilai A,” pung
kas Opi. (mus/opi)

yang suka, dan pem baca 
minta ditayangkan setiap 
hari. “Akhirnya kita putus
kan untuk mengha dirkan
nya setiap hari. 352 edisi 
setiap tahun. Seri Donwori 


