
LAMP IRAN 



Nama 
Usia 

Alamat 

Status 

:AI-IS 
:21tahun 

:0 

: Anak kedua dari dua bersaudara 

Jenis Kelarnin: Laki-Laki 

Pekerjaan :Mahasiswa kedokteran Unair 

p : Menurutmu orangtumnu kayak apa? 

2 Sifatnya, papimu? 
~ 

.) s : Papiku itu ... otoriter ... 

4 P : Maksudnya? 

5 s : Otoriter ya ... didikan lama ngono 

6 yo ... tipe-tipe militer .. yah .. eheh .. apa 

7 ya ... mungkin dia berusaha tampak kereng di 

8 luar .. .. 

9 P : Hmm ... 

189 

Papa otoriter. 

Papa AHS otoriter, didikan lama, 

tipe-tipe militer. 

Berusaha galak di luar. 

10 S : Ya tipe-tipe didikan lama gitu lho, tahun Tipe didikan lama. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

')~ 
~.) 

24 

seng dulu-dulu .. 

P : Maksudnya didikan lama itu yaapa? 

S : Yaa .. zaman dulu kan .. 

p 

s 
: Apa ada aturan-aturan tertentu? 

: Didikan zaman dulu kan teges ... anak 

harus nurut apapun yang terjadi .. lha ya itu tapi 

akhir-akhir ini semakin tuek semakin melunak 

mungkin juga dia liak anak-anake wis gede ga 

perlu dikerasi terlalu ban yak ... iku percaya kok 

Aturan tegas, anak harus nurut 

apapun yang terjadi. 

Makin tua makin melunak. 

Melihat anak-anaknya sudah 

dewasa tidak perlu dikerasi 

terlalu banyak. 

Di dalam orang yang empuk. 

aku aslie di dalam iku orang yang sangat empuk Meski melarang. 

p : Kok bisa? 

s ya ketoklah dari sifate ... Masio 

nglarang ... tidak.. ndak ya 

Lama-lama tidak apa-apa. 

Orang yang berusaha terlihat 

keras di luar. 

Temperamen 

25 ndak ..... :dhisek ... titik-titik.. sedikit-dikit.. 
, ______ ___l ____________________ _J_ ___________ ...J 
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57 halah .. ya gitu .. 

58 p :Tadi kamu kan bilang ada trauma 

59 ya ... boleh tahu kejadian apa yang paling kamu 

60 inget .. sama papimu ... 
Pola didikan militer, AHS belum 

61 s :ya ini mbalik ke pola didikan bisa mikir saat kecil, papa AHS 

62 militer. .. anak kecil kan biasane belum isa tidak sabaran, setiap kali 

63 mikir. .. belum tahu mana sing boleh mana melakukan yang salah dimarahi 

64 sing nggak gitu Ioh ... nah sedangkan papaku itu 
luar biasa. 

Hal itu yang bikin tidak bisa 
65 ndak sabaran .. jadi setiap kali melakukan sesuatu 

dekat. 
66 sedikit yang salah ... Iuar biasa ... gitu .. kecil itu .. 

67 tiap hari diamuk .. ya mungkin itu juga sih .. bikin 

68 aku ga isa dcket.. .lah 

69 s : Kamu ingat ngga satu contoh kejadian 

70 sing .. kamu in get tentang papamu sampai 

71 sekarang? 

72 p : Ooo itu .. dulu papaku .. nah itu aku diajak Diajak tidur papa,AHS tidak mau, 

73 tidur papaku ayo tidur..waduh .. emoh .. aku mau mau tidur bareng pembantu, papa 

74 tidur bareng pemabantuku ae .. soale memang .. aku s marah s dipukul dengan hanger. 

75 ga kenai dee memang .. terus dee ngamuk 

76 aku digepuk pake hanger ... digepuki pake 

I 77 hanger ... 

78 
I 

p :Hanger..? 

I 79 s : I yo ... hanger..gantungan baju .. 

80 p : Terus gimana kamu waktu itu? 

81 s :Yo wes nangis .... Nangis 

82 p : Umur berapa kamu waktu itu? 

83 s : umur. ... Tiga atau em pat... tiga . .lah. Tiga, empat. 

84 p ; Masih kecil 

85 p : Terus kalau mamimu? 
Mama AHS orang yang childish. 

86 s : Mamiku orang yang sangat childish ... 

87 p :Kok bisa? Tidak mau ngalah. 
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. 
57 halah .. ya gitu .. 

58 p :Tadi kamu kan bilang ada trauma 

59 ya ... boleh tahu kejadian apa yang paling kamu 

60 in get.. sama papimu ... 
Pola didikan militer, AHS bel urn 
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63 mikir ... belum tahu mana sing boleh mana melakukan yang salah dimarahi 
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66 sedikit yang salah ... luar biasa ... gitu .. kecil itu .. 

67 tiap hari diamuk .. ya mungkin itu juga sih .. bikin 

. 68 aku ga isa dekct. .. lah 

69 s : Kamu ingat ngga satu contoh kejadian 
. 70 sing .. kamu inget tentang papamu sampai 

71 sekarang? 

72 p : Ooo itu .. dulu papaku .. nah itu aim diajak Diajak tidur papa,AHS tidak mau, 
! 

73 tidur papaku ayo tidur..waduh .. emoh .. aku mau mau tidur bareng pembantu, papa 

74 tidur bareng pemabantuku ae .. soale memang .. aku s marah s dipukul dengan hanger. 

75 ga kenai dee memang .. terus dee ngamuk 

76 aku digepuk pake hanger. .. digepuki pake 

77 hanger ... 

78 p :Hanger..? 

79 s : I yo ... hanger .. gantungan baju .. 

80 p : Terus gimana kamu waktu itu? 

81 s :Yo wes nangis .... Nangis 

82 ]> : Umur berapa kamu waktu itu? 

83 s : umur .... Tiga atau em pat ... tiga . .lah. Tiga, empat. 

84 p ; Masih kecil 

i 85 p : Tcrus kalau mamimu? 
Mama AHS orang yang childish. 

86 s : Mamiku orang yang san gat childish ... 

87 p :Kok bisa? Tidak mau ngalah. 



I 1 9 · waktu mamaku mbayar tak tanyaki 

120 Kamu merasa aku mbujuki ndak ... terus bilang 

121 aku sek merasa terus aku bilang ya wes ga 

122 usah ambilen duite ... ma1es tukaran .. peken duete 

123 aku ga butuh .. 

124 p :Kamu sama mamimu sering omong-

125 omong gitu apa ndak? 

126 S : Akhir-akhir ini lumayan 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

sering .. meskipun aku sek tetep ga isa membagi 

semuanya .... dan 1agi dia adalah orang yang 

sangat childish .. dia ndak iso ndak nanggapi 

masa1ahku dengan benar iku .. orange sangat 

tertutup pemikirane dan kolot. .. childish .. jadi lek 

tak critakno semua masa1ahku ... wes tambah 
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merasa AHS membohonginya, 

AHS marah dan mengembalikan 

uang tersebut. 

AHS lumayan sering cerita 

dengan ibunya tetapi tetap tidak 

bisa cerita semuanya. 

Mama AHS childish, tidak bisa 

menanggapi masalah AHS 

dengan benar, bila cerita semua 

tambah runyam. 

133 runyam rasae ... ga usah crito mending men eng... AHS merasa tidak ada curahan 

134 jadi aku adalah orang yang tidak ada ... curahan hati di rumah. 

135 hati ndek rumah .. ngono .. loh .. 

136 P : Oh ya ta? 

137 s : Y a itu makanya aku berusaha mencari Karena itu AHS berusaha 

13 8 teman.. mencari ternan 

139 P : Hmm .. terus kamu kan punya koko 

140 ya?menurut pendapatmu kokomu kayak apa? 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

s : Kokoku ... kurang 1ebih sama denganku 

orang yang penuh punya trauma masa 

kecil ... jadi ndak isa deket.. cuman rasae kokoku 

sek lumayan .. dibanding aku ya ... mungkin 

juga karena dee anak sulungjadi dianggap wes 

gede ... lebih sering diserahi tanggung jawab 

14 7 mungkin .. makae itu sek lebih lumayan tim bang 

148 aku .. tapi tetep ae ... kami berdua adalah orang 

149 yang .. trauma di masa kecil.. 

AHSdan kokonya orang yang 

penuh trauma masa kecil, tidak 

bisa de kat. 

Koko AHS lebih diserahi 

tanggung jawab. 
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125 omong gitu apa ndak? 

126 

I27 

I28 

129 

130 

I 3 I 

I32 

s : Akhir-akhir ini lumayan 

sering .. meskipun aku sek tetep ga isa membagi 

semuanya .... dan lagi dia adalah orang yang 

sangat childish .. dia ndak iso ndak nanggapi 

masalahku dengan benar iku .. orange sangat 

tertutup pemikirane dan kolot. .. childish .. jadi lek 

tak critakno semua masalahku ... wes tam bah 
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merasa AHS membohonginya, 

AHS marah dan mengembalikan 

uang terse but. 

AHS Iumayan sering cerita 

dengan ibunya tetapi tetap tidak 

bisa cerita semuanya. 

Mama AHS childish, tidak bisa 

menanggapi masalah AHS 

dengan benar, bila cerita semua 

tambah runyam. 

run yam rasae ... ga usah crito mending meneng... AHS merasa tidak ada curahan 

134 jadi aku adalah orang yang tidak ada ... curahan hati di rumah. 

135 hati ndek rumah .. ngono .. loh .. 

136 

137 

p 

s 
: Oh ya ta? 

: Ya itu makanya aku berusaha mencari 
Karena itu AHS berusaha 

I 3 8 tcman.. mencari ternan 

139 P : Hmm .. terus kamu kan punya koko 

140 ya?mcnurut pendapatmu kokomu kayak apa? 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

s : Kokoku ... kurang 1ebih sama denganku 

orang yang penuh punya trauma masa 

kecil. .. jadi ndak isa deket.. cuman rasae kokoku 

sek 1umayan .. dibanding aku ya ... mungkin 

juga karena dee anak sulung jadi dianggap wes 

gede ... lebih sering diserahi tanggung jawab 

I 4 7 mungkin .. makae itu sek lebih lumayan tim bang 

148 aku .. tapi tetep ae ... kami berdua adalah orang 

149 yang .. trauma di masa kecil .. 

AHSdan kokonya orang yang 

penuh trauma masa kecil, tidak 

bisa dekat. 

Koko AHS Iebih diserahi 

tanggungjawab. 
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182 
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192 
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195 
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197 

198 
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200 

201 

202 

203 

204 

205 
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207 

208 

terlalu tinggi tembok itu ... mau dilompati seperti 

apa ... 

P : Susah ya ... Hmm kalau ini mau tanya 

tentang orangtuamu .. ya kita ini kan WNI 

Keturunan .. apa pendapat papimu mamimu 

tentang .. etnis Cina ini? 

s : Ya .. sebagai dokter .. mereka terpaksa dari 

muda bergaul dengan iniren- iniren itu .. dengan 

demikian toleransinya lebih besar dari tengalang-

tenglang seng 1ain .. tapi tetep ae pada 

dasarnya mereka cengkuokren .. dan pada 

dasarnya cengkuokren tidak cocok dengan iniren .. 

tokh aku juga ngalami dhewek .. aku pemah 

ngomong-ngomong ma mereka dan aku lebih 

sering .. timbul pertanyaan .. kok ngene seh ... kok 

gini sih kok gitu sih . .jadi memang pola pikir kami 

berbeda .. ga tau mungkin secara genetis .. bedo 

atau yoopo seng pasti aku nggumun iniren iku 

kayak XXX sing lek gak digepuki ngono gak 

maju ... gini .. kan aku ini dek dokter Sutomo 

klerk .. kelompokku iku klerk semester 

1alu .. ke1ompokku iku seng lulus SP iku aku tok.. 

bukane nyombong .. iki kenyataan .. seng lu1us SP 

aku tok ... dan aku termasuk yang paling tidak 

pemah membawa buku dian tara mereka ... nah ... 

semester ini .. tak lihat mereka semua waktu kuliah 

mendengarkan dosenku kabeh bingung kabeh 

wis .. full attention .. pas jam kosong kabeh mbaca-

209 mbaca .. tak pikir sip iki pas semester iki gak abot.. 

210 gak aku dewean maneh ... nggletek ga tau kon tadi 

211 pagi kon ... moco-moco buku percuma ditakoi 

195 

Sebagai dokter dari muda 

orangtua S lebih bergaul dengan 

orang-orang Jawa. 

Toleransinya lebih besar dari 

Cina lain. 

Pada dasamya Cengkuokren tidak 

cocok dengan iniren. 

Semakin sering berinteraksi 

makin membuat AHS bertanya

tanya, tidak habis pikir, merasa 

berbeda pemikirannya dengan 

orang Jawa. 

AHS berpikir bila orang Jawa 

kaya xxx kalau tidak dipuku I i, 

tidak bisa maju. 

Semuanya bela jar serius, AHS 

berpikir kali ini dia tidak 

menjawab petanyaan sendirian. 

AHS diam memberi kesempatan 

yang lain menjawab, akibatnya 

diskusi macet. 
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198 
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202 lalu .. kelompokku iku seng lulus SP iku aku tok.. 
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204 

205 

206 

207 

208 
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aku tok ... dan aku terrnasuk yang paling tidak 

pemah membawa buku dian tara mereka ... nah ... 

semester ini .. tak lihat mereka semua waktu kuliah 

mendengarkan dosenku kabeh bingung kabeh 
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210 gak aku dewean maneh ... nggletek ga tau kon tadi 

211 pagi kon ... moco-moco buku percuma ditakoi 

195 

Sebagai dokter dari muda 

orangtua S lebih bergaul dengan 

orang-orang Jawa. 

Toleransinya lebih besar dari 

Cina lain. 

Pada dasamya Cengkuokren tidak 

cocok dengan iniren. 

Semakin sering berinteraksi 

makin membuat AHS bertanya

tanya, tidak habis pikir, merasa 
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diskusi macet. 



243 

244 

245 

246 

247 

maksude kan .. sedangkan yang tenglang iki 

kebalikane ... masio sebagian besar ketokane leha

lcha ... tapi mboh ya meskipun gitu yang tcrbilang 

survive itu persentasenya berbanding terbalik 

dengan yang tadi yang ga survive paling satu 

248 dua .. seng iniren kebalikane seng survive satu 

249 dua ... akehakehe iku sek SP tapi yo .. selamet 

250 ngono lho ... seng fine iku .. ok .. sedikit.. gak 

251 banyak ... 

252 P : Y aapa sikape orangtuamu misale kamu 

253 puny a konco seng beda etnis .. ? 

254 s :Oooo ndak masalah .. mereka justru mikir 

255 bagus ya soale di kedokteran mau ndak mau harus 

256 berbaur 

257 

258 

259 

p 

itu .. 

s 

: jadi ... ada tujuane .. soale di kedokteran 

: Ehehhh .. ada tujuan .. Iya .. berbaur itu 

260 maksude?membolehkan .. , pengen punya 

261 

262 

tern en bed a etnis soale di kedokteran itu ... 

s : Oiya .. ya rasae kalo ga dek kedokteran 

263 pun ga masalah pokoe gajadi pacar ae ... 

264 p : yaapa misale kam1l punya pacar beda 

265 etnis? 

266 

267 

268 

269 

270 

s : mmm mungkin Y aa rasae asal dengan 

perjuangan sedikit .. dibolehkan .. dengan 

petjuangan sedikit..tapi aku yo emoh ... 

P : Kenapa ndak mau? 

S : Ndak tau .. lek pola pikire mereka aku 

271 ragu .. apakah ada yang ok yang fine-fine gitu 

]l)/ 

yang pandai tetapi persentasenya 

tidak sebanding dengan yang 

masuk FK, hal ini berbanding 

terbalik dengan ctnis Cina, yang 

masuk sedikit yang pandai 

ban yak. 

Orangtua mendukung AHS punya 

ternan beda etnis. karena di 

kedokteran harus berbaur. 

Berbaur karena mempunyai 

tujuan. 

Tidak masalah asal tidak jadi 

pacar. 

Orangtua AHS membolehkan 

punya pacara beda etnis, asal 

dengan sedikit perjuangan bisa. 

Tetapi AHS tidak mau. 

272 lho ... aku meragukan ada seseorang dari mereka AHS ragu bila ada yang pola 

273 yang cocok buat aku . .liat dari personal orang yang pikimya cocok dengannya. 
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249 dua ... akehakehe iku sek SP tapi yo .. selamet 

I 250 ngono lho ... seng fine iku .. ok .. sedikit.. gak 

I 251 banyak ... 

I 253 

254 

255 

p : Yaapa sikape orangtuamu misale kamu 

punya konco seng beda etnis .. ? 

s :Oooo ndak masalah .. mereka justru mikir 

bagus ya soale di kedokteran mau ndak mau harus 

256 berbaur 

257 

258 

259 

p 

itu .. 

s 

: jadi ... ada tujuane .. soale di kedokteran 

: Ehehhh .. ada tujuan .. lya .. berbaur itu 

260 maksude?membolehkan .. , pengen punya 

261 

262 

temen beda etnis soale di kedokteran itu ... 

s : Oiya .. ya rasae kalo ga dek kedokteran 

263 pun ga masalah pokoe gajadi pacar ae ... 

264 p : yaapa misale kamu punya pacar beda 

265 etnis? 

266 

267 

I 268 

269 

270 

s : mmm mungkin Y aa rasae asal dengan 

pcrjuangan sedikit .. dibolehkan .. dengan 

perjuangan sedikit..tapi aku yo emoh ... 

P : Kenapa ndak mau? 

s : Ndak tau . .lek pola pikire mereka aku 

271 ragu .. apakah ada yang ok yang fine-fine gitu 
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yang pandai tetapi persentasenya 

tidak sebanding dengan yang 

masuk FK, hal ini berbanding 

terbalik dengan etnis Cina, yang 

masuk sedikit yang pandai 

ban yak. 

Orangtua mendukung AHS punya 

ternan beda etnis. karena di 

kedokteran harus berbaur. 

Berbaur karena mempunyai 

tujuan. 

Tidak masalah asal tidakjadi 

pacar. 

Orangtua AHS membolehkan 

puny a pacara beda etn is, as a! 

dengan sedikit perjuangan bisa. 

Tetapi AI-IS tidak mau. 

272 lho ... aku meragukan ada seseorang dari mereka AHS ragu bila ada yang pola 

273 yang cocok buat aku . .liat dari personal orang yang pikimya cocok dengannya. 
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304 salah .. jok salah paham aku bukane ga yakin rna berani berpikir agama orang lain 

305 agamaku sendiri ... sap a sih yang bisa mendalarni salah. 

306 pikiran Tuhan .. kita ndak isa mendalarni pikiran 

307 Tuhan jadi .. aku pribadi ndak wani ngomong Islam 

308 itu slah . .lho kok mereka berani-beraninya Dekat dengan Tuhan (fanatik 

309 ngomong Katolik Kristen itu salah .. jangan-jangan dengan agamanya) bicaranya 

310 mereka sendiri yang salah .. .lah gitu .. Islam tidak Islam, tidak dekat 

311 p : Tadi kamu kan bilang ada go Iongan yang 
bicaranya Cina, Jawa. 

312 ga soleh.itu .. maksudnya ga soleh itu gimana sih? 

313 s : Ya tau dhewek lah ndek Katolik ndek 

314 Kristen ... mm .. mereka yang sangat deket dengan 

315 Tuhan .. mereka yang tidak dekct dengan 

316 Tuhan .. mereka yang tidak dekat iku ngomonge .. 

317 Cino .. Cino .. mercka seng gak dekat iku 

318 ngomonge .. ooo .. duduk Islam .. duduk Islam .. 

319 p : apa kamu pernah mengalami suatu 

320 kejadian yang berkaitan dengan ini .? 

321 s ;Banyak ... 

322 p : Contoh .. contoh .. AHS sering mengalami kejadian 

323 s :Contoh ya ... tepak ngerjakno tugas iku .. yang berhubungan dengan etnis. 

324 a yo .. x .. x dengerno lagu sajadah ... aku sambil 

325 ngctik ndck depane laptop .. dek depane laptop iku Saat mengerjakan tugas diajak 

325 didengerno iku didengerno lagu MP3 sajadah opo 
mendengarkan lagu sajadah .. 

326 ngono .. aku ya wes ngguya ngguyu ae .. ya iya 

327 yaya ... 

328 p :ooo 

329 s : Anak yang aneh .... 

330 p : Terus ceritakan pengalamanmu yang 

331 lain ... 

332 p : Terus Cino gak Cino iku ... lek mereka 

333 iku lebih muna iku ... yo mungkin keadaane gitu 
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304 salah . .jok salah paham aku bukane ga yakin rna berani berpikir agama orang lain 

305 agamaku sendiri ... sapa sih yang bisa mendalami salah. 

306 pikiran Tuhan .. kita ndak isa mendalami pikiran 

307 Tuhan jadi .. aku pribadi ndak wani ngomong Islam 

308 itu slah . .lho kok mereka berani-beraninya Dekat dengan Tuhan (fanatik 

309 ngomong Katolik Kristen itu salah . .jangan-jangan dengan agamanya) bicaranya 

310 mereka sendiri yang sa1ah .. .lah gitu .. Islam tidak Islam, tidak dekat 

311 p : Tadi kamu kan bilang ada golongan yang 
bicaranya Cina, Jawa. 

312 ga soleh.itu .. maksudnya ga soleh itu gimana sih? 

313 s : Ya tau dhewek lah ndek Katolik ndek 

314 Kristen ... mm .. mereka yang sangat deket dengan 

315 Tuhan .. mereka yang tidak deket dengan 

316 Tuhan .. mereka yang tidak dekat iku ngomonge .. 

317 Cino .. Cino .. mereka seng gak dekat iku 

318 ngomonge .. ooo .. duduk Islam .. duduk Islam .. 

319 p : apa kamu pemah mengalami suatu 

320 kejaclian yang berkaitan dengan ini .? 

321 s ;Banyak ... 

322 p : Contoh .. contoh .. 
AHS sering mengalami kejadian 

323 s :Contoh ya ... tepak ngerjakno tug as iku .. yang berhubungan dengan etnis. 

324 a yo .. x .. x dengemo lagu sajadah ... aku sambil 

325 ngetik ndek depane laptop .. dek depane laptop iku Saat mengerjakan tugas diajak 

325 clidcngemo iku didengerno lagu MP3 sajadah opo 
mendengarkan Jagu sajadah .. 

326 ngono .. aku ya wes ngguya ngguyu ae .. ya iya 

327 yaya ... 

328 p :ooo 

329 s : Anak yang aneh .... 

330 p : Terus ceritakan pengalamanmu yang 

331 Jain ... 

332 p : Terus Cino gak Cino iku ... lek mereka 

3"" .).) iku lebih muna iku ... yo mungkin keadaane gitu 



367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

201 

ya .. caramu memilih pasangan hidup? 

s : aku sih ndak ada indikator yang .. lebih 

baik daripada dicoba langsung ... dari 
AHS mencari pasangan dengan 

pengalamanku aku sudah capek keroso menebak- mencoba langsung 

nebak .. ini cocok mbek aku .. ini ndak ... jalani .. ya 

ndak cocok..ada 1agi .. setelah dijalani ndak cocok Dari pengalaman,lelah menebak-

lagi .. jadi aku sudah coba menebak nebak paling nebak cocok dengan S atau tidak. 

bener yo cobak langsung ... 
Paling baik dicoba langsung. 

p : Kamu kan pasti punya .. mmm .. istilahnya 

ya kayak tokoh idola ... panutan apa kamu punya? 

s : Maksude tokoh komik .. tokoh kartun .. ? 

p : Ooo bisa semuanya .. yang nyata ... yang 

kamu jadikan panutan? Yang kamu ingin jadi 

scperti itu lah ... 

s : Siapa ya? Wahhh .. susah iki ... berarti 

hams podo-podo cowoke ya ... 

p : T erserah .. 

s : Mungkin ndak ada manusia seng aku 

pengcn jadi seperti dee .. tapi .. aku gak mungkin 

menjadi Tuhan jugak .. diriku mungkin tidak punya Tidak ada man usia yang AHS 

tokoh idola .. idolaku adalah diriku sendiri ... ingin menjadi seperti itu. 

Idola AHS adalah dirinya sendiri. 

p : Maksudnya kamu ingin menjadi seperti 

apa? Apa sih bayanganmu? Menurut kamu yang 

baik itu seperti apa? 

s : Ideal itu .. apa ya sukses dalam hal 

duniawi maupun akhirat.. itu ideal 

\ menurutku .. harus seimbang ga isa dunia tok terus 

akhirate mbepok .. terus masio Tuhan ngomong 

pikullah salibmu .. jalanilah kesengsaraan .. miskin Sukses dalam hal surgawi 

rlllJWliTARAA,. 
......... K.atollk ............ ~ 

ll!f&AIIA.lll'~. 



201 

367 ya .. caramu memilih pasangan :1idup? 

368 s : aku sih ndak ada indikator yang .. lebih 

369 baik daripada dicoba langsung ... dari 
AHS mencari pasangan dengan 

370 pengalamanku aku sudah capek keroso menebak- mencoba langsung 

371 nebak . .ini cocok mbek aku .. ini ndak ... jalani .. ya 

372 ndak cocok .. ada lagi .. setelah dijalani ndak cocok Dari pengalaman,lelah menebak-

373 lagi .. jadi aku sudah coba menebak nebak paling nebak cocok dengan S atau tidak. 

374 bener yo cobak langsung ... 
Paling baik dicoba langsung. 

375 

376 p : Kamu kan pasti punya .. mmm .. istilahnya 

377 ya kayak tokoh idola ... panutan apa kamu punya? 

378 s : Maksude tokoh komik .. tokoh kartun .. ? 

379 p : Ooo bisa semuanya .. yang nyata ... yang 

380 kamujadikan panutan? Yang kamu inginjadi 

381 seperti itu lah ... 

382 s : Siapa ya? Wahhh .. susah iki ... berarti 

383 harus podo-podo cowoke ya ... 

384 p : Terserah .. 

385 s : Mungkin ndak ada manusia seng aku 

386 pengen j adi seperti dee .. tapi..aku gak mungkin 

387 menjadi Tuhan jugak .. diriku mungkin tidak punya Tidak ada manusia yang AHS 

388 tokoh idola . .idolaku adalah diriku sendiri ... ingin menjadi seperti itu. 

389 
Idola AHS adalah dirinya sendiri. 

390 p : Maksudnya kamu ingin menjadi seperti 

391 apa? Apa sih bayanganmu? Menurut kamu yang 

392 baik itu seperti apa? 

393 s : Ideal itu .. apa ya sukses dalam hal 

394 duniawi maupun akhirat.. itu ideal 

395 menurutku .. harus seimbang ga isa dunia tok terus 

396 akhirate mbepok .. terus masio Tuhan ngomong 

397 pikullah salibmu .. jalanilah kesengsaraan .. miskin Sukses dalam hal surgawi 



430 akrabmu? Temen kuliah? 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

s :Temen akrabku ... maksudmu seng bener-

bener deket? Aku menggolongkan tiga 

soale ... dekat sekali sampek aku isa ngomong apa 

saja dengan mereka ... go Iongan kedua deket isa 

ngomong dari hati ke hati tapi aku ga isa 

ngomong apa saja ke mereka .. karena mereka tidak 

akan mengerti dengan hal itu .. go Iongan ketiga itu 

seng ketokane cedek tapi aku gak ngomong apa-

439 apa ndek mereka .. mereka ngomong sesuatu tapi 

440 aku ndak ngomong .. golongan keempat itu biasa-

441 biaa saja.Lha .. kenai-kenai biasa ngguya-ngguyu .. 

i 442 tapi .. golongan kelima seng aku sodok 

443 males .. bahkan deket pun rasan-rasen .. 

444 p : Mungkin bisa kamu ceritakan lebihjauh 

445 tentang golongan pertama keducc ketiga .. 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

s : golongan pertama itu Sangat sedikit 

ya ... gak sampe lima mungkin ... 

p 

s 
p 

s 

: Mayoritas cewek .. cowok .. 

: Cewek .. semuanya ... 

:dari kuliah atau gimana? 

: kuliah aduh piro yo .. tiga atau empat 

paling .. seng dari luar itu .. mungkin cumak satu 

atau dua .. temen SMA SMP ada tapi satu dua ndak 

banyak. Golongan dua itu yo akeh golongan dua 

455 belasan paling ya .. belasan .. 

456 p : Dari golongan pertama sama kedua ini.. 

457 ada temen yang beda etnis gak? 

458 

1459 

L46o 

s :Mmmm .. mungkin Cuma satu atau dua 

orang dari go Iongan kedua ... golongan pertama 

tidak ada satu pun go Iongan ketiga ban yak ... 

203 

Tiga go Iongan, pertama dekat 

sekali sampai bisa bicara apapun, 

kedua bisa bicara dari hati ke hati 

tetapi tidak bisa bicara semuanya. 

Ketiga terlihat dekat, tidak bicara 

apapun, keempat biasa,ketawa

ketawa, kelima untuk dekat saja 

malas. 

Go Iongan pertama tidak sampai 

lima. 

Semua cewck. 

Tiga atau empat dari kuliah. 

Ternan SMA, SMP satu dua. 

Golongan dua belasan. 

Beda etnis hanya satu atau dua 

dari go Iongan kedua. 



+30 akrabmu? Temen kuliah? 

Bl 

+32 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

s :Temen akrabku ... maksudmu seng bener-

bener deket? Aku menggolongkan tiga 

soale ... dekat sekali sampek aku isa ngomong apa 

saja dengan mereka ... go Iongan kedua deket isa 

ngomong dari hati ke hati tapi aku ga isa 

ngomong apa saja ke mereka .. karena mereka tidak 

akan mengerti dengan hal itu .. golongan ketiga itu 

seng ketokane cedek tapi aku gak ngomong apa-

439 apa ndek mereka .. mereka ngomong sesuatu tapi 

440 aku ndak ngomong .. golongan keempat itu biasa-

441 biaa saja.Lha .. kenai-kenai biasa ngguya-ngguyu .. 

442 tapi .. golongan kelima seng aku sodok 

443 males .. bahkan deket pun rasan-rasen .. 

444 p : Mungkin bisa kamu ceritakan lebih jauh 

445 tentang go Iongan pertama kedua ketiga .. 

446 

447 

s : golongan pertama itu Sangat sedikit 

ya ... gak sampe lima mungkin ... 

448 · I p 

449 s 
: Mayoritas cewek .. cowok .. 

: Cewek..semuanya ... 

450 

451 

452 

453 

454 

p 

s 
:dari kuliah atau gimana? 

: kuliah aduh piro yo .. tiga atau empat 

paling .. seng dari luar itu .. mungkin cumak satu 

atau dua .. temen SMA SMP ada tapi satu dua ndak 

banyak. Golongan dua itu yo akeh golongan dua 

455 belasan paling ya .. belasan .. 

456 : Dari golongan pertama sama kedua ini .. 

457 ada temen yang beda etnis gak? 

458 s :Mmmm .. mungkin Cuma satu atau dua 

459 orang dari go Iongan kedua ... go Iongan pertama 

460_1 tidak ada satu pun go Iongan ketiga ban yak ... 

203 

Tiga golongan, pertama dekat 

sekali sampai bisa bicara apapun, 

kedua bisa bicara dari hati ke hati 

tetapi tidak bisa bicara semuanya. 

Ketiga terlihat dekat, tidak bicara 

apapun, keempat biasa,ketawa

ketawa, kelima untuk dekat saja 

rna las. 

Golongan pertama tidak sampai 

lima. 

Semm: cewek. 

Tiga atau empat dari kuliah. 

Ternan SMA, SMP satu dua. 

Golongan dua belasan. 

Beda etnis hanya satu atau dua 

dari golongan kedua. 



492 

493 

terjadi .. temanku yang sangat pintar ini .. ditolak 

mentah-mentah dari xxxxx .. nah setelah diusut 

494 dalangnya adalah Profesor tadi itu .. 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

p 

s 
: Kamu tahu ini dari mana? 

: Sudah rahasia umum .. ya seperti yang tak 

omong mereka yang tidak soleh itu sangat muna 

sedangkan mereka yang soleh lebih terus terang 

gak seneng ya gak senneng ngomong ya gak 

dianggep .. ya contohe mereka yang soleh itu 

ketok lah .. katoke cingkrang .. lek menurut mereka 

tanah itu kan najis .. dipotong tinggijadi kayak 

505 celana tujuh per delapan .. biasae kalo sholat##### 

. 506 ke tanah .. kamu kalau melihat orang Jawa batuke 
i 

· 507 ####### .. itu karena ####ndek tanah. ##### ndak 

508 karuan .. biasane mereka jenggoten karena 

509 menurut merekajenggot itu tempat bergantungnya 

510 malaikat-malaikat..lek aku dadi malekat yo#### 

511 gelantungan ndekjenggot ##### ... entah kenapa 

512 kalo jenggoten, ######, katoke cingkrang .. 

513 mereka selal u pakek kacamata .. aku ndaka tahu 

514 mungkin batuke sering dijedok-jedokno jadi 

515 penglihatane mereka berkurang .. pokoe mereka 

516 selalu identik dengan kacamata ndak tahu aku .. 

517 p : Kamu ingat kapan pertama kali kamu 

518 sadar kamu orang WNI itu kapan? 

519 s : W aktu kecil mamaku kan dines di B 

520 ya ... mungkin karena dia dokter dia 

. 521 dihormati .. orang-orang di desa sekitar itu hormat 

. 523 karena nmugkin sudah tahu oh .. aku anaknya 

205 

temannya yang menyebabkan dia 

tidak diterima. 

Sudah rahasia umum. 

AHS mendiskripsikan 

karakteristik orang yang soleh. 

Menurut AHS yang tidak soleh 

lebih munafik, yang soleh lebih 

terus terang kalau tidak suka, 

dajak bicaar tidak menganggap. 

Di B AHS tidak ditolak, hanya 



524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

dokter ini .. terus aku Cina itu gak ditolak paling 

Cuma dipanggil nyo sinyo sini nyo .. terus tak 

omong .. namaku bukan sinyo . .lho kon lak Cino 

se .. Cino lak sinyo biasae namaLu buk:m sinyo 

kok namaku xxx terus dari situ aku tahu.. terus 

aku tanya mamaku .. sin yo itu apa terus mamaku 

bilang oh itu biasalah namae ya pandangane 

mereka . .lah gitulah tapi seingatku aku gak 

mendapat penjelasan yangjelas-jelas soro dari 

mamaku .. ya sekali lagi mamaku adalah orang 

yang childish dan berpendapat sebaiknya anak 

kecil tidak tahu kenyataan hidup .. begitu ya aku 

ndak dapet penjelasan yang cukup jelas .. 

p : Dari siapa kamu mendapat penjelasan 

540 yang cukup jelas .. sampai kamu bener-bener 

541 mengerti? 

542 s : Ooo itu dari kokoku ndak tahu suatu saat 

543 kokoku makin sering menyinggung-

544 nyinggung . .Jowo jowo iki xxxx .. hah opoo 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

memange ko? Kon pisan ngomong opoo opoo 

kenapa koyo wong Jowo ae ndak leh ngomong 

opoo laopo Cino ojok ngomong gitu .. ya itu aku 

baru tahu, oo begitu temyata .. padahal saat itu 

katakanlah aku belum membenci lah ya .. hanya 

saja sejak saat itu aku menggolongkan tapi ya gak 

senegatif itu .... 

p : Sejak kapan kamu mulai punya perasaan 

LUU 

dipanggil sinyo-sinyo. AHS 

bicara namaku AHS bukan sinyo. 

Kamu kan Cina, Cina kan 

biasanya sinyo. 

Dari sana AHS tahu bahwa dia 

dianggap berbeda, AHS bingung 

dan bertanya pada ibunya. 

AHS bertanya pada ibunya tetapi 

S tidak mendapat penjelasan yang 

jelas. 

AHS berpendapat mamanya 

childish karena berpikiran lebih 

baik anak kecil tidak mengetahui 

kenyataan hidup. 

Dari kokonya AHS mendapat 

penjelasan, koko AHS 

menyinggung ketidaksukaannya 

pada etnis Jawa. Koko AHS tidak 

suka hila AHS berbicara bahasa 

Jawa. 

Saat itu AHS hanya 

menggolongkan, karena 

penjelasan kokonya AHS mulai 

berpikiran negatif 



524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

dokter ini .. terus aku Cina itu gak ditolak paling 

Cuma dipanggil nyo sinyo sini nyo .. terus tak 

omong .. namaku bukan sinyo . .lho kon lak Cino 

se .. Cino lak sinyo biasae namaku bukan sinyo 

kok namaku xxx terns dari situ aku tabu.. terns 

aku tanya mamaku .. sinyo itu apa terns mamaku 

bilang oh itu biasalah namae ya pandangane 

mereka .. lah gitulah tapi seingatku aku gak 

mendapat pe~jelasan yangjelas-jelas soro dari 

mamaku .. ya sekali lagi mamaku adalah orang 

yang childish dan berpendapat sebaiknya anak 

kecil tidak tahu kenyataan hidup .. begitu ya aku 

536 ndak dapet penjelasan yang cukup jelas .. 

537 

538 

539 p : Dari siapa kamu mendapat penjelasan 

540 yang cukup jelas .. sampai kamu bener-bener 

541 mengerti? 

542 s : Ooo itu dari kokoku ndak tahu suatu saat 

543 kokoku makin sering menyinggung-

544 nyinggung . .Jowo jowo iki xxxx .. hah opoo 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 i 
I 

memange ko? Kon pisan ngomong opoo opoo 

kenapa koyo wong Jowo ae ndak 1eh ngomong 

opoo 1aopo Cino ojok ngomong gitu .. ya itu aku 

bam tahu, oo begitu temyata .. padahal saat itu 

katakanlah aku belum membenci lah ya .. hanya 

saja sejak saat itu aku menggo1ongkan tapi ya gak 

senegatif itu .... 

LVO 

dipanggil sinyo-sinyo. AHS 

bicara namaku AHS bukan sinyo. 

Kamu kan Cina, Cina kan 

biasanya sinyo. 

Dari sana AHS tahu bahwa dia 

dianggap berbeda, AHS bingung 

dan bertanya pada ibunya. 

AHS bertanya pada ibunya tetapi 

S tidak mendapat penjelasan yang 

jelas. 

AHS berpendapat mamanya 

childish karena berpikiran lebih 

baik anak kecil tidak mengetahui 

kenyataan hidup. 

Dari kokonya AHS mendapat 

penjelasan, koko AHS 

menyinggung ketidaksukaannya 

pada etnis Jawa. Koko AHS tidak 

suka hila AHS berbicara bahasa 

Jawa. 

Saat itu AHS hanya 

menggolongkan, karena 

penjelasan kokonya AHS mulai 

berpikiran negatif 

554 I P : Sejak kapan kamu mulai punya perasaan 
~~·l_ ________________________________ L_ ________________ ~ 



585 

586 

587 

588 

589 

590 

591 

karena orangtua say a jarang pulang .. saya juga 

jujur aja agak males lah .. no topik .. 

p 

s 
: Agak males? 

:Ndak ada topik .. topiknya pelajaran 

tok ... ndak ada yang lain rasanya ... 

Jadinya mo ngomongjuga sudah males .. 

p 
I 

: Kamu ndak punya ternan tetanggamu 

592 atau gimana? 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

s : maksudnya untk bersosialisasi? Oooo ada 

1 ternan ngomong ada, pasti ada .. bukan tetangga 

1 tapi kalau ternan ngomong aku pasti mencari .. 

pokoe aku paling gak tahan kalau sendirian dan ga 

ada yang diajak ngomong ... 

p : Terus kalau kamu menghadapi masalah 

600 bagaimana sih cara kamu menyelesaikannya? 

601 

602 

603 

s : Ya aku kan meminta pendapat pada 

beberapa orang yang bisa dipercaya .. tapi pada 

akhirnya tetep aja aku akan memutuskan 

604 scndiri ... jadi mcreka Cuma sebagai masukan saja .. 

605 p : Bisa kamu ceritakan ndak pengalarnanmu 

606 di sckolah baik positif maupun negatif 

607 pengalaman yang berkaitan dengan etnis? 

608 s : Ooo ya banyak kalau negatifya 

609 pengalaman yang berkaitan dengan diskriminasi 

610 

611 

612 

diskriminasi itu kalau positiftentang etnis apa 

ya ... ya ini aku ndak tahu kamu nganggep positif 

atau nggak ya .. tapi aku sebagai etnis Cina di 

613 Unair dianggap sebagai salah satu yang bisa 

614 membaur.. ya dengan orang-orang Jawa itu .. dan 

615 mercka sendiri mengakui .. xxx kamu iki Cino tapi 

Non ton, belajar, jarang 

sosialisasi. 

208 

Dengan orangtua tidak ada topic 

Topiknya pelajaran tidak ada 

yang lain 

Ternan bicara ada tetapi bukan 

tetangga. 

AHS paling tidak tahan bila 

sendirian dan tidak ada yang 

diajak bicara. 

Meminta pendapat pacta beberapa 

orang yang bisa dipercaya. 

AHS tetapmemutuskan sendiri. 

AHS dianggap sebagai salah satu 

etnis Cina di Unair yang bisa 

membaur. 

Cina yang bisa 'njawai' 



585 

586 

587 

588 

589 

590 

591 
I 

karena orangtua saya jarang pulang .. saya juga 

jujur aja agak males lah .. no topik .. 

p 

s 
: Agak males? 

:Ndak ada topik .. topiknya pelajaran 

tok. .. ndak ada yang lain rasanya ... 

Jadinya mo ngomongjuga sudah males .. 

p : Kamu ndak punya teman tetanggamu 

592 I atau gimana? 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

s : maksudnya untk bersosialisasi? Oooo ada 

teman ngomong ada, pasti ada .. bukan tetangga 

tapi kalau ternan ngomong aku pasti mencari .. 

pokoe aku paling gak tahan kalau sendirian dan ga 

ada yang diajak ngomong ... 

p : Terus kalau kamu menghadapi masalah 

600 bagaimana sih cara kamu menyelesaikannya? 

601 s : Ya aku kan meminta pendapat pada 

602 I beberapa orang yang bisa dipercaya .. tapi pada 

603 I akhirnya tetep aja aku akan memutuskan 

604 sendiri ... jadi mereka Cuma sebagai masukan saja .. 

605 p : I3isa kamu ceritakan ndak pengalamanmu 

606 di sekolah baik positif maupun negatif 

607 pengalaman yang berkaitan dengan etnis? 

608 s : Ooo ya ban yak kalau negatif ya 

609 penga1aman yang berkaitan dengan diskriminasi 

610 

611 

612 

diskriminasi itu kalau positiftentang etnis apa 

ya ... ya ini aku ndak tahu kamu nganggep positif 

atau nggak ya .. tapi aku sebagai etnis Cina di 

613 U nair dianggap sebagai salah satu yang bisa 

614 membaur.. ya dengan orang-orang Jawa itu .. dan 

615 mercka sendiri mengakui .. xxx kamu iki Cino tapi 

Non ton, belajar, jarang 

sosialisasi. 

208 

Dengan orangtua tidak ada topic 

Topiknya pelajaran tidak ada 

yang lain 

Ternan bicara ada tetapi bukan 

tetangga. 

AHS paling tidak tahan hila 

sendir ;an dan tidak ada yang 

diajak bicara. 

Meminta pendapat pada beberapa 

orang yang bisa dipercaya. 

AHS tetapmemutuskan sendiri. 

AHS dianggap sebagai salah satu 

etnis Cina di Unair yang bisa 

membaur. 

Cina yang bisa 'njawai' 



547 

548 

S49 

hatiku .. itu susah .. soale tak critai semua pasti 

seng tak critai iku gak isa nerima total..ngerti .. 

P : Jadi diri ideal bagi kamu itu seperti itu? 

S50 Yang lain mungkin ada tambahan .. 

55 I S : Iya, yang lain ya .. kaya terus ban yak 

552 relasi sukses yang standard standard lah ... yang 

)53 

554 

555 

khusus kayaknya Cuma itu saja .. 

P : Kaya menurutmu itu seperti apa? 

S : Kaya itu .. ya pokoknya gak kesulitan 

156 mikir uang lah .. ooo anakku sekolah .. dueke dari 

157 mana ya ... ndak sampek kaya gitu .. .itu ada .. 

)58 meskipun tidak ban yak tapi uang selalu cukup ... 

159 

i60 

P : Terus menurutmu dengan kedaanmu saat 

I ini menurutmu itu sudah mendakati diri idealmu 

16! atau tidak? 

162 S : Jauh sekali ... bahkan aku 

,6] belum .. mungkin ya kenak pelajaran ya ... mau 

)64 

165 

,68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

kerja ya ndak isa kerjaan ya segini 

banyaknya .. terus entah mengapa dalam percintaan 

selalu gaga! sebcnere bukan gaga! she tapi aku 

dewck selalu merasa tidak cocok pada 

akhirnya ... hingga aku dcwck yang mcmutuskan .. 

P : Terus kayak kamu ya kamu butuh nggak 

akan pcrsetujuan atau penerimaan rang lain? 

1 S : eehhh rasane kalau penerimaan aku 

sangat membutuhkannya .. aku ndak isa tenang 

kalau ada orang lain mikir .. yang kurang bagus .. 

aku ndak akan bisa tenang ... aku sangat 

perfcksionis .. tentang membentuk imej diri .. nah 

itu aku sangat perfeksionis .. 

p : Bagaimana kalau orang lain ada yang 

210 

hati, semua yang dicritai tidak 

bisa menerima total. 

Kaya, Ban yak relasi, sukses. 

Tidak kesuiitan uang, anak bisa 

sekolah. 

Jauh sekali 

Kena pelajaran tidak bisa kerja, 

Dalam percintaan selaiu gaga!. 

AHS sendiri yang merasa tidak 

cocok lalu memutuskan. 

Sangat membutuhkan penerimaan 

orang lain. 

Tidak b!sa tenang kalau ada 

orang lain mikir kurang bagus, 

perfeksionis membentuk imej 

diri. 



47 

148 

p49 

~50 

~51 

652 

653 

654 

655 

hatiku .. itu susah .. soale tak critai semua pasti 

seng tak critai iku gak isa nerima total..ngerti .. 

p : Jadi diri ideal bagi kamu itu seperti itu? 

Yang lain mungkin ada tambahan .. 

S : Iya, yang lain ya .. kaya terns banyak 

relasi sukses yang standard standard lah ... yang 

khusus kayaknya Cuma itu saja .. 

p 

s 
: Kaya menurntmu itu seperti apa? 

: Kaya itu .. ya pokoknya gak kesulitan 

656 mikir uang lah .. ooo anakku sekolah .. dueke dari 

657 mana ya ... ndak sampek kaya gitu ... itu ada .. 

658 meskipun tidak ban yak tapi uang selalu cukup ... 

659 p :Terns menurutmu dengan kedaanmu saat 

660 ini menurntmu itu sudah mendakati diri idealmu 

661 atau tidak? 

662 s : Jauh sekali ... bahkan aku 

663 belum .. mungkin ya kenak pelajaran ya ... mau 

664 

665 

666 

667 

i 668 

I 669 
i 

670 

671 

kcrja ya ndak isa kerjaan ya segini 

banyaknya .. terus entah mengapa dalam percintaan 

sclalu gaga! sebenerc bukan gaga! she tapi aku 

dcwck selalu merasa tidak cocok pada 

akhirnya ... hingga aku dewek yang memutuskan .. 

P : Terus kayak kamu ya kamu butuh nggak 

akan pcrsetujuan atau penerimaan rang lain? 

s : eehhh rasane kalau penerimaan aku 

672 sangat membutuhkannya .. aku ndak isa tenang 

673 

674 

675 

1676 

~77 

kalau ada orang lain mikir.. yang kurang bagus .. 

aku ndak akan bisa tenang ... aku san gat 

perfeksionis .. tentang membentuk imej diri .. nah 

itu aku sangat perfeksionis .. 

P : Bagaimana kalau orang lain ada yang 

210 

hati, semua yang dicritai tidak 

bisa menerima total. 

Kaya, Banyak relasi, sukses. 

Tidak kesulitan uang, anak bisa 

sekolah. 

Jauh sekali 

Kena pelajaran tidak bisa kerja, 

Dalam percintaan selalu gaga!. 

AHS sendiri yang merasa tidak 

cocok lalu memutuskan. 

Sangat membutuhkan penerimaan 

orang lain. 

Tidak bisa tenang kalau ada 

orang lain mikir kurang bagus, 

perfeksionis membentuk imej 

diri. 



709 s : Hobi ... olahraga ay ... ee tenes renang 

71 0 badminton fitnes 

711 

712 

p 

s 
; Kenapa kamu senang olahraga? 

: Aku seneng fitnes kare.m melnbentuk 

713 tubuh, badminton karena di situ aku makin tidak 

7 I 4 terkalahkan .. renang seneng sen eng ae kan lain 

715 dari yang lain aer. .. 

716 

717 

p 

s 
:Harapanmu apa untuk masa depan? 

: Seperti kebanyakan orang .. akan 

718 berusaha menemukan pasangan hidup .. dan 

719 

720 

menjadi paling gak berkecukupan lah ... 

p : Sekarang aku tanya ya tentang papa 

721 mamamu, papa mamamu itu melihat kamu seperti 

722 apa'? 

723 s : Lek mamaku tidak bisa memandangku 

724 sebagai orang dewasa tapi ya salahe dewek dia 

725 

726 

727 

728 

akan melewatkan potensi-potensi yang aku 

punya ... terserah sedangkan papaku bisa nerima 

aku sebagai orang dewasa .. ya .. ya aku cukup 

menghargai pandangannya .. kalau kamu 

729 dihormati .. kamu akan menghormati balik kan 

730 

731 

732 

ya ... aku menghormati papaku meskipun aku tidak 

in gin dekat dengan dia ... 

p ; Lalu apa sih harapan pada dirimu dan 

733 pada orangtuamu? 

734 s : Ya sebenere ada seh sedikit untuk 

735 menjadi normal seperti anak-anak yang deket 

736 

737 

738 

739 

dengan orangtuanya tapi mboh ya di satu sisi juga 

malcs .. males karena kerusakan yang terjadi 
I 
I scdcmikian Iuasnya sampai kamu males untuk 

\memperbaiki .. mending gini ae gakpopo .. akujuga 

Nemu pasangan hidup, 

berkecukupan. 
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Mama S tidak pernah 

memandang S sebagai orang 

dewasa. 

Papa S bisa menerima S sebagai 

orang dewasa. 

S hormat pada papanya, 

meskipun tidak ingin dekat. 

Di satu sisi ada keinginan untuk 

menjadi normal dekat dengan 

orangtua, di satu sisi males. 



740 

741 

742 

743 

744 

745 

baek-baek saja .. sudah salah dari dasamya ... ya 

sekarang yaapa carae aku mau ngubah pola pikir 

mamaku lha wong sudah dewasa wes uangel..ya 

1ek papaku lebih bisa ya tapi papaku itu .. eehhh .. 

kerusakannya terletak di aku .. ooo papaku ini 

man usia bias a .. bisa salah dalam mendidik cuman 

746 tetep ae males aku .. memang rasae gak iso diapak 

747 apakno ... wes gitu .. 

748 P :harapan papamu ke kamu itu apa? 

749 S : Rasae harapan mereka cumak satu ya .. 

750 wes jadi dokter. .. cumak satu jadi dokter itu 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

saja ... aku tidak merasakannnya .. 

P : Oooo untuk ternan, untuk pasangan 

hidupmu apa mereka punya kriteria tertentu? 

S : oo pasti mereka punya kriteria tertentu 

tapi beberapa tahun yang lalu aku sudah 

menegaskan .. kalau pasanganku akan kutentukan 

sendiri mereka suka atau tidak dan mereka 

758 rasanya meski melalui pertengkaran beberapa kali 

759 ya mcreka sudah menerima hal itu ... 

760 P : Tadi kamu kan cerita di Unair kamu kan 

761 tcrmasuk yang bisa cukup membaur dengan etnis 

762 lain .. mungkin bisa kamu ceritakan sedikit tentang 

763 itu? 

764 s : Contoh seperti tadi siang aku tadi ngajak 

765 makan temenku .. inisialnya Sg ngajak makan di 

766 depot yangjual pizza .. ok lah ... ga ada hubungane 

767 

768 

769 

770 

dee itu cerita kamu ini sebagai orang Cina .. 

njawani dibanding orang Cina yang laen .. koyok 

.. aku punya temen di Petra dia tidak mau 

mengakui dirinya itu Cina wah hebat iku ... dce 
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Salah dari dasamya. 

Ngubah pola pikir, wes dewasa 

sulit ngubah. 

Papa AHS man usia biasa, bisa 

salah <lalam mendidik. 

Jadi doktcr. 

S sudah menegaskan bila s akan 

memilih pasangannya sendiri, 

orangtuanya suka atau tidak suka. 

Sg berpendapat sebagai etnis 

Cina, S cukup bisa njawai. 

Ternan S kagum pada temannya 

yang etnis cina yang mengingkari 

etnisnya. 



771 

772 

773 

774 

775 

776 

777 

77'X 

779 

no 
781 

7'X2 

783 

784 

785 

koyok salut..salut ngono lho .. .lha aku jujur ac 

dalam hati .. .lah mbok pckcr aku back mbck kocn 

iki mau ngingkari lck aku tcnglang ta ... ngcrti 

maksudc ... 

P : Mungkin bisa lcbih dijclaskan lagi ... 

S : Dia mikir lck aku back dcngan orang 

Jawa dia rasac bcrpikir aku rasac gak scncng dadi 

Tcnglang ... hcch jadi pikiranc kayak anak kccil 

anak kccil kan suka berpikir absolut..yah tidak 

satu bcrarti nol...kalau papa tidak mcngajak maen 

aku bcrarti papa benci aku ... jujur ae aku bukane 

marah digitukno aku prihatin dengan pcmikirane 

yang masih scpcrti anak kecil itu .. 

Lha terus dia ditambah lagi menyebutkan nama 

7'X6 tcmanku satu persatu dan mengkritiknya .. si H 

787 

788 

789 

790 

mcskipun dia masih bisa bergaul dia sck 

sombong ... totok .. cino totok sck kudu tak 

kaplok ... yo ndak tau dia rucker apa gak dalam hati 

aku sakno .. aduh arck iki ... kasihan sckali 

791 diirimu ... 

792 p : Lalu mungkin kamu mempunyai ccrita 

793 lagi? 

794 s : Lalu ada lagi ... cntah mengapa pria pria 

795 Jawa itu scpcrtinya ada ketcrtarikan khusus sama 

796 tcng1ang scng ccwck .. aku sudah ndak tahu bcrapa 

797 kali dimintai to long: X tolong kenalno carikno 

798 koncomu seng ayu ... pikirku mosok ge1em seng 

799 ayu mbek kocn .. dipikir aku gudangc ccwck 

ROO bck'c .. 

801 p : Lalu bagaimana sikapmu? 
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S dalam hati bicara kamu pikir 

aku baik dengan kamu 

mengingkari kalau aku tenglang 

ta .. 

Sg berpikir bila S baik dengan 

orang Jawa berarti S tidak suka 

menjadi etnis Cina. 

Cara pikimya seperti anak kecil 

bila tidak satu berarti nol. 

S prihatin dengan pemikiran yang 

masih seperti anak kecil. 

Sg menyebutkan satu persatu 

nama ternan S dan 

mengkritiknya. 

Pria Jawa ada ketertarikan khusus 

dengan cewek Cina. 

S sering diminta to long untuk 

mengenalkan pada temannya 

cewek yang etnis Cina. 



802 s : Ya paling tak omongi ya nanti kalau ada 

803 yang mau tak kenalno .. dalam hati yo entenono 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

sampe modar gakkiro onok .. yah gitulah ... 

Kemudian ini kelanjutan yang tadi ada yang aneh 

dengan dokter-dokter Jawa yang sangat membenci 

tenglang aneh karena setelah dilihat mereka bojoe 

itu tenglang lha terus .. mereka nganggep seng 

dikawini itu apa aku gak isa ngerti ae jujur .. 

p : Maksudnya membenci itu bagaimana 

811 perilaku mereka? 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

s :Contohe kalau ada dm tenglang yang 

lui us dan amu masuk misalnya bagian opjin gitu 

ya, tenglang pasti tidak mungkin masuk ke sana 

ooo maaf kami tidak menerima keturunan Cina ... 

p ; Masak ngomong seperti itu? 

s : Lho iya bcner-bener ngomong seperti 

818 itu .. iya .. padahal bojoe tenglang gak tau ya 

819 

820 

821 

822 

mungkin dengan mengawini dia merasa 

l

mcnaklukkan gitu tapi bagiku itu tindakan .. 

P : Mungkin kamu punya cerita cerita lain 

yang seperti ini? 

823 W awancara 3 

824 

825 

s W aktu papaku masih ngambil dokter 

spesialis di Surabaya dan mamaku dinas di 

N anti ta kabari 

Dalam hati S berpikir tidak 

mungkin ada yang mau. 

Dokter Jawa yang membenci 

tenglang banyak yang istri 

mereka tenglang. 
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S tidak paham dengan pol a pikir 

mereka. 

Perilaku membenci etnis Cina 

misalnya dengan dm tenglang 

yang masuk opj in tidak 

diperbolehkan, memeritahu kalau 

mereka tidak menerima 

Keturunan Cina. 

lya, yang berbicara seperti itu 

istrinya cina. 

S berpendapat mungkin dengan 

mengawini mereka merasa 

menaklukkan. 

826 kota B, menunggu masuk dokter spesialis Papa AHS mengambil dokter 

827 I 

i 828 i 

. 829 I 

jadi di B itu ya hubunganku sama kokoku 

gak terlalu akrab, aku maen dhewek ... 

spesialis di Surabaya, mama AHS 

dinas di kota B. 

scpedaan Hubungan AHS dengan kokonya 
maen-maen sama anak 

kampung waktu itu satu gerombolan bisa 

lima betas orang mungkin yang tengglang 

cumak aku tok ... suatu saat ... swaktu aku 

tidak akrab AHS sering bermain 

sendiri. 

AHS sering bermain dengan 

tetangganya yang mayoritas 



833 

834 

835 

836 

837 

838 

839 

840 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

858 

859 

860 

' 861 

1862 

L863 

maen-maen ke rumah tetanggaku itu ya .... 

Mayoritas orang JaWa aku diajari 

melakukan gerakan tangan yang . . . apaya 

. . . kemproh terus aku kan gak ngerti ... 

waktu di rumah tak tunjukno mamaku: "Mi 

. . . ini lho mi ... " mamaku ngamuk aku ndak 

boleh keluar lagi maen-maen sama mereka. 
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Jawa. 

AHS diajari melakukan gerakan 

tangan yang kemproh, lalu AHS 

tunjukkan ke mamanya. 

Mama AHS marah dan AHS 

tidak boleh bermain dengan 

teman-temannya lagi . 

Setelah dilarang keluar rumah 

AHS mulai nakal, suka bermain 
Itu tahun terakhir aku di kota B ... setelah 

itu aku yang ndek rumah ya maen-maen ... 

opo .... Sarna pembantu ... tapi kan yoopo 

. . . yoopo bosen ndek 'Umah gak onok 

pcmbantu . . . lha wis iku mulai nuakal ... 

maen yo yo .. dulu yo yo kan murah ... ada 

yo yo seng besare sak kepalan tanganku ... 

tak lembar ke kepalae pembantuku lah .. 

mecahi barang-barang wes mulai nuakal ... 

terus tahun berikutnya aku kan pindah ke 

Surabaya ndek Surabaya ya gitu ... tapi 

keadaane lebih baek soale aku boleh keluar 

yoyo yang dilempari 

pembantunya, memecahkan 

barang, bermain yang memiliki 

kecenderungan agresi. 

Tahun berikutnya di Surabaya 

AHS lebih senang karena boleh 

bersepeda. 

rumah sepedaan .... Sebenare aku sepedaan AHS melanggar perintah 

gak boleh keluar dari gang ... aku gitu loh mamanya yang tidak 

... jadi keluar sampe gang satu ... gang- membolehkannya bersepeda 

gang sebelah kemana-mana sepedaan itu 

dan mamaku tidak pemah tahu wes podo ae 

nuakal Pagere tetangaku Menteri 

pertanian . . . kabinet. Suharto eee . . . ya 

namae mister .. IM mulai dari gemboke tak 

buak, tak: cemplongno got . . . simpul gak 

karuan sampek ngamuk-ngamuk sama 

bapakku ... dok ... yoopo she dok . . . udah 

.. ya tapi pak menterine gak masalah pak 

keluar gang. 

AHS sering melakukan kenakalan 

terhadap tetangganya. 



864 

865 

866 

867 

868 

869 

X70 

871 

872 

X73 

874 

875 

876 

877 

878 

879 

880 

881 

882 

883 

884 

885 

886 

887 

888 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

T 

s 

T 

s 

T 

s 

mentrine baek soro . . . . Seng ngamuk 

bojone. 

Bagaimana reaksi papamu? 

Nguamuk . . . tapi . . . ngamuk tok, gak 

pernah dipukul tambah suwe tambah nakal 

aku tambah wani nyelinap ndok rumahe 

tetangga . . . menek garasi sampek ruang 

belakang sampek ke kamar pembantune dae. 

Sekali lagi tanya ketahuan, nuakal, ... tapi 
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Papa AHS sangat marah, tetapi 

tidak memukul. 

Tambah lama AilS semakin 

nakal. 

ndek sana lcbih enak pcrkoncoanku lebih Di N pertemanan AHS lebih 

enak... enak. 

Ndck sana ndek mana ndek mana? 

N ... rumah pertamaku di Surabaya karena 

beraneka ras ya ... tenglang ada jawa ada ... 

sak gang hampir kenai semua aku .... Tapi 

jarang maen . . . kan kompleks ya jadi 

mcrcka ada les-les. 

Kamu gak les? 

Waktu itu aku belum butuh les ... bukannya 

nyombong ya ... tanpa les aku juara sitok ... 

gitu .. yaitu , ... mercka lcs jarang maen-

maen ... kamu tahu tembak peluru ijo itu 

lho wes tuembak tembakan sampek sak 

gang peluru ijo tok isie terns pas iseng-iseng 

sembunyi menembak orang Jewat ... pernah 

satu kali itu ketahuan ... pas aku nembak 

hidup di bawah pager orange itu pinter 

ngmceng sampek di bawah pager . . . oh 

koen .. aduh maaf pak . . . maaf . . . gak 

sengaja . . . gak akan saya ulangi Jagi ... 

maher I x iki tok ketahuan. 

Di N pertemanan AHS lebih 

multiras. 

Hampir satu gang kenai AHS, 

tetapi tidak pemah bermain 

bersama karena mayoritas 

mengikuti les. 

AHS tidak les karena tanpa les 

dia juara satu. 

Ternan AHS jarang bermain 

karena les, AHS menyukai 

permainan menembak orang yang 

lewat. 

Satu kali AHS ketahuan sedang 

menembaki orang. 



895 . s 
896 

897 

898 

899 

900 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 T 

919 s 
920 T 

921 s 
922 

923 

924 T 

925 
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Terus 1ulus SD pindah D ... daerahe Galaxy 

mall ... dek sana yaa pancet ae bakat nakal Lulus SD pindah D, bakat nakal 

tetap ada . . . ya mungkin komunikasi gak 

bagus waktu itu jadi pulagn sekolah aku 

kerjaane menek genteng .... Ngliati a wan ... 

masih tetap menenmbak orang yang lewat 

dari atas gentang ... haha. Aku mboh opoo 

aku puerang nembaki orang. Apalagi lebih 

tersembunyi tempate . . . di atas genteng! 

tetap ada. AHS merasa waktu itu 

komunikasi tidak baik. 

Sehari-hari AHS naik genteng, 

melihat awan, menembaki orang 

yang lewat. 

AHS makin suka bermain setelah 

diberi kokonya senapan laras 
Apa1agi kan ke Ma1ang 

ngewarisno tembak'e ke aku 

kokoku panjang. 

Tembak 

pcluru ijo podo .. tapi laras panjang ... . 

Buidik tembak. Haha .... Tolah ... toleh .. . 

sucneng nembaki orang aku senang naek 

genteng sampek suatu ketika ada anake 

tetangga . . . cewek mbuh mungkin ketok 

aku muenek genteng sak bulanan bee 

sampck akhere dee kenek demam berdarah 

. . . sakit parah pokoe . . . waktu digigit 

nyamuke rasae di atas genten itu ... masuk 

rumah sakit tems ... tak itu aku gak pemah 

naek atas genteng lagi . . . jarang-jarang 

kecuali ada perlu baru naek lagi. 

Lho opoo ndak naek? 

Ndak tau ndak pengen ae ... tapi ... 

Waduh .. first love nih 

Ndak bukan first love ... ndak tahu pokoe 

sejak itu ndak pengen .taek a:tas genteng 

.... Gitu 

Kamu ingat pemikiranmu waktu itu .... Apa 

karena dia digigit nyamuk di atas genteng? 

Ada anak tetangga, cewek, ikut 

naik genteng bersama AHS. Tiba

tiba anak ini sakit dan masuk 

Rumah Sakit, sejak itu tidak 

pemah naik genteng lagi. 

Sejak itu tidak ingin ke atas 

genteng. 



926 ' s : r-vfungkin konyol ya ke atas genteng hbs dee 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

gaada ga enak males ... malas naek. 

T Tadi kamu kan cerita kamu di B ...... apa 

kamu di Cina-Cinakan di sana? terus seberapa 

parah .... 

S : Ndak juga sih ... soalnya mamaku kan dokter 

jadi dihargai oleh masyarakat sana,ya paling 

dipanggil nyo sinyo .... trus aku bilang namaku 

bukan sinyo .... namaku ..... xxxx. yo arek-arek 

kampung itu ngomong gini no Cino ... Cino waktu 

itu aku sek cilik .... ga ngerti ya ok ok ae gitu ..... 

937 tapi secara overall...aku diterima .... 

938 T : Perlakuannya mereka ke kamu g1mana 

939 tanggapan mamamu? 

940 

941 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

S : Ya ... lek liak watak'e mamaku ..... waktu itu 

dec kuatir ya ..... dulen kok mbek arek kampung 

jadi ... waktu pcrtama kali maen mbek mereka .... 

Umurku sek 2 '12 tahun aku maen sama anak umur 

em pat sampai lima tahun ..... jadi secara bahasa ... . 

Sccara permainan aku ikut-ikutan mcreka lha ... . 

Kamu bayangno.. anak umur dua setengah 

tahun.... sepedaku itu sepeda BHX cilik yang 

948 seharusnya dipasangi roda pembantu di kiri dan 

949 kanan nah itu aku negmail-ngemail.... ngepot-

950 ngepot iso aku .... lho sampek sekarang koncoku 

95 I tak critai aku umur 2 Y:! tahun ngempot ngepot ga 

952 onok seng percoyo ... haha. 

953 P : Eeee.... Kalau dilihat dari masa kecilmu, 

954 seharusnya pcrsepsimu terhadap orang jawa itu 

955 kan baik .... Apa yang membuatmu berubah? Atau 

956 ada peristiwa atau apa? Yg merubahmu atau apa? 
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Malas naik genteng setelah itu, 

tidak enak. 

AHS diterima oleh masyarakat 

sana, mama S dokter jadi dihargai 

oleh masyarakat. 

Paling hanya dipanggil sin yo, 

Cino-Cino, tetapi S tidak 

mengetti karena masih kecil. 

Mama AHS kawatir AHS 

bermain dengan anak kampung. 

Dua setengah tahun bermain 

dengan anak umur empat lima 

tahun, secara bahasa dan 

permainan AHS sudah mengikuti 

anak berumur di atasnya. 



957 · S : Ya ... sampek pindah Surabaya ya tetep baik 

958 

959 

960 

ya persepsiku .... Cumak waktu yang 

membuktikan ... SD kan juga ... Walaupun SD 

Katolik, tetep separuh separuh ya separuh 

961 tenglang separuh jawa ..... mungkin aku Cuma isa 
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Sampai pindah Surabaya tetap 

baik persepsinya. 

SO AHS multiras 

962 ngomong waktu yg membuktikan kalau mereka AHS hanya bisa bilang kalau 

963 tidak sebaik itu. sedikit demi sedikit. .. 

964 

965 T : Kamu ingat pengalamanmu yang sedikit -

966 sedikit itu? 

967 S Ooooo ..... pemah .... Suatu ketika waktu 

968 sekolah.. .. Dikepung. ... Nha ini brengseke 

969 

970 

971 

mereka sih ..... mereka pura-pura ngepung mau 

ngantemi aku tanpa sebab, terus ada satu orang 

wana seng mbelani aku ... terus yaopo ... mereka 

mereka tidak sebaik itu, waktu 

yang membentuk pemikirannya 

sedikit demi sedikit. 

Waktu sekolah AHS pura-pura 

dikepung oleh sekelompok anak, 

ada orang Jawa satu membela 

AHS, tangannya ditaruh di bahu 

972 discntak tok nyningkrih kabeh... aku lek setelah menolong AHS, 

973 bingung ... ndak ngerti opo-opo, terus wana seng 

974 gede iki Iek jalan mbek aku eee .... Tangane iku 

975 dianukno ndek aku .... Dee kan tinggi ... misale 

976 dee jalan ndek kiriku tangane ngerangkul pundak 

977 kananku .... Iku as line nyopet. 

978 T : Oya ta? 

979 S :Bruengsek pokoke .... Sejak itu mungkin .... 

980 

981 

982 

983 

Ya aku ndak sejak itu tok she sedikit demi sedikit 

lah. 

T Kamu bisa menjelaskan apa saja yg 

984 merubahmu? 

985 s Yaaa ..... mungkin dari kokoku juga ya 

sebenarnya si penolong mencopet 

AHS. 

Peristiwa itu turut membentuk, 

pemikiran AHS terbentuk sedikit 

demi sedikit. 

986 dari dulu wes gak seneng mbek wana-wana iku Dari dulu koko AHS tidak suka 

pas aku maen gak sekeras dee ... dengan orang J awa. 
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988 

989 

990 

991 

TT 

s 
T 

s 

: Memange sejak kapan? 

: Scpanjang yang kuinget dec gak seneng. 

: Kokomu bukannya di Malang waktu itu? 

: Oooo sori ... kokoku pindah ke malang kira-

992 kira mulai satu tahun terakhir aku ndek B kokoku Sepanjang yang AHS ingat 

993 gak pernah seneng... sampek aku kan lek kokonya tidak suka dengan Jawa 

994 

995 

ngomong.... bahasa jawa kokoku sampek gak 

mau ngomong sama aku .... opo itu .... kamu kok 

996 ngomong reneo ... reneo.... kesinio... koyok jowo 

Bila AHS bicara bahasajawa, 

koko S tidak mau mengajaknya 

bicara. 

997 se ..... yaiku. Di Surabaya juga gitu ya ... aku kan Di Surabaya AHS sering 

998 scpedaan, terus kan ada kawanan anak kampung, diganggui anak kampung saat 

999 

1000 

kawanan anak kampung ini cee.... sangat tidak 
i 

' fi·iendly .... dilempari batu lah ... 

I 001 T : Kamu pernah dilcmpari batu? 

1002 S : Pcrnah ... kan mereka mau nyolong jam bu .... 

1003 tak omongi lapo?. Dilempari batu aku .............. . 

: Mmmmm. 

sepedaan. 

1004 

1005 

T 

s Pemah, saat mereka mencuri 
:Karena waktu iku aku sek kelas tiga atau 

jambu, AHS dilempari batu. 
I 006 em pat. .. ta guyang .... Ta guyangi kabeh nguamuk 

1007 aku. Mereka lima-enem orang .... Tak semprot 

I 008 mereka lari, lha ngomong baek-baek aku disawat Saat kelas tiga, cmpat AHS 

I 009 b marah menyiram lima enam atu. 

I 1010 

I 0 I I 

1012 

i 1013 

1014 

T : Kamu pernah menceritakan kejadian itu ke 

I 
papamu. mamamu? 

S : Saat itu ya mereka tak critai selalu aku yang 

diamuki 

T : kok bisa? 

I 015 Sclalu kok ... tukaran mesi aku seng diamuki 

I 0 16 padahal bel um tentu aku seng salah, na ini ada 

orang. 

Bila cerita pertengkarannya AHS 

selalu dimarahi 

I 01 7 lagi cinta dalam kehidupanku . . . gak ada Setiap bertengkar selalu AHS 

--~ 0 1_~1~~bungane dengan ... aku paling cilik rata-rata dimarahi padahal bel urn tentu 

---



r~~~ 
I, :021 
11022 
I 

11023 

11024 

1025 

1026 

1027 

102R 

1ebih tua setahun a tau dua tahun ... mboh opoo 

mereka senang soro nggepuki aku, ya karena 

rame-rame aku gak isa nglawan ... selalu setiap 

hari selama dua a tau tiga tahun ... jadi kalo arek 

laen seng gitu tros omongno ke orangtuae papae 

atau mamae seng turun ... suatu ketika aku wes 

ngantuk maneh hari itu cumak dua orang ndek 

mobil iku salah satu tak antemi perute ndak karu

karuan. Nguamuk ... dee papae ndatengi sekolah 

yaitu kaena merasa gak dibcla aku turun 

222 

AHS yang salah. 

Entah kenapa teman-teman AHS 

suka memukuli AHS, AHS paling 

kecil. 

Karena rame-rame AHS tidak 

bisa melawan. 

Pemukulan tersebut terjadi setiap 

hari selama dua sampai tiga 

tahun. 

Kalau anak lain yang mengalarni 

papa a tau mamanya akan 

membantunya. 

1 029 tangan dcwek .. sampek ada pokoke aku mbalas 

2030 

1031 

1032 

1033 

mercka ketika mercka tidak bersama-sama ada 

seng tak cakar dari alis sampe mulut kulite ilang, 

haha .. parah yo ... yowes akhire gitu ... pasti 

ngamuk biasae .. mamae ... papae .. seng sakno 

AHS membalas karena merasa 

tidak dibela, ketika mereka tidak 

bersama-sama AHS menyerang 

habis-habisan. 

Orangtua anak lain selalu marah-

1034 sclalu wali kclasku wali kelasku selalu marah, wali kelas AI-IS selalu 

1035 

I 036 

1037 

1038 

melindungi aku .. haha meskipun dee ndak tahu melindungi AHS meskipun tidak 
tahu bila AHS diperlakukan tidak 

aku diperlakukan ga adil meski ndak tahu dee 
adil. 

mesti dilindungi, aku ... haha gitu ... 

1039 T Terus kamu sama mama papamu ga tcrlalu 

1 040 de kat ya ... ? Kalo sama kokomu 

1041 

1042 

1043 

I I 044 

1045 

1046 

1047 

1048 

s Secara singkatnya ndak a<...a orang seng ndek 

rumah seng isa tak ajak omong semuane lek 

gak nganggep aku cilik ... pokoe ga pernah 

serius nganggap omonganku pun .. sampe 

kuliah . . . Eee . . . benere hubunganku sama 

Tidak ada orang di rumah AHS 

yang bisa diajak bicara di rumah. 

Semuanya menganggap AHS 

masih kecil, tidak pemah serius 

menanggapi AHS. 
orang rumah baru terbentuk akhir tahun lalu 

Hubungan dengan orang rumah 
.. sebelum itu ndak ada hubungan sama baru terbentuk sejak tahun lalu. 

sekali. 

T 
L_ ___ LI _______________________________ _L ________________ __ 

1049 Dulu kamu kan pernah cerita kalau papamu 



1050 

1051 

1052 

1053 s 
1054 

I 055 

1056 

1057 

1058 

1059 

1060 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 T 

1069 s 
1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 
------'---

ndidik ala militer kamu tahu apa sebabnya 

papamu ndidik ko seperti itu: pemikiran dia 

apa? 

Seng pertama mungkin papaku dididik 

secara militer . . . maksude keras gitu lho 

berusaha sendiri . . . ga ada seng isa nolong 

kamu prinsipe itu lek kamu ndak isa ya 

matio. Maksude semua hams be~juang-

bcrjuang ditolongi iku apa sih ... paling gak 

ditulungi, dibimbing pokoe ... gak diajari 

cara bergau1 ... kita orang sibuk, kita gak isa 

nolong kamu. Berjuango .. ndak boleh 

mengharapkan bantuan orang lain, didikane 

ndek aku iku campuran antara prinsip ya ini 

dunia keras berusahao dewek mbek mamaku 

papaku memang sibuk dan lagi ga punya 

uang. lagi susah, jadi ga isa mengharapno 

mreka. 

Kamu bisa cerita masa SMP, SMA 

Karena ga diajari cara bergaul, apalagi SMP 

ku itu memang terkenal sombong jadi pas 

aku SMA, SMAku lebih dari separo orange 

dari SMPku nah diantara orang-orang itu 

terkenal orange sombong-sombong ha. 

Kamu isa mbayangno ... SMPku ini kayak 
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Keluarga papa AHS juga 

mendidik dengan Keras, berusaha 

sendiri, tidak ada yang bisa 

menolong. 

Berjuang sendiri, tidak 

ditolong,dibimbing, tidak diajari 

cara bergaul. 

Prinsipnya campuran antara ini 

dunia keras berusahalah sendiri 

dengan orangtua AHS memang 

sibuk. 

AHS tidak diajari cara bergaul, 

Anak-anak di SMP sombong-

sombong. 

film-film Amerika golongan populer SMPku kayak film Amerika, 

go Iongan tidak populer ... berengseke golongan popular, tidak popular. 

setengah mati. Aku .. kamu kayak di film-
Populer, tidak popular dan 

film anak muda ... ooo ini popukr, ini tidak berusaha menjadi popular, tidak 

populer dan berusaha menjadi populer, !hi popular dan tidak peduli. 

tidak populer dan tidak peduli ... aku masuk AHS berkesimpulan dia go Iongan 



' 

1081 

1082 

yang terakhir. 

1 083 T : Kamu pemah digencet? 

1084 S : Bolak-balik 

1085 T Ooo bolak balik? 

1086 s Kaya pemah kerja kelompok aku ini 

1087 mau masuk kelompok arek namae Iukas kas 

1088 

1089 

1090 

1091 

aku kelompokmu ya . . . o iya gampang

gampang ... terus ada arek seng omongane 

gak enak: lapo she milik arek koyo ngono .. 

iku bener-bener jelas dan terbukti arek seng 

I 092 ngomong ngono iku are sak keluargane 

I 093 berengsek lek kamu jeli ndek koran 

1 094 beberapa tahun seng 1alu ada orang kepa1a 

I 095 pabrik kehancuran Belanda dibacok 

1 096 pegawaine soale omongane gak enak ya itu 

1097 Bapake ... 

1098 T Ooo tapi waktu SMP kamu gak pemah 

l 099 ngalami diskriminasi? 

1100 

1 l 0 1 

1102 

1103 

11 04 

s 
T 

s 

Diskriminasi opo wong kabeh tenglang .... 

SMA mu gimana? 

Waktu SMA aku menjumpai pergaulan yang 

bcnar-benar berbeda adalah SMP ya aku 

11105 

benar-benar kasar ooo temyata pergaulan 

seng bcner seperti ini ... meskipun dikata ... 

l11 o6 aku baru belajar benar bergaul itu SMA, 

mamae sek belajar ya beberapa kali 
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terakhir. 

AHS sering digencet. 

Kerja kelompok, 

AHS minta masuk kelompok L 

ternan L menolak, dan 

mengatakan untuk apa mengajak 

anak seperti AHS. 

SMP AHS mayoritas Cina. 

Saat SMA AI-IS mcnjumpai 

pergaulan yang benar-benar 

berbeda. 

AHS baru bela jar bergaul dengan 

benar saat SMA, karena baru 

l

i II 07 

II 08 

l11 o9 

belajar kadang-kadang 
menyinggung, ya aku ga nyalahno mereka 

Ill! 0 I 

menyinggung orang lain, kalau 
sih lek mereka ngamuk, memang aku gak 

ngerti cara bergaul dan aku baru ngerti cara sekarang AHS tidak tahu. 

ada yang tersinggung sampai 

' i 

~~~~_j_ ___ b~_ga __ u __ '~_Y_,·~_s_M __ A~·-· . __ le_k~a_d_a_s_e_n_g~ad_a__j_~~~~~~~~~--



r 
1112 

1113 

1114 

1115 T 

beberapa tersinggung sampe sekarang yo 

mboh . . . karena memang itu seng harus 

te~jadi ... 

Terus kalo di masa kuliah itu gimana? 

1116 Disana kan campur terus caramu bergaul itu 

I 117 gimana? 

1118 S: Lha kuliahku ini aneh kan kedokteran to 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

selama gumbulanku bukan gumbulan tipe arek 

kedokteran, arek kedokteran kan gumbulane seng 

uatas-uatas rangking-rangking... sementara aku 

' bukan tipe seng masuk iku, jadi ndek kedokteran 

iki aneh ngomong mesti a! us ... aku misuh cuk 

. . . ngono noleh kabeh ... yo iku seng tenglang-

teng1ang pertamae aku kaget dan harus 

menyesuaikan diri, tapi kedokteran iku pergaulan 

yang sensi dan jaim ... maksude jairo itu guyon 

... tapi gak nyinggung ... jayuse ... laen ... jayuse 

I kayak jayuse srimulat itu lho ... tahu? 

1130 T Srimulat? 

1131 s 
1132 

1133 

1134 

1135 

1136 T 

1137 s 
I I 38 T 

Ndak kemproh tapi lucu dan aneh misale 

aku SMA guyonane kemproh rusak gak 

karo karoanan, lek jujur pergaulan SMA ku 

inisial B itu jauh lebih mirip 

gumbulanku mbek Sg. 

Oya ta'? 

mbek 

Iya daripada mbek koncoku ... ndek fk 

Oo jadi kamu mbek masa memang cocok 

1139 1 s Secara pergaulan ya tapi secara sifat ndak 
I 

1140 l T 

1141 I 

1142 ! T 
' ' 

Koyok kebiasaan guyon kemproh-kemproh 

ga karuan 

Jadi kamu isa tahannya itu ya ... 
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Ternan AHS di kedokteran adalah 

anak yang rangking alas, 

sementara saat AHS SMA 

kelompok AHS 

bukan tipe yang seperti itu. Di 

kedokteran harus bicara hal us, 

misuh sedikit menoleh semua . 

Pergaulan di kedokteran Iebih ke 

arah scnsi dan jaim. 

Bercandanya tidak kemproh, 

Iucu, aneh. 

Pergaulan SMA AHS lebih mirip 

dengan pergaulannya dengan Sg. 

Secara pergaulan cocok, secara 

sifat tidak. 

-----~--"---~-------------------------_L_ __________ ___j 



1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

1148 

1149 

1150 

1151 

1152 

s 

T 

s 

T 

s 

Ya . .. secara interaktif bahasa pergaulan 

kami mirip tapi secara sifat ndak 

Hmm ... kamu kok isa tahan sama dia? 

Sapa seng bilang aku tahan? 

Trus gimana? 

: Semuane itu kan pergaulanku dengan Sg, 

wana-wana semuanya tujuan politis ... kamu 

sebagai dokter Tenglang ga punya back up 

Bahasa pergaulan mirip, tapi 

secara sifat tidak 

S tidak beranggapan dia tahan 

dengan pergaulan dengan Sg, 

etnis Jawa. 

Pergaulan dengan lain etnis ada 

unsur politis, karena dokter cina 
orang Jawa .... Dipcrsulit. .. pasti bila tidak punya back up 

1153 dipersulit. .. dan aku bukane sombong ya dipersulit. 

1154 tapi sak angkatan seng paling diterima itu 

1155 

1156 

1157 

1158 

1159 

1160 
I 

1161 T 

1162 s 
I 1163 

1164 

1165 

1166 

1167 

1168 

1169 

1170 

1 171 

1172 

-~;J_ 

aku mbek Da ... tapi Da itu ditcrima soalc dia 

nyontoiJmkan karena sifatnya, ... bukan 
Satu angkatan yang paling 

diterima Da dan S, Da diterima 

omong kemproh, aku memang sccara karena nyontekin s diterima 

pergaulan zsa masuk .... sifate rsa karena memang bisa masuk 

masuk ... Manuver dalam pcrgaulan ... susah 

ya kamu ngertinya .... . 

: Contoh lha Contoh .. . 

: Aku lcbih bisa masuk kc pergaulannya 

mereka .. kaya Sg kan dia masuk organisasi 

H aku manuver pergau1an misa1e ndek 

organisasi ada orang seng mayak kayak 

gzm ... yaaapa carae mateni orang itu 

pergaulannya. 

Sg masuk organisasi H, Sg 

meminta pendapat S bila ada 

orang yang dianggap mayak, 

bagaimana cara mateni orang itu, 

diserang dari mana ... itu Da seng gak Da tidak bisa memberi saran 

isanglakukno ... Da terlalu 1urus Sg sering sedangkan S bisa. 

tanya ndck aku A ada arek kaya gini .. enake 

diapakno .. oooo . .itu dijegal ae carae ngene-

ngene... Ban yak orang yang ga bisa 



ITT74. I 1175 T :yang dijegal itu ras apa? 

1176 I s 
1177 1 

:Tidak ada tenglang yg masuk organisasi. 

1178 T :Kamu masuk organisasi? 

1179 

1180 

1181 

1 I 82 

I 183 

1184 

S :Ndak, aku males . .jadi orang belakang Iayar 

aja atau pengamat.. 

T :Kenapa tenglang males masuk organisasi? 

S :Soale ##### organisasi itu .. ngerti dewe lah 

1 185 bahasane kaya apa ... tidak sesuai wacana, tidak 

1186 sesuai bingkai . .intinya wes #### mereka ngomong 

1187 gitu-gitu .. wes rapat pasti telat, #H.## tok ga ada 

1188 #### blas .. tenglang iku pola pikire tak-tek-tak-tek 

1189 cenderung praktis . .laen sora pokoke .. mboh lagi 

I 190 kalau arek-arek tenglang non fk gimana aku ga 

1191 tau .. berikutnya ada factor kedua .. organisasi-

1192 I organisasi itu dimonopoli Y atau 

1193 sejenisnya .. pokoknya xxxxx gitu .. entah gimana 

1194 kita selalt1 merasa di"anjurkan"pindah 

1195 agama .. waktu kerja kelompok pun setengah 

l 196 dipaksa ndengerno lagu kasidah .. katae .. "ayo, 

I I 97 kamu mcsti dcngcr ini" 

I I 98 

I I 99 

1200 

1201 

1202 

1203 

1204 

T :kamu kan cukup sering bergaul sama mereka, 

tau nggak yang dianggap orang cina penting apa, 

orang jawa apa,value mereka,yg membuat km ga 

bisa menerima mereka sepenuhnya? 

S :Tak piker orgjawa mentingno glamornya 

227 

Tidak ada etnis cina yang masuk 

organisasi. 

Tidak, S rna las, lebih suka jadi 

orang belakang layar saja atau 

pengamat. 

Bahasa yang berbeda, telat, bicara 

tidak ada isinya. 

Menurut AHS tenglang pola 

pikimya lebih praktis. 

Tidak tahu lagi Cina selain fk. 

Factor kedua organisasi itu 

dimonopoli Y atau sejenisnya. 

AHS selalu merasa dianjurkan 

pindah agama oleh temannya. 

Saat kerja kelompok diputarkan 

lagu kasidah. 

Orang Jawa lebih mementingkan 

glamomya. 

-··---~-------------------------'------------....J 



1205 T :glamour? 

1206 

1207 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

1220 

1221 

1222 

1223 

S :Jadi nilai-nilainya ditentukan barang-barang 

mereka, HP mobil pokoknya gitu-gitu .. nek 

tenglang hp dll ga perlu apik-apik yang penting 

fungsional dan ga elek-elek nemen .. tenglang kalo 

milih HP yg fungsional..kalau wana yang paling 

larang .. kalo ga nokia keluaran terbaru ga mau 

pake .. pokoke mayoritas selain golongan Y 

gitu .. kalau yang Y keijaane baca XXX tokk ae .. si 

Sg kebagian ngangkut anak-anak Y ke tempat 

baksos dan .. percaya ga .. di mobil anak-anak Y 

baca YYY .. ngaji ndek mobilku ... 

T :Sg itu Y? Bukan .. Sg itu cenderung lebih ke 

golongan anak dokter .. de'e nguomel-nguomel ke 

aku soal "insiden" baca YYY di mobil itu .. anak-

anak dokter itu kaya mbentuk geng-gengan buat 

tukaran .. satu ada masalah iso maju kabeh. 

1224 T :Golongan Dokter dan pejabat jadi satu? 

1225 

1226 

1227 

1228 

1229 

1230 

1231 

S : Ya gitu mbentuk geng-gengan .. sedangkan kalo 

Y ada masalah ga ada yang maju .. paling yo 

mengutuk 

T:Mengutuk? 

S : Ya .. mungkin yo ngutuk dalam bahasa arab 

1232 ° k k g1tu a u ya moso tau ..... 

1233 

1234 

1235 

T:Ya ... 
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Nilai dipentingkan barang, HP, 

Mobil. Tenglang HP tidak perlu 

bagus-bagus, yang penting 

fungsional, Jawa yang penting 

mahal. 

Mayoritas selain go Iongan Y 

seperti itu, yang Y selalu baca 

YYY. 

Anak-anak dokter membentuk 

geng U'1tuk bertengkar, satu ada 

masalah semuanya maju. 

Anak dokter dan pejabatjadi satu, 

golongan H ada masalah tidak 

maju hanya mengutuk. 

Ngutuk dalam bahasa Arab. 

Sebagai tenglang lebih susah 



1236 S :Paling kamu sebagai tenglang lebih susah 

123 7 masuk go Iongan H daripada anak dokter..kalo 

1238 nycdek-nyedek moro-moro dipikir babi haram 

1239 atau semacamnya .. susah .. kecuali kalo kamujadi 

1240 mua1afyo 1aen ceritae ... 

1241 

1242 

1243 

1244 

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

1250 

1251 

1252 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1259 

1260 

1261 

1262 

1263 

1264 

1265 

1266 

T :Ini hanya kroscek, temenmu yang 

kuwawancara, Sg ngomong kalo gayanya low 

profi1e ... ma1ah anak Cina yang standamya 1ebih 

tinggi dari .Jawa ..... . 

S : Gini ya .. kalo Sg itu .. mungkin aku kurang 

spesifik .. dee memang lebih bisa gumbul sama 
I 
1 

orang-orang HMI tapi yg angkatan atas-atas 

aja .. Sg memang rada aneh .. ga isa semua orang 

kamu ikutno penggolonganku 100% bener..Sg 

kalo tak asumsi lebih deket ke golongan.anak

anak dokter..hubungane yang tulus ke sana, bukan 

H .. hubungannya ke H Cuma hubungan politik, 

sepcrti hubunganku ke wana-wana gitu .... 

T : Cara teman-temanmumu tenglang gumbul 

sama wana-wana gimana kok kamu bisa diterima 

dan mereka tidak? .. 

S : Paling-paling yang bisa masuk cuman Y 

itupun ga terlalu dalem .. kalo si P bisa masuk tapi 

scmata-mata Cuma karena hasil kerjanya memang 

bagus .. masuk ke kepanitiaan buku angkatan 

dll..hubungan ke~ja memang masuk, tapi 

masuk H daripada anak dokter. 

Bila mendckat dipikir 

haram,kecuali etnis Cina mualaf. 

Sg memang berbeda, tidak masuk 

kedua kategori yang dibuat AHS. 

Tidak bisa semua orang 

dimasukkan penggolongan AHS 

100% 

Sg lcbih dekat kc go Iongan anak 

dokter, lebih tutus. 

Hubungan Sg ke H hanya politik, 

scpet1i hubungan AHS dengan 

Jawa. 

Hanya Y, itupun tidak terlatu 

dalam, P hanya karena kinerja, 

sedangkan untuk hubungan 

interpersonal tidak. 



1267 hubungan .. .interpersonal no .. 

1268 

1269 

1270 

1271 

1272 

1273 

1274 

1275 

1276 

1277 

1278 

1279 

1280 

T :Tadi kamu cerita kamu berhubungan hanya 

karena politik, kamu juga nggak tahan sama 

mereka tapi kok kamu bisa survive, gimana 

caranya? 

S : Ya gampang ae, misale kamu piara kucing 

nggrawuki kursi, piara anjing siap-siap kalo 

malem njenggong ga mandek-mandek .. nek liat 

#### aneh ya lama-lama biasa . .it's in their 

genes .. paling nek pas muangkel nemen ya aku 

nyingkrih atau pulang dengan berbagai alasan tapi 

kebanyakan mereka nggak merasa sih .. 

1281 T:Bedanya kamu bergaul sama temen-temenmu 

1282 1 yang tcnglang gimana? 
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Kalau melihat Jawa aneh lama

lama biasa, menurut AHS sudah 

di dalam gen mereka. 

Saat sebal yang tidak tertahankan, 

AHS pergi atau pulang, 

kebanyakan mereka tidak tahu. 

1283 Dengan ternan-ternan Ahs yang 

1284 

1285 

1286 

1287 

1288 

1289 

1290 

1291 

1292 

1293 

1294 

1295 

S: Nek konco-koncoku yang sekarang deket sih 

deket tapi tulus soro ya nggak .. karcna memang 

bukan gayaku bergaul kaya gitu rada jaim 

jaim .. yang bisa bener-bener tulus ya sama tcmen

temen SMA ku kaya si B itu .. 

I T :Sering cerita dari hati ke hati? 

S :Iya sib tapi tetep ae ngganjel..bukan gayaku 

T :Kamu punya pengalaman di kuliah yang ada 

hubungannya dengan ini? 

i S :ltu .. pas jaga klerk di bagian syaraf .... yang 

I

! 1296 

1129 
ditarik ke ke1ompok mereka Cuma aku .. katanya 

L-·-· 

Cina bergaulnya bukan gaya AHS 

bergaul secarajaim, yang bisa 

benar-benar tulus dengan B 

ternan SMA. 

AHS sering cerita dari hati ke hati 

tetapi tetap merasa kurang pas. 

Saat klerk yang ditarik ke 

kelompok mereka hanya AHS. 

Karena AHS lebih bisa berbahasa 

sopan. 



1298 sih karena aku bisa "berbahasa" 1ebih sopan 

1299 dari pada si F. 

1300 

1301 

1302 

1303 

1304 

1305 

1306 

1307 

1308 

1309 

T :Maksudnya sopan? 

S :F lek ngomong sama mereka ketok totok 

soro .. ooo .. nek ndak giitu ya gitu .. nek nak nek nak 

nek teros .. masio pake bahasa Indo ya ketok 

mekso .. haruse kalo ngomong sama pasien 

terutama yang tua harus pake bahasa sopan dan 

sebaiknya krama, apalagi sebagian dari mereka ga 

terlalu ngerti bahasa Indonesia. 

131 0 T :Oooo kamu isa? 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

S : Ya isa dikit-dikit sih pokoknya bahasa yang 

diperlukan dalam pemeriksaan .. misalnya 

ngomong terima kasihjangan 'makasih buk ya' 

tapi 'matur nuwun ibu' 

T : Isa gitu diajari sapa? 

Kalau bicara sama mereka F 

berlogat sangat Cina. 

F tidak bisa berbicara bahasa 

Jawa sopan dan krama. 
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Apalagi sebagian dari pasien 

tidak mengerti bahasa Indonesia. 

S bisa bahasa Jawa sopan yang 

diperlukan dalam pemeriksaan. 

Tidak diajari siapa-siapa, hanya 

1318 S :Ga diajari sapa-sapa, cuma liat arek-arek .. aku berdasarkan observasi. 

1319 kan ga masuk rumah sakit sekali ini, dari dulu wes 

1320 ada kunjungan dikit-dikit..kalo golongane F susah 

1321 bahasa sopan .. 'buk tangane tak priksa ya .. buk 

1322 kaki'e tak priksa dll' 

1323 

1324 

1325 

1326 

1327 

1328 

T :kamu? 

S : Bu, sirahipun kula priksa nggih .... 

T :Oooo Dengan orangtua lebih sopan 

bahasanya, ada sikap-sikap tubuh 



j I 329 S : Ya kan Iebih sopan .. menghadapi 

j I 330 orangtua .. aku ga bisa nerangkan dengan pas .. tapi 

· I 33 I ada juga sikap-sikap tubuh tertentu yang 

I332 sebaiknya kamu Iakukan kalo menghadapi orang 

1333 tua yang lebih tua ..... . 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

T :Oooo seperti yang Sg ceritakan? Kalo lewat 

harus nyapa? 

S :Ooo iyaya ada sikap-sikap tertentu .. F ga 

ngerti hal i tu 

1340 T :Kamu isa? 

1341 

1342 

I343 

1344 

I345 

S :Ya isa lah yang penting-penting .. meskipun ga 

sempurna juga 

T :Menurutmu kamu orang Cina atau Indonesia? 

I346 S : Hah??? ... 

1347 

1348 

1349 

1350 

I351 

1352 

T :Ya lek menurutmu dirimu sendiri apa? 

S :Maksude? 

T :Cina atau Indonesia? 

1353 S :Tenglang I OO% .. gapopo bermuka dua itu 

1354 penting kok .. aku bukan Indonesia .. 

1355 

1356 
T :Kamu merasa Indonesia negerimu bukan? 

1357 S :Rasae kok bukan ya .... memalukan punya 

1358 negri kaya gini ..... 

1359 
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tertentu. 

F tidak mengerti sikap-sikap 

tubuh, aturan berbahasa tertentu. 

AHS bisa, yang penting-penting, 

meskipun tidak sempuma. 

Cina 100% 

S merasa bukan Indonesia. 

Bukan, memalukan punya Negara 

seperti ini. 



1360 

1361 

1362 

1363 

1364 

1365 

1366 

1367 

1368 

1369 

1370 

1371 

1372 

1373 

1374 

1375 

1376 

1377 

1378 

1379 

1380 

1381 

1382 

1383 

1384 

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

T :Mema1ukan gimana? 

S : Ya ton token ... wes kacau kabeh 

lahh .. pemerintahan ga karuan .. di tangan orang

orang seperti itu .. yang heres Cuma president 

ok .. wapres kebawah #### kabeh, ... 

T :Tapi saya agak heran .. kamu merasa diterima 

tapi kokjuga belum sreg sama mereka? 

S : Ya itu 1agi .. hubungan sama mereka kan bukan 

yang tulus .. Cuma hubungan po1itik .. demi masa 

depanku .. aku bisa diterima kan karena usaha .. aku 

ga usaha ya gak diterima .... demi koneksiku kalo 

nanti jadi dokter..mungkin kamu ga kerasa ka1o 

Cuma pergi seka1i-seka1i .. tapi begitu 2-3 ka1i pasti 

krasa kok mereka ##### .. ga gelem blajar . .isone 

nyonto thok..jangan-jangan kalo jadi dokter ntar 

pasiene #### kabeh .. pemah Sg tak omongi 

supaya belajar .. daripada engkok ga iso opo-

opo .. soale pas DM ga ada waktu blajar lagi .. katae 

Sg urusan engkok ya engkok saiki ya 

saiki .. engkok pas DM nek ujian biar yang nguji 

ditelpon mbok'e yang kebetu1an punya posisi di 

FK ... pola pikir macam apa itu ..... . 

T :Kalo boleh tanya, kamu merasa makin tidak 

sama dengan mereka sejak kapan? mulai masa 

kecil, kuliah atau kapan? 

S : Y a aku Cuma bisa bilang, karena aku 

memperhatikan detai1,ha1-hal kecil dan 

Semua kacau 

Pemerintahan tidak karuan. 

Yang beres hanya presiden. 
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Hubungan sama mereka tidak 

tulus, hubungan politik, demi 

masa depan. 

S merasa bisa diterirna karcna S 

usahanya kalau tidak bcrusaha S 

tidak diterima. 

terasa kalau beda, tidak bisa 

belajar, nyontek melulu, tidak 

mau belajar. 

Bisa-bisa pasiennya mati semua. 

S pernah menasihati Sg untuk 

bela jar karena saat dm akan 

bermasalah, Sg berpikir urusan 

nanti ya nanti, saat uj ian Sg 

mengharapkan ibunya menelfon 

supaya ujiannya diluluskan. 

Ketidaksukaan AHS juga dari 

kebiasaan AHS memperhatikan 

detail, hal-hal kecil, dari kejadian 

berkali-kali xxxx, xxxx lama-



234 

1391 mengingat-ingat..jadi kalo ada kejadian sedikit lama kok xxxx semua. 

1392 sedikit..ini xxxx .. iku xxxx .. suwe-suwe kok xxxx 

1393 kabeh .. ooo lama-lama ya ngambil kesimpulan 

1394 dewek kalo mereka xxxx kabeh ... 

1395 

1396 
T : Generalisasi? 

1397 s :Lihat ae coba .. meskipun Sg baek sama aku 
1398 

tetep ae ada pola piker brengsek yg aku bener- Meskipun Sg baik sama AHS, 

1399 
bener ga suka ........ tetap ada pola pikir yang AHS 

1400 tidak suka. 

1401 T :Contohnya apa? N yontek tok, tidak mau repot. 

1402 

1403 s :Ujian nyonto tok .. ga mau repot dan lain-lain 

1404 
T :Terus, kalo di tempatmu kan orangjawanya 

1405 
kan cendcrung berbeda . .istilahnya superior..di 

1406 
lingkungan kaya gitu kamu merasa 

1407 
superior,inferior atau gimana .. ? 

1408 

1409 s :Mereka yang masuk FK kan golongan jawa 

1410 elit..dari 250 orang yang elit ga nyampe 200 .. dan Fk termasuk go Iongan jawa elit, 

1411 yang bener bener isa diacungi jempol paling- dari 250 yang kenai 200, dan 

1412 paling ga sampe 10 .. gimana dengan yang lain-lain 
bener-bener bisa diacungi jcmpol 

1413 di1uar FK? 
hanya 10. 

Bagaimana dengan yang di luar 
1414 fk yang tidak elit? 

1415 T :Yang tidak elit? 

1416 s :Yang elit aja kaya gitu .. gimana yang tidak 
1417 

elit??Sangat memprihatinkan .. S berpikir yang el it saja seperti 
1418 

itu bagaimana dengan yang tidak 
1419 T :Kalo ini cerita mengenai gambaran masa elit. 

1420 depanmu .. mungkin kamu bisa cerita, masa 

1421 



1422 depanmu gimana .. ketja di Indonesia atau dimana? 

1423 

1424 

1425 

1426 

1427 

1428 

1429 

1430 

1431 

1432 

1433 

1434 

1435 

1436 

1437 

1438 

1439 

1440 

1441 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

1447 

1448 

1449 

S :Kalo aku akan tetep di Indonesia karena 

punya tanggungjawab untuk meneruskan klnik 

papaku .. kalo ditanya mau jadi dokter 

apa .. mungkin akujadi neurology .. karena kalo 

masuk bedah apa obsgyn akan menghabiskan 

seluruh waktuku .. jujur ae jadi dokter bukan 

pilihanku .. aku bercita-cita punya suatu 

usaha .. dokter jadi dasar tok .. untuk dapet pinjaman 

dan lain-lain entah mengapajadi 1ebih mudah ka1o 

kamu seorang dokter ..... 

T :Inget ga kapan pertama kali kamu merasa 

dirimu berbeda? 

S :Ga .. sekarang ga inget..oya aku mo cerita Jagi 

tentang pola piker orangjawa .. entah mengapa 

orang jawa paling suka ketja sedikit tapi duit 

banyak . .itulah mengapa MLM sempat booming 

besar..ini pun tak manfaatkan .. smester lalu aku 

nawar-nawarkan mlm ke angkatanku .. kalo 

nawarkanjangan lupa keywordsnya: "kerja dikit 

duit banyak" akeh-akehe pasti kena .. dalam 2 

minggu pertama aku punya bawahan 40 

orang .. tapi maringono ga mlaku kabeh . .isone 

Cuma minta duitnya kembali dengan berbagai 

alasan .. alasan-alasan itu ga ta anggep bias .. kecuali 

ada salah 1 yang pinter, ngomong kalo ustadnya 

1450 melarang bisnis ini karena haram . .langsung tak 

1451 kembalikan duitnya seketika dengan syarat dia ga 

Tetap di Indonesia, punya 

tanggungjawab meneruskan 

klinik. 
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Memilih neurology, supaya tidak 

menghabiskan seluruh waktu, jadi 

dokter bukan pilihan S bercita

cita punya usaha. 

Dokter hanya batu Jompatan 

supaya dapat pinjaman. 

Pola pikir orang .Jawa, ke~ja 

sedikit tapi duit banyak. 

Oleh AHS dimanfaatkan pola 

pikir itu, dalam dua minggu 

pertama punya bawahan 40 

orang. 

Semuanya tidak jalan. 

Menurut AHS orang Jawa auka 

kerja sedikit uang banyak, oleh 

AHS dimanfaatkan. 

1452 menceritakan alasannya berhenti ke siapapun .. iso Semua tidakjalan, rneminta 
L_ _____ L_ _______________________________________ _L ____________________ ____ 



1453 bangkrut aku kalo sak angkatan minta duite 

1454 mbalik kabeh .. trus ada lagi aku nawarkan ke arek 

1455 uni lain(jawajuga) .. orang ini salah satu yang tak 

1456 acungi jempol..dia berkembang disana hampir 

1457 sebesar aku .. trus juga ada orang(tenglang) 

1458 nawarkan-nawarkan ke ubaya .. coba liaten 

1459 perbandingane dari segitu banyak Cuma 1 org 

1460 jawa yang bisajalan ... 

1461 

1462 

1463 

1464 

1465 

1466 

1467 

1468 

1469 

T :Pendapatmu tentang etnismu gimana? 

S :Kalo etnisku soal etos keija lebih isa 

jalan .. bukane aku nyombong .. tapi yang masuk 

kedokteran kan yang atas-atas .. diluar pasti juga 

ada tenglang yang mbepok ga niat kerja .. yang aku 

coba omongkcm disini Cuma secara garis besar 

otak kami lebih jalan 

14 70 T : Kalo pendapat orangtuamu ten tang etnis cina 

14 71 gimana? 

147:! 

147:1 

1474 

1475 

1476 

i S : Kalo papaku orangnya obyektif..bcliau liat 

• orang dari watak,sifat dan etos kerjanya .. ga mikir 

kalo Cino pasti apik . .Jawa pasti elek ... kalo 

mamaku lebih ga netral..dia mikir kalo Cino 

1477 . cenderung lebih bagus dari Jawa .. kalo aku 

1478 dewek .. menggolongkan orang menjadi tiga .. yang 

1479 

1480 

1481 

1482 

1483 

pertama yang aku bisa dengan tulus 

berhubungan .. yang kedua adalah yang bisa aku 

manfaatkan .. dan yang ketiga yang tidak bisa aku 

apa-apa kan .. yang kerjaane Cuma ##### tok 
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uangnya kembali. 

Dari sekian banyak. Cuma satu 

orang yang jalan. 

Kalau etnis Cina menurut AHS 

soal etos kerja lebih bisa berjalan. 

Papa AHS orangnya objektit; dari 

watak. sifat, etos kerja. 

Tidak melihat dari ras. 

Mama AHS lebih tidak netral, 

berpikir kalau orang Cina 

kecenderungannya lebih baik dari 

Jawa. 

Go Iongan pertama bisa dengan J 
tulus berhubungan, kcdua bisa 

dirnanfaatkan, ketiga tidak bisa 



1484 

1485 

1486 

1487 

1488 

1489 

1490 

1491 

T:terus ... 

S :ooo tentang penggolongan itu .. golongan 1 kira

kira 98%tenglang .. gol 2 kira-kira 80%wana .. gol 3 

kira-kira 99%wana hahahaha .... 

T : Pendapatmu tentang kokomu gimana? 

S :Kokoku .. terlalu lurus orange ... ga bisa terlalu 

1492 "bermain peran" .. ga punya manuver-manuver 

1493 

1494 

1495 

1496 

1497 

1498 

1499 

1500 

1501 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

yang bagus 

T :Politike kurang? 

S:Sangat kurang, sejak kecil tidak tcrbiasa bergaul 

dan mengamati orang-Orang di 

sckelilingnya .. kalo aku sejak dulu sering nguping 

papaku ngomong ttg lingkungan kerjane .. tentang 

watak orang-orang ... jegal menjegal dan laen 

laen .. trus kalo niat nglakuno maneuver harus tau 

benar posisimu dimana .. km harus peka .. isa 

ngrasakno orang ini butuhe apa .. org itu butuhe 

apa .. ga suka apa .. suka apa .. benere semua orang 

bisa gitu kalo mau ... 

S: Papaku bisa gaul mbek wana-wana tapi Cuma 

1508 seng lums tok, lek seng xxxx xxxx nemen ga isa 

1509 nerima papaku, pasti misuh, lurus lek aku aku 

I 15J(J 

1511 

1512 

1513 

1514 

ndak lurus orange, aku bisa ngomong yang ndek 

hatiku ndak seperti itu, bahasa kasare aktor isa 

ngomong seng bertentangan dengan hatiku dan 

papaku mungkin ndak tahu hal itu, satu-satue hal 

opoo papaku isa bergaul dengan anak itu, soale 

237 

apa-apa. 

Golongan I 98% Cina, go Iongan 

dua 80% Jawa. go Iongan 3 99% 

Jawa. 

Koko AHS terlalu lurus, tidak 

bisa terlalu bermain peran. 

Kurang berpolitik, tidak tcrbiasa 

hergaul dengan orang-orang di 

sekelilingnya, mengamati. 

AHS terbiasa nguping papanya 

tentang lingkungan kerjanya, 

watak orang, jegal-rnenjegal. 

Kalau rnau bcrpolitik kita harus 

tahu posisi kita di mana, peka, 

rnerasakan orang ini butuhe apa, 

apa yang tidak dia suka. 

Papa AHS hisa bcrgaul dengan 

orang Jawa tetapi hanya yang 

lurus saja yang xxxx tidak suka. 

AHS rnerasa dirinya bukan orang 

lurus, bisa bicara yang di hatinya 

tidak seperti itu, papa AilS tidak 
~----J_ ________________________________________ _L _________________ . _________ __ 



1515 

1516 

1517 

mereka lurus, papaku soa1e lihat kemampuan gak 

dari rase, aku gak seobyektif itu tapi aku isa 

mbujuk. 

1518 T: Ini kan Cuma cerita kamu kan nggak tahu siapa 

1519 dirimu apa tujuan hidupmu apa kamu ingat sejak 

1520 kapan kamu berpikir seperti itu? 

1521 Kapan mungkin sampai sekarang masih ada 

1522 

1523 

1524 

1525 

1526 

1527 

1528 

bagian diriku yang tidak tahu harus ngapain, tapi 

jalan yang aku punya ya yang ini ya kedokteran 

ini dan harus diperjuangkan aku tahu itu, benere 

aku pengen jadi apa ya mboh.seperti kebanyakan 

orang seng pengen sugih pengen kerja titik tapi 

duek akeh, ya itu begitu .... 

tahu sifatnya. 

Papa AHS melihat dari 

kemampuannya, Ahs tidak 

seobjektif itu. 
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AHS tidak tahu sejak kapan dia 

tidak ada arah, sampai sekarang 

ada bagian dirinya yang tidak 

tahu harus ngapain. jalan Yang 

AHS punya ya kedokteran ini. 

AHS in gin jadi apa dia juga tidak 

tahu, Ahs seperti kebanyakan 

orang yang ingin kerja sedikit 

1529 T: Kenapa kamu merasa ini jalan seng kamu tetapi uang banyak. 

1530 punya? Apa kamu ndak mi1ih sendiri? 

1531 S: bukan aku ndak milih kedokteran atas 

1532 

1533 

1534 

1535 

1536 

1537 

1538 

1539 

1540 

1541 

1542 

1543 

keinginan sendiri jujur aku lebih pingin masuk 

design bukane nyombong ya aku puny a 

kemampuan menggambar yang lumayan, aku 

senng mbuat cover-cover, aku mungkin lebih 

cocok masuk design tapi aku ya .. jarang orang 

seng punya koneksi sebaik papaku, aku masuk 

punitu koneksi .. soro .. nilai masuk minimal dua 

ratus .. nilaiku 186 soa1e aku memang males, aku 

gak teko bimbel, mbojo mari ngono, aku ya sak 

bulan bimbingan belajar masuke Cuma tiga kali, 

biasane lek gak mbojo ya CS an gak niat memnag 

tapi namae udah masuk ya sudahlah ... 

1544 T: Kamu ditentukan jalan hidupmu sama papamu 

1545 I sejak kapan? 
~--J--~~~-~~~~~~~--~~-

AHS masuk kedokteran bukan 

keinginan sendiri, dia lebih ingin 

masuk design. 

AHS punya kemampuan 

menggambar yang lumayan. 

Jarang ada orang punya koneksi 

ke kedokteran sebaik papanya, 

saat masuk pun AHS memakai 

koneksi. 

AI-IS malas datang bimbcl, 

pacaran, sebulan masuk hanya 

tiga kali. 

Tapi sudah masuk ya AilS 

pasrah. 



1546 

1547 

1548 

1549 

S : Sejak kecil..se1a1u disuruh jadi dokter ... misa1e 

dapet parsel..ini lho dokter dapet parsel...enak 

dokter entuk panganan terus .. diarahno kamu jadi 

dokter ya enak lho jadi dokter. ... 

1550 T: Kokomu ndak? 

1551 S: Rasae kokoku dari kecil; wes ngomong gak 

1552 

1553 

1154 

1555 

1556 

1557 

1558 

mau .. 

T: Terus kamu gak komentar apa-apa? 

S : Ndak soale aku ndak ngerti ... 

T:Ndak ngerti jadi kamu diarahno terus .. 

S: Iya dan aku ndak ngerti apa-apa ... jadi kayak 

mataku ditutup .. .lha kamu jalano terus ... kayak 

gitu ... 

1559 T: Kapan kamu diarahno? 

1560 S: aku diarahno dari dulu sejak aku ndak isa naek 

Sejak kecil. 

Diarahkan supaya menyukai 

profesi dokter. 
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Dari kecil koko AHS bilang tidak 

mau. 

Tidak soalnya AHS tidak paham. 

S merasa matanya ditutup dan 

disuruh jalan terus. 

1561 sepeda... Sejak belum bisa naik sepeda .. 

1562 T: Kamu diarahkan hanya pekerjaan saja atau 

1563 yang lain? 

1564 S Pekerjaan tok kalau pasangan hidup 

1565 ndak .. disarankan untuk dokter juga.. Pekerjaan. pasangan hidup tidak. 

1566 T: Ooo jadi orangtuamu mempengaruhi kamu 

1567 dalam hal apa saja? 

1568 

1569 

1570 

1571 

1572 

S: Ya seng krasa kedokteran tok pasangan aku 

sudah dua kali mengaskan maksudku dulu pernah 

tak tegaskan sekali diongkek, seng terakhir ini 

bener-bener tak tegasno .. jadi dulu aku pernah 

diongkek .. biasa lah mamaku kumat 

I 573 maneh .... sampe bener-bener tegas sekarang ... 

1574 T: Tidak dipaksa kan? 

1575 S: ya klau dibilang tidak dipaksa ya nggak Cuma 

1576 aku lebih memaksa lagi ... 

Yang terasa kedokteran, ten tang 

pasangan sudah dua kali 

menegaskan. 

Dipaksa, tetapi AHS lebih 
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1577 T: Kenapa di kedokteran ini mengalah padahal di memaksa. 

1578 hal lain kamu tidak mengalah? 

S:ya dulu kan pemah ditanyai kamu kok gak niat 

seh bimbele kamu niat apa gak seh ndek 

kedokteran? 

Tak jawab ndak dan papaku sangat kecewa 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 

1590 

mukae tak jawab tawes tak masuk Masuk karena melihat papa AHS 

1591 

1592 

1593 

1594 

wes .... nyobak . .lek sekarang ditanyai kamu nyesel 

masuk kedokteran? Ya lumayan kenapa karena 

kedokteran itu startmu itu telat..startmu untuk 

mbuka usaha semuanya telat dan kamu akan 

kehilangan masa mudamu, tertumpu pada buku

buku itu, nyesel nggak nyesel..tapi ya sudah 

jalane kaya gini .. kalau ada pilihan aku masuk 

bisnis aku merasa kemampuanku lebih cocok 

bisnis daripada kedokteran kokoku orang yang 

lurus dan seneng belajar mestie dee ked0kteran 

gak usah aku .. ngono lho tak pikir aku cukup 

1595 licin .. 

1596 T: tapi kan di kedokteran butuh koneksi dan 

1597 kokomu kan nggak licin? 

1598 S: Sebenere lek kamu punya papa kayak papaku, 

1599 kamu ndek kedokteran ndak perlu 

I 600 aku .. soale jalane sudah terbuka Iebar 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

selicin 

san gat kecewa ... 

Lumayan menyesal masuk 

kedokteran karena startnya 

lumayan telat untuk membuka 

usaha, kehilangan masa muda. 

S menerimajalannya seperti ini. 

S merasa Kemampuan S lebih 

cocok bisnis daripada kedokteran. 

Koko S lurus dan suka bel ajar s 

berpikir seharusnya koknya yang 

kedokteran. 

Menurut S bila punya ayah 

seperti ayahnya tidak perlu selicin 

S, sebab jalannya sudah terbuka 

Iebar. 

------~-------------------------------·~------L--------------------------·------
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Ternan subyek A. H. S. 

Nama 

Usia 

Alamat 

Status 

: Sg 

:22 tahun 

: Tenggilis 

: Anak tengah dari tiga bersaudara 

Jenis Kelamin: Laki-Laki 

Pekerjaan 

Suku 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

1 1610 
I 

1611 

1612 

1613 

1614 

1615 

1616 

1617 

1618 

1619 

1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 

T 

s 

T 

s 

:Mahasiswa kedokteran Unair 

:Jawa 

Menurutmu bagaimana si A ini? 

kalo aku liat katanya teman-temanku 

den gar dengannya sih dulunya 

anaknya rasialis paling benci orang 

jawa, katanya .... Ya semester satu 

ojok cedek xxx arek'e rasis cuk 

rasts yoopo, lek mbek wong Jawa 

pedes dee ga sepiroo seneng mbek 

wong jowo . . . yo wes gak tak cedcki 

Dul u dengar-dengar saat 

semester satu anaknya rasis. 

Saat semester en am tuj uan 

setelah didekati rnenurut Sg 

AHS tidak rasis, rnalah 

Jcbih rasis anak Cina yang 

lain. 

Anak Cina yang Jain 

... kita baru deket itu semester en am mcngclornpok scndiri. 

tujuan, menurutku malah ndak ras1s 

sory ya ... justru anak Cina yang lain 

lebih rasis dari xxxx dan mereka 

ngelompok punya kelompok sendiri. 

Menurut mu bedae AHS dengan yang 

lain itu apa? Daripada Cina yang lain 

itu apa? 

Beda, soale dari dia itu xxx anak-anak 

lain kalau kita keluar makan di tempat Menurut Sg AHS berbeda 

yang biasa lah nggak selalu wah... dengan anak Cina yang 

kaya pizza gitu ... tapi bukan pizza lain, dcngan AilS bisa 

hut, pizza depannya kampus B, ada 

pizza pinggir jalan kalau sama anak 

rnakan di ternpat rnakan 

biasa. 

---------L---------------------------------~--------------------



1627 

1628 

1629 

1630 

1631 

1632 

1633 

1634 

1635 

1636 

1637 

1638 

1639 

1640 

1641 

1642 

1643 

1644 

1645 

1646 

1647 

I
. 1648 

1649 

1650 

1651 

1652 

1653 

1654 

1655 

1656 

1657 

T 

s 

T 

s 
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Cina yang lain aku belum pemah Sg belum pcmah pergi 

ngerasain sih, katanya anak-anak, 

anak-anak Cina yang lain standar 

mereka lebih tinggi. Mereka bilang 

murah bagi kit<i belum tentu .. menurut 

kita mahal 

Maksudnya? 

Kalau mereka bilang murah ... bagi 

kita mahal, kan kita nggak bisa 

netepin kamu harus sama kayak 

standard ku, aku sama kayak standard 

mu ... kan punya pend irian masing

masing untuk menentukan standard 

dengan anak Cina yang 

lain. 

Sg beranggapan anak cina 

yang lain standardnya lcbih 

tinggi. 

Hagi anak Cina murah bagi 

Sg mahal. 

Menurut Sg setiap orang 

puny a standar masing-

masing-masing ya udah .... dari situ masing. 

kerasa cocok 

Kita sama-sama gilanya ... xxxx itu 

terus dia nggak harus makan di 

tern pat, yang enak .... Kalau aku tau 

oh A itu sering penting weteng iku 

isi, fleksibel 

Kamu biasa sama dia itu apa ae'? 

Kuliah ... kan aku bareng, klerek rna 

dia dari semester satu, dua tempat 

lima enam, sarnpai mati ya bareng 

sampai d.m aku bakalan sekelompok 

rna dia sampai mati ... absennya dia 

aku atasnya dia bawahku . . .. Jadi 

otomatis satu kelompok mau tidak 

Mcnurut Sg dia dan AHS 

sama-sama gilanya, AI-IS 

tidak harus makan enak. 

tleksibel. 

Kuliah, klcrk sclalu 

bersama dari semester satu 

sampai dm karena absennya 

urut. 

mau ya mau tapi anti, mau nggak Otomatis satu kclompok. 



1658 

1659 

1660 

1661 

1662 

1663 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

1670 

1671 

1672 

1673 

1674 

1675 

1676 

1677 

1678 

1679 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

1685 

1686 

1687 

1688 

maunya dalam arti, kepaksa, aku 

kalau sama anak-anak Cina yang lain 

ya agak jaga ngomongnya .... Mereka 

itu orangnya soft banget jadi untuk 

diomongin itu susah ... jadi bilangnya 

angel .... 
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Sarna anak Cina yang lain 

Sg lebih mcnjaga cara 

bicaranya. 

Mcnurut Sg mcrcka cara 

bicaranya son sckali. 

Jadi susah kalau mau 

(Terputus karena Sg berbicara dengan 

temannya) 

berbicara. 

T 

s 

Terus kamu kan bilang, kalau lainnya 

lebih ngelompok lebih ngumpul 

memangnya kamu pernah ngalami 

pengalaman gak enak rna mereka? 

:Kalau di sini ada tiga kelompok yang 

pertama rombonganku anak yang 
Ada tiga kelompok. yang 

perlama kclompok Sg yang 

nuakal-nakal, korak, sembarang kalir menurut Sg nakal, bisa 

mereka bisa masuk ke sembarang masuk ke semua kelompok. 

kelompok, terus anak yang memang 

anak-anak borju yang go Iongan 

Kedua kumpulan anak 

borju dan pejabat. Kctiga 

golongan Cina dan menurut 
berduit dan peiabat ya memang 

" Sg golongan ini tidak mau 

cukuplah, terus yang satu lagi bergabung. 

golongan Cina, mereka kelompoknya 

Cina semua dan mereka nggak mau 

gabung sama kita, di Unair ini kan 

berbagai kelompok ya, terus kalau 

Sg mengkritik anak Cina di 

Unair, karena di Unair kan 

multietnis kenapa anak 

Cina di Unair tctap tidak 

mereka mau ngelompok kenak apa mau berbaur. 

nggak di Petra saja kalau di sana kan 

mumi seratus persen Chinese di sini 

kan multi, etnis kenapa mereka 

ngelompok, kok nggak mau jadi satu, 

itulah jeleknya anak-anak di sini. 

L~--~---~------------------~---------------~------~---------~ 



1689 

1690 

1691 

1692 

1693 

1694 

1695 

1696 

1697 

1698 

1699 

1700 

1701 

7102 

1703 

1704 

T 

s 

T 

s 

Kamu pemah nyobak omong-omong 

sama mereka? 

Pemah, tapi mereka agak nggak 

welcome ... 

Mungkin bisa ngasih contoh? 

Mereka ngomong seperlunya kalau 

nggak perlu nggak ngomong kalau si 

A onok ae sih seng diomongno ono ae 

topike ... ngrasani iki ngrasani iku ..... 

semuae ... kalau ngomong sama anak-

anak Cina yang lain ga isa ... kalau 

ngomong sama kelompoknya sendiri, 

mereka nyambung ... . Kalau sama 

kelompok kita susah .. . 
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Sg pernah mencoba bicara 

tapi Sg merasa dia kurang 

diterima. 

Menurut Sg mcrcka kalau 

tidak ada pcrlu tidak bicara. 

AHS berbcda ada saja yang 

dibicarakan. mcnggosipkan 

ini, menggosipkan itu. 

Anak Cina yang lain tidak 

bisa • hanya hicara dengan 

kelompoknya sendiri. tidak 

bisa bergabung. 

Sg dulu scmpat kuliah di 

Ubaya. 

Menurut Sg Cina di Unair 

1705 · lcbih sopan daripada Cina (Sg mengajak berbicara santai dengan 

1706 peneliti) 
di Ubaya. 

1707 S : Aku dulu kan bukan anak sini asli aku 

1708 

1709 

1710 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

i 1719 L ___ _ 

T 

s 

T 

s 

anak Ubaya .... aku Ubaya dsuruh 

pindah sama makku 

Ooo ... Ubaya? 

Lho ... aku Ubaya, di Unair sih masih 

lebih sopan Cinaknya daripada di 

Ubaya. 

Oya ta? 

Di Ubaya lebih jancuk lagi, mereka 

punya komunitas sendiri, mereka 

Mcnurut Sg Cina di Ubaya 

lebih "j", punya komunitas 

dan acara-acara sendiri. 

Sg di \Jbaya berkali-kali 

kres dengan anak Cina dan 

pergi-pergi sendiri, mcreka punya di sana berkali-kali Sg 

acara-acara sendiri begitu aku rasakan menonjoki orang. 



1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

1725 

1726 

1727 

1728 

1729 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

T 

s 

T 

s 

di Ubaya, bisa kres terus aku di sana 

bolak-balik aku nonjokin vrang. 

Iya tha 

Terus rumahku 

Tenggilis, tahu? 

Iya ... 

lagian kan di 

Di Tenggilis kan banyak kost-kostsan 

Cina ... udah kres hampir setiap orang 

tak tonjokin semua, soalnya mereka 

nggak pernah menghormati orang 

kayak misalnya jalan . . . lewat jalan 

kecil .... Peru mahan .... Nggak tahu 

aturan mereka ngebut, pertama tak 

pringatin . . . mas . . . sopan mas 

jangan ngebut. Balik ... em pat ... ya 

udah tonjok-tonjoan !aha wong waktu 

dia balik empat temenku balik enam 

... jadi ya pas pukul-pukulan, jujur aja 

aku orangnya rasis kata anak-anak aku 

rasis, kata saudaraku sejagat raya aku. 

Cuman aku rasis, aku rasis lihat 

anaknya dulu kalau anaknya sama aku 

cocok, dalam arti nggak rasis bisa jadi 

nggak rasis aku.dia aku bisa cocok ya 

contohnya kayak A ... juga jujur dari 

Ubaya temanku ban yak yang Cina .... 

Yang gak rasis .... Yang co .... Kayak 

A .... 

(Sg mengajak bicara peneliti) 
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Rumah Sg di Tcnggilis. 

Di Tenggilis banyak kos

kosan Cina, menurut Sg 

hampir semua orang sudah 

ditonjoki semua. 

Pcnyebabnya menurut Sg 

mcrcka Lidak tahu aturan 

Jalan kecil ngcbul. Oleh Sg 

pertama-tama diperingatkan 

malah bawa ternan cmpat, 

ternan SG dating cnam. 

Sg mengakui dirinya rasis. 

Malah kala ternan-ternan 

Sg, Sg orang yang paling 

rasis sejagat raya. 

Sg rasis tergantung 

orangnya, kalau Sg mcrasa 

cocok, cocok menurut Sg 

dalam artian anaknya Lidak 

rasis. Sg bisa mcncrima 

seperti si AI-IS. 

Sg punya banyak Leman 

ctnis Cina di Ubaya. 

Sg punya ternan orang Cina 

yang sama-sama tinggal di 

Tenggilis. 

L-------~----------------------------------L_ ________________ ___ 



1751 

1752 

1753 

1754 

1755 

1756 

1757 

1558 

1759 

1760 

1761 

1762 

1763 

1764 

1765 

1766 

1767 

1768 

1769 

1770 

1771 

1772 

1773 

1774 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

s 

T 

s 

T 

s 
T 

Temen Cinaku ini hidup di Tenggilis, 

sama-sama dari kecil dia itu Cina, 

seratus persen Cina, sekolahnya di 

Petra, waktu itu dia kan udah lama 

bergaul rna orang jawa, logat cinanya 

ilang. Terus di sekolahnya dia 

diomongi rna temannya, kamu itu 

orang Cina kok bergaul rna orang 

jawa, terus dia marah, temannya 

dipukulin. 

Oh ya ta? 

Aku ini orang jawa ... mungkin 

karena dia rasis atau nggak rasisnya 

dilihat dari orangnya lamanya dia 

bergaul rna orang jaw a. 

Tapi kalau sama-sama tinggal di 

Indonesia ... 

!yo ngapain sih .... 

!yo kamu tahu yang solo itu bakar

bakaran . . . temenku orangnya jaw a 

tapi badannya kaya cina, putih, waktu 

di solo itu di Klaten, rumahnya 

dibakar, dipukulin, masnya datang ... 

ojok iki adekku, nggak percaya orang

oang yang mukulin ... terus akhimya 

dia bawa KSK ... terus mereka lihat, 

lho adiknya dengan msnya kok nggak 

mirip ... ya udah dipukulin tapi nggak 

diterusin. 
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Anak tersebut kuliah di 

Petra, karcna lama bcrgaul 

dengan orang Jawa logat 

Cinanya hi lang. 

Di tcmpatnya sckolah dia 

diomongi. kamu orang Cina 

kok bergaul dcngan orang 

Jawa, dia marah temannya 

dipukulin 

L__ ___ _,_ ____________________ _____]_ _______________ _ 



1782 

1783 

1784 

1785 

1786 

1787 

1788 

1789 

1790 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811 

1812 

T 

s 

T 

s 

T 

s 
T 

s 
T 

s 

Terus sekarang rnbalik saja ke 

individu rnasing-rnasing ka1o gitu. 

Karnu sarna A biasanya ngapain aja? 

Keluar, cangkruk, rnakan . . . A bisa 

siapa saja kok, dia bisa sarna anak alus 

kalao sarna anak-anak cina ternannya 

itu yang narnanya Jancuk, kan tahu 

rna rnereka tapi kalau di rnasuk 

lingkaran ternan-ternan ku jancuk dan 

kroni-kroninya kan udah kayak 

rnakanan .... 

Ooo . . .. Menurutrnu dia sifatnya 

girnana? 

Situk konyol dua harus (Sg 

rnenyapa ternannya) ... kurang sopan 

sarna anak yang ga kenai, kalo ga 

kenai itu agak ndugal yoopo ya 

kadang-kadang sifatnya agak aneh ... 

t api kalau ndak kenai enak, anenya 

ornongannya kadang neyelekit ... 

Si A bisa bergaul sarna orang jaw a itu 

sarna karnu saja atau sernua? 

Sarna ... kabeh ... 

Sarna orang Cina dia bisa bergaul 

nggak 

Bisa 

Bisa berbaur nggak .... 

Bisa 

247 

Dengan AHS biasanya 

kcluar, Cangkruk, makan. 

Mcnurut Sg AilS bisa 

bergaul dengan siapa saja 

bisa dcngan anak Cina yang 

hal us. 

Saat dengan Sg juga bisa 

berbaur, padahal dcngan Sg 

misuh adalah hal yang 

biasa. 

AilS konyol, kurang sopan. 

Dengan anak yang gak 

kenai agak seenaknya. 

kadang sili1tnya anch. 

Anehnya bicaranya nyclckit 

kadang. 

AHS bisa bergaul dcngan 

scmua orang Jawa. 

AHS bisa bcrgaul dcngan 

ctnis Cina juga. 

L--···-·-···-. .1--------·-··--------···· -········ .. -- .... __________ _ 
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Cuman kalau sama orang jawa dia 

masih agak-agak ngak menyeluruh ke 

fk .... 

Ya ... tapi fk kan besar 

Ya ... bisa tapi lek aku iso kabeh 

aku . . . prinsipnya enak ..... (peneliti 

batuk terkena asap rokok, Sg bilang 

sory gakpapa tah? Ketawa hihihi) 

Temanmu yang Cina Cuma si A atau 
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Dengan orang Jawa tidak 

menyeluruh berbaurnya. 

Sg bisa berbaur menyclirih 

meskipun fk besar. 

banyak? Ternan Sg yang Cina 

Banyak tapi paling deket ya sama si A 

Paling deket .... Di fk ini? 

Kalau di Ubaya ban yak ...... . 

Kalau orangtuamu 1n1 punya temen 

orang Cina ... 

Be bas 

Nyari pasangan juga? 

Bebas .... Free 

Pokoknya yang penting satu anak 

yang akimya nggak merasa keberatan 

juga, apa sih bedanya Cina, Jawa 

sama-sama lahir dari vagina juga ya 

kan dari utuh cumak bedanya dia ada 

keturunan Cina, kalau kita asli, tapi 

kan sama-sama lahir di Indonesia 

juga, sopo seng mbedakno gakpapa ... 

Kamu kan pemah bermasalah adalah 

banyak tapi yang paling 

dekat ya AHS. 

Di Ubaya banyak temannya 

yang Cina 

Orangtua Sg tidak masalah 

punya teman orang Cina. 

Mencari pasangan .JUga 

be bas. 

Bagi Sg yang pcnting 

anaknya juga tidak 

keberatan. 

Ragi Sg sama saja, sama

sama lahir di Indonesia 

bedanya dia ada kcturunan 

Cina. 
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orang Cina, mungkin bisa kamu 

ceritakan sedikit .... 

Ya waktu itu kan ospek, aku jadi 

249 

Waktu ospek di Ubaya. Sg 

orangnya Bengal, ada satu 

ketua dibagi per ke1ompok, waktu itu anak Cina makin hari 

aku orangnya Bengal kan, dan nggak makin secnaknya. tidak 

sukak anak itu kan tak atur gini ketua 

kan pasti ngatur ... kegiatanmu gini ada 

bagiannya sendiri ... , Ubaya kan 

ngerjainnya satu kelompok, kalau satu 

nggak ngerjain yang dihukum semua, 

ada satu anak Cina, hari pertama, 

kedua, ketiga, tambah ndugal. 

Ndugal? 

Ndugal, tiga . . .. Sikat ... jatuh ... 

udah gitu aku Cuma intinya ka1au 

menuruti Sg 

Hari ketiga oleh Sg 

dipukuli. 

Sg pcrnah pacaran dcngan 

WNI keturunan Cina. tujuh 

pacaran pemah kok sama arek Cina . . . tuhun di atas Sg. 

tujuh tahun di atasku. 

Cuman muat sebulan, karena dia harus 

kerja di 1uar kota dan aku gak suka 

SUJ. 

Ooo 

Tapi kapan hari diundang waktu 

marriednya dia . . . yaaa . . . agak 

gimana gitu ya tapi enak kok. Kalo 

orang Cina yang education orangnya 

kutu buku memangnya .. .. Diajak 

k1uar, memang makanannya buku .... 

Ya di Unair ..... 

Berlangsung hanya sebulan, 

putus karena pacarnya 

harus kerja di luar kota. 

Kapan hari Sg diundang 

ketika mantannya menikah. 

Menurut Sg orang Cina 

yang berpendidikan kutu 

buku. 

Nggak dulu aku pacaran rna anak Waktu Sg kclas tiga SMA 



1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

s 
T 

s 

T 

s 

T 

s 

T 

s 

Ubaya .... 

Kelas 3 aku dapat anak 24, fannasi 

Ubaya, dia kutu buku, kerjanya cepat 

. . . tapi kalo orang jawa kutu buku, 

nggak masih lebih enak, aku dengar 

kalau orang Cina nggak seberapa 

pin tar lek diajari dagang .... 

Tau AS? 

Ooo ... temannya A? 

Iya Cina kutu buku itu lho, itu kalau 

ujian nggak mau bagi (menunjukkan 

gerakan lengan menutupi kertas ujian 

), kalau A bagaimana (menunjukkan 

gerakan lengan membuka, jadi tidak 

menutupi kertas ujian). 

Ha ha ... 

Enak gitu kalo,oya setiap angkatan 

nambah banyak orang 

Cina .. angkatanku dikit tambah lama 

tam bah banyak ... 

Mungkin kamu bisa ceritakan tentang 

3 kelompok itu .... 

Ooo .... ltu .... lya mereka buat acara

acara sendiri, entah kitanya sendiri 
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dia dapat anak Ubaya umur 

24, kuliah farmasi, kerjanya 

cepat, kutu buku. 

Menurut Sg orang Jawa 

kalau kutu buku lcbih 

mending. 

Sg dengar orang Cina yang 

tidak sebcrapa pandai 

diajari berdagang. 

Sg bercerita kalau AS 

ternan AHS, tidak mau 

mcnyontcki 

AI-lS mau 

contekan. 

scdangkan 

mcmbcrikan 

yang gak mau gabung rna mereka atau Etnis Cina di Unair 

merekanya sendiri yang aku mau 

gabung rna kita. 

Acaranya apa? 

: Keluar jalan-jalan ... Kalo aku keluar 

orang jawa .... Ke biliar tapi kalo 

menurut Sg tidak mau 

gabung, membuat acara

acara sendiri. ;\tau elnis 

Jawanya yang tidak mau 

gabung. 

'----~~-L~----~~~~~-~------·~~----~-·--



1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

T 

s 

T 

s 

T 

s 

T 

s 

mereka . . . ke tern pat yang lebih 

formal ya perginya ke tempat yang 

tahulah ... 

Cafe? 

He -eh bagi kita suatu hal yang 

expensive, mahal, kita ke cafe Cuma 

kalau ada yang ulang tahun .... 

Mereka belakang ooo, Itu murah 

. . .. Murahnya mreka itu mahalnya 

kita ..... aku ga tahu stan dart hidupnya 

mereka seberapa tingginya .. 

Lebih apa? Boros 

Bukan boros, standard hidupnya lebih 

tinggi, . . . kalo boros, keluar uang 

terus ting itu kan kalau makan harus 

di tern pat yang ... tahulah ... rumah 
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Sg biasanya pergi biliar 

Kalau etnis Cina pergi ke 

Bagi Sg etnis Cina suka 

pergi ke tempat yang 

mahal, Sg dan teman

temannya Cuma ke Calc 

kalau ada yang ulang tahun. 

Menurut Sg mahal, bagi 

etnis Cina di Unair murah 

Mcnurut Sg standard hidup 

ctnis Cina di Unair lcbih 

tinggi. 

Sg lcbih mcncan tcmpat makan yang tahulah kalo kita sedanya ~ 

duit, ada 20 ribu pokoknya nyari di 

tempat yang bisa makan kenyang kalo 

makan yang lcbih murah. 

AilS kalau diajak makan 

ponggir 

mreka tern pat yang gitu mikir .. .. ma>alah. 

Kalo A sih makan di pinggir jalan ayo 

~ja ... 

Temenmu yang bisa akrab selain A 

siapa? 

jalan tidak 

W ... W itu anak paling gila sejagat Selain AilS. Sg akrab 

raya, bayangan, pulang dari Madura, dengan W. 

bah wain aku celurit... Menurut Sg W gila dari 

madura mengoleh-olehi 

Sigit celurit. 

Haha ... 

Buat tawuran, kita rencana waktu Digunakan untuk ta11 uran. 
_________ L _____________________________ _L _________________ _ 



1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

s 

s 
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liburan minum, A kuajak, katanya aku saat AilS diajak minum, 

d h · f d h · f · · 1 k AHS mcnolak katanya u a msa , u a msa , w1s OJO me o · 
sudah insar. 

ngombe, biasanya anak yang suka 

minum diajak partisipasi ikut, W 

sering ikut kok, semester satu sering 

ikut sini minum semester atas ternan 

Cinanya tambah, berhenti ngokok, 

kalo min urn masih ... enak sih min urn 

itu .... Kamu kalau min urn itu ngga 

kerasa kalo ngencingin mobil penah 

aku dulu ngencingin mobil BMW 

waktu mabuk. 

Kalo di ITS Cinanya lebih baik kata 

adikku di sini lu lu gua-gua di sana ga 

bisa lu, lu, gue .... dikit satu angkatan 

Cuma lima 

Aku pernah dicritai temenku, waktu 

makan diajak PTC, murah kok ... 

murah . . .. Waktu mbayar sampek 

rumah ..... juancuk . . .. Kay a ngene 

murah ..... opoto kan mau aku diajak 

H .... jarenen murah, pas mbayar wes 

kadung masuk mbayar ... ( cerhenti 

sebentar karena Sg melihat wanita 

yang dia anggap menarik) menurutku 

salahe koen cuk kon ngomong murah 

ndelok standare sopo, lek aku 

ngomong pasti murah tapi si H ... H 

gitu loh ... ya pasti gak kamu harus 

W scring ikut minum saat 

semester satu, kctika makin 

atas scmcsternya ternan

ternan W yang ctnis Cina 

bertambah dan W berhenti 

merokok, kalau minum 

masih. 

Sg bcrpcndapat ctnis Cina 

di ITS lebih baik. 

Sg pcrnah 

tcmannya, II 

diccritai 

yang ctnis 

Cina mcngajak makan di 

PTC. 1-1 berkata kal au 

makanan di sana murah 

waktu mcmbayar, ternan Sg 

yang ctnis Jawa tcrkcjut, 

harganya mahal. 

Mcnurut Sg mcrnang 

standarnya hcda hila Sg 

yang hilang rnurah mcmang 

murah. Dari kejadian 

tersebut hila anak Cina 

bilang murah jangan 



1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 T 

1977 

1978 s 
1979 

1980 

1981 

1982 T 

1983 s 
1984 s 
1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 
' ' 
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isa ngomong . . .. Sapa yang murah percaya. 

.... kamu harus bisa milah .... siapa 

yang ngomong ... bukannnya aku rasis 

dari situ mereka bilang, kalau anak 

Cina bilang murah, jangan percaya 

soalnya mungkin dari uang saku 

.... Latar belakang keluarga ... 

Lho mungkin di sini bukannya banyak 

anak pejabat-pejabat 

Lho itu kan pejabat yang gol borjuis 

... saya kan bukan kalo aku bukan go I Sg mcrasa bukan go Iongan 

pejabat memang sih Bapak ibuku 

mampu, cumak aku kan? 

Ya itu kan dari gaya hidup 

Gaya hidup dan orang tua 

Kalau orangtuanya ga ngasih kaya aku 

... ya wes mau apalagi diem ae .. (Sg 

perhatiannya teralihkan karena ada 

temannya) Meskipuna latar belakang 

pejabat. ayah ibu Sg 

memang mampu tapi Sg 

biasa. 

Orangtua Sg mcmhcrikan 

uang saku terbatas. 

Sg mcngakui bahwa dia 

keluarganya tinggi kaya aku tapi klao tidak tahu kehidupan 

orangtuanya gak ngasih kaya aku, keluarga Cina. Sg hanya 

nyetop udah to nak itu ya tahu satu yang sama-sama 

gimana ... kalo orangtua ga ngas1 ya 

agak isa .. . 

Aku sendiri ga tau kehidupan orang 

Cina tapi aku tahu satu keluarga Cina, 

membuat taxi. 

Keluarga Cina kalau sudah 

kenai baik mcnurut Sg tidak 

akan membohongi. 

Pcrtama kerjasama dcngan 

tapi aku kenai satu keluarga Cina, orang Cina ayah Sg 

kerjasama sama-sama mbuat taxi, taxi 

x, kalo Cina udah dekat ga akan 

dibohongi. modalnya 

dibawa lari. ayah Sg sampai 

marah. 

mbujuki yang pertama kerjasama Diajak temannya yang ctnis 

dibawak lari modalnya, Bapakku Cina kcrjasama. awalnya l~~-------------------~~-- ~- ~ ·-·----------



2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

sampai marah, terus diajak temannya 

keljasama Bapakku awalnya was-was, 

mulai tahun 84 sampai sekarang dari 

mbuat taxi x 

persahabatan 

mulai tahun 97 

itu berlangsung 

terus ... dijual semua taksi x pak P 

kamu tahu? Pemah masuk Koran ... , x 

jadinya nggak ada yang punya, terus 

sekarang mereka mbuat lagi .... Taxi 

y . . .. Sampai sekarang kalo udah 

kenai enak, Cuma Cina yang satu 

agak keras ...... 
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khawatir tctapi akhirnya 

mebuat taxi x scjak tahun 

1984 sampai 1997, taksi x 

dijual semua lali membuat 

taksi baru, taksi y sampai 

sekarang. 

'-----'----------------'-------~---~---~ 

Di luar wawancara, Sg juga bercerita kalau di Unair yang paling penting adalah 

koneksi. 



Another person subjek A H. S. 

Nama :MM 

Ala mat :Darmahusada 

Jenis Kelamin:Wanita 

Usia 

Status 

Pekerjaan 

Suku 

T 

s 

: 21 tahun 

: anak sulung dari tiga bersaudara 

:Mahasiswa kedokteran Unair. 

: Cina 

Menurut pendapatmu, AHS itu 

orangnya bagaimana? 
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AHS Baik. perhatian ternan. 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

Maksudnya? Ya . . ... orangnya baik, 
orangnya cmosian, ngamukan. 

cumak Ini memperhatikan 

menurutku 

tern en, sen eng ngrasan i ... 

T 

s 

T 

s 

ngamukan, 

ngrasam .... 

orangnya 

terus jeleknya 

Kamu dekat nggak dengan A? 

cmosian, 

scnang 

Ya lumayanlah ... kita yang sering 

pergi itu lima orangan ya 3 cowok satu 

cewek ... tapi kalau kelompok besar di 

fk ini satu angkatan mungkin ada dua 

puluh ya ... tapi paling deket ya lima 

ini tapi kita ngak stagnan gitu, berubah

ubah tapi paling ya tetep dua puluh itu 

Menurutmu apa kelebihan si A? 

Apa ya ... A itu lumayan pintar .. suka 

menganalisa orangnya ... isa mbaur 

padahal anaknya ya gak rame-rame 

banget..tapi dia bisa.. mbaur .. yang 

kuliat ya .. dengan semua 

Lumayan akrab dcngan A. 

scring berpcrgian bcrlima. 

Kclompok bcsar di FK ada 20 

orang. 

Paling dekat lima ... 

Pintar. suka mcnganalisa. 

mudah berbaur dengan semua 

golongan .lawa, pinlar. biasa, 

bisa tctap pcrhatian dcngan 

ternan lama. 

L__ __ L__ _______________ __l ________________ __j 



2035 go Iongan ... dengan anak Jawa, .. yang 

2036 pinter .. yang biasa aja ... terus dia 

2037 kayanya selalu butuh ternan ... ada aja 

2038 yang ditelfon tiap hari ga aku ga yang 

2039 lain .. sama temen-temen SMA, SMP 

2040 nya juga .. padahal kalau aku temen 

2041 SMAku hi lang semua sudahan ..... terus 

2042 

2043 

2044 

2045 

dia juga suka mbantu ternan lah... 

lumayan perhatian diajak curhat kalo 

ga lagi aneh enak.. 

Oya si A ini pintar Olaharaga hampir 

2046 semua dia bisa lah .... lumayan serba 

2047 bisa .... 

2048 T : Kalau kekurangannya A? 
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Suka membantu ternan. 

Katau tagi tidak aneh enak 

diajak curhat. 

Pintar otahraga. 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2060 

2061 

2062 

s : Apa ya ... rada pel it ya areke kayake Rada petit, tcrlatu sayang 

tapi akhir-akhir ini nggak .. terlalu .. ya 

itu suayang banget rna mobile beret 

dikit depresi sebulan .. areke rada 

emosian .. kalau ngomong nyelckit kalo 

pas BT ... sumpekan areke apa ae 

dipikimo.. terlalu sensitive .... 

singkatnya melankolis ban get.. .. 

Oya setahun terakhir ini areke lagi giat-

giatnya nyari cewek ......... dari 

retret . .lah .. dari friendster..teman 

lama... heran aku ngebet banget..aku 

yang cewek aja gak bingung ... katanya 

dia pasti ngilang kalau pas dm .. jadi 

2063 mau menggunakan liburan ini untuk 

2064 memantapkn hubungan habis lulus 

2065 dokter menikah ... sambil ngcjar 

dengan mobitnya, depresian .. , 

katau bicara nyclckit ketika 

sedang tidak enak hati. Mudah 

kepikiran. tertatu sensiti r 

Mctankotis. 

AilS sedang berusaha keras 

mencari pasangun. 

Ahs berpikiran sctelah dm dia 

hitang, jadi harus mcncari 

ccwek sebelumnya 

setelah tutus 

supaya 

sekotah 

kedoktcran bisa mcnikah. 

~_,_ __ _]___ ___________________ c_ ______________________ _ 



2066 

2067 

2068 

2069 T 

2070 

2071 

2072 

2073 

2074 

2075 

2076 

2077 

2078 

s 

2079 T 

2080 

2081 

2082 

2083 

2084 

2085 

s 

T 

spesialis .. edan arek itu .. rninta 

dikenalno sana dikenalno sini ... aneh .. 

anak yang aneh ... 

Kalau boleh tanya kelornpok rnu dua 

puluh itu ada jawa nya nggak? 

Wah ... kok rasis gitu ..... rnrnrn 

Ngak ada sih ... tapi kita juga 

bukannya rnilih-rnilih ... nggak sengaja 

gitu ... terbentuk dengan 

sendirinya .. kita juga sering kok kadang 

pergt rna anak yang etnis 

Jawa .. nggak .. kita sarna sekali nggak 

ada pikiran buat rnbedakan .... 

Menurutrnu st A ini sehari-hari di 

Unair girnana: 
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Tidak ada ternan bermain tetap 

yang etnis Jawa dari kelompok 

besar. Terbentuk dengan tidak 

disengaja. bukannya pilih

pilih. 

Kadang pcrgi dcngan anak 

Jawa tidak ada pikiran untuk 

membedakan. 

Ya biasalah Si A cukup bisa Bisa berbaur dengan banyak 

berbaur kok Dia bisa bergaul orang. 

dengan ban yak orang ....... terrnasuk 
Termasuk yang pin tar. 

yang pintar kok ... 

Dengar-dengar si AHS itu paling bisa 

2086 bergabung dengan orangjawa di fk ya? 

2087 

2088 

2089 

s 

2090 T 

2091 s 
2092 

2093 

2094 

2095 

Oh ya kalau itu .... betul. .. Sarna si Sg 

kan? Ya mereka bisa mernang kumpul

kumpul makan bareng .... kayaknya .. 

Kalau karnu sering kumpul nggak? 

J\hs tcrmasuk yang paling hisa 

hcrbaur dengan etnis Jawa. 

terutama Sg. 

Wah aku sih bukannya nggak mau MM tidak kumpul. tctapi 

kumpul, Cuma faktor yang jadi temen

temennya aku kan cewek jadi nggak 

mungkin aku kumpul, terus ya aku 

kurang sukanya dari si AHS dia itu 

mcnurut MM karena ternan 

AHS yang Jawa cowok semua. 

scdangkan MM ccwek jadi 

tidak hi sa gabung. 

Kurang setuju dengan sikap 

2096 rnau-rnaunya ikutan rnisuh, rnmum Af!S yang mau minum. misuh 
-------~~-----~-----



2097 

2098 

2099 

2100 

2101 

2102 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

2108 

2109 

2110 

2111 

2112 

2113 

2114 

2115 

2116 

2117 

2118 

2119 

2120 

2121 

2122 

2123 

2124 

2125 

2126 T 

2127 
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,inurn si Sg ya girnana ya ... terus ... ga MM kurang menyukai Sg 

tahu kayaknya si Sg itu kan hobinya 

berantern, ngandalin koneksi, agak 

benci ya kayanya rna kita .. tahu kan? ... , 

aku ya lurnayan heran kok dia bisa 

bergaul ya ... oya si S itu juga suka 

rnisuhan . . . aku pusing kalau terus

terusan dengar gitu panas telingaku .. 

kadang ya heran aku sama A, kok rnau

rnaunya sih seperti itu . . . rnaksudnya 

bukan rasis tapi . . . lebih ke factor 

kualitas kepribadian orang ya, aku bias 

nggak rnikir ras ... karena Sg ... gitu ... 

kurang girnana ya.. . ... Tapi .. aku .. tahu 

Sg itu rnernang banyak kelebihannya .. 

benemya ga sornbong anaknya, 

koneksinya kuat banget, ternan-

temannya buanyak ... dan rnbelani 

ternan .... dia juga disegani ya he bat sih 

AHS bisa rnbaur ... Aku ya biasa sih 

sering kok kita ke~ja kelornpok rna 

anak-anak jaw a ... tapi ya udah rahasia 

urnurn ya rnayoritas kita yang ngerjain 

sernua ... biasa sih aku ga keberatan .. ya 

rnernang udah gitu ... tapi kalau jalan-

jalan ya pemah lah ... tapi rnernang gak 

sering . . . kalau ulang tahun gitu _ .. 

hampir nggak pemah paling ya Curna 

dari dua puluhan itu .... 

: Gimana perasaanrnu kalau kamu harus 

kerja sendirian? 

bukan karena !actor ras. tapi 

lenih ke kepribadian Sg 

menurut MM Sg misuhan, 

suka bcrtcngkar. kurang suka 

dcngan ctnis Cina. di sisi lain 

MM mcnyadari Sg punya 

ban yak kelebihan. tidak 

sombong. koncksinya kuat. 

teman-tcmannya banyak. sctia 

kawan, disegani. 

MM sering kerja kelompok 

dcngan anak Jawa dan MM 

berkata sudah biasa kalau dia 

yang mengcrjakan semua. 

Jalan-jalan dcngan ctnis Jawa 

pemah, tetapi nggak scring. 

Pertama kagct. sckarang sudah 

L-----~-------------------------~----------~---------------------
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2128 S : Ya pertama-tama kaget ya apalagi dulu terbisa, MM merasa ini 

2129 

2130 

aku dari sekolah swasta Katolik di 

Malang ga ada gitu-gituan semuanya 

2131 dari kerja keras semua kelompok, ga 

2132 ada koneksi-koneksian segala... tapi 

2133 

2134 

2135 

2136 

2137 

2138 

2139 

2140 

kalau sekarang biasa aja normal, ya 

memang harus begitu yang terjadi ya 

kujalani.. nggak .. aku nggak marah 

kecewa atau apa .. biasa aja .. tokh yang 

kaya gini nggak aku aja ... bukan ras ya 

kali lebih ke arah kualitas orang .. ya 

nggak semua kaya gitu kaya si SJ itu 

dia temannya Sg orangnya baik banget 

2141 .... Sabar trus raj in, pin tar lagi, Cum a 

2142 memang aku kerasa ada tirai ya ... aku 

2143 berusaha deket juga sui it. Tapi si AHS 

2144 nggak tahu sama si Sg lumayan cocok 

2145 deh kayanya ... 

2146 T Biasanya ngapain sama A kegiatannya? 

2147 S Ooo .... Biasanya sih kita ya macem-

2148 macem lah ... kita sering pergi bareng 

2149 karena kita satu kompleks jadi aku 

2150 sering nunut A ... kalau mustm u_pan 

215 I kita jarang keluar ya . . . biasanya 

2152 paling sering kita ... olahraga bareng 

2153 tiap sabtu entah bulu tangkis, tennis 

2154 kadang renang, kadang kita kumpul di 

2155 

2156 

2157 

2158 

rumah W terus bikin acara bareng 

kalau ada ulangtahunnya siap agitu .... 

Ada game, terus ya pasti lah ada 

makan-makan gitu . . . oya kita juga 

mcmang sudah scwajarnya 

le~jadi dan bukan hanya dia 

yang mengalami ini. 

MM bcrpcndapat hal ini tcrjadi 

bukan karcna factor ras lctapi 

kual itas manusia. 

Ada Ieman Sg yang si fatnya 

baik, pintar, raj in, sabar. 

MM merasa ada tirai bila ingin 

bcrgabung dcngan ctnis Jawa. 

Bcda dengan AHS yang bisa 

cocok dengan Sg 

Karena satu kompleks sering 

nunut AilS. 

Olahraga bareng, bulu tangkis, 

tennis. rcnang. kumpul di 
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2159 sering belajar bareng ya tapi ini rumah W tcrus hikin acara 

2160 

2161 

2162 

2163 

2164 

2165 

2166 T 

kelompok besar yang dua puluhan itu 

Kalau ja1an-jalan biasa lah paling ke 

TP, PTC, mall, kalau ada perlu nyari 

sesuatu ya nyari ... dari baju, sepatu, 

tas ... terus makan .. . 

Biasanya ke toko mana kamu? Makan 

2167 di mana? 

2168 S : Lho ... mall, TP kan? .... Ooo, toko ya 

dengan kclompok dua puluh 

orang itu. 

2169 macam-macam kadang Sogo, Ripcurl, Jalan TP, PTC. Mall. bclanja. 

2170 Body and Soul mana ya ganti-ganti tapi 

2171 seringnya food court, atas TP, tapi 

2172 paling sering kita kumpul bareng di 

2173 rumahnya siapa . . ... gitu . . ... tapi Sogo, Ripcurl, B&S. Food 

2174 

2175 T 

2176 s 

akhir-akhir ini kita suka ngate ... 

Di mana? 

Ya starbucks, Coffe bean . . . . . . . Tapi 

2177 nggak semua be1i kok kadang yang bel i 

2178 bisa dua, tiga yang duduk lima ..... 

21 79 hehehe ... 

2180 S : Bagaimana cara si A menghadapi 

masalah atau kritik? 2181 

2182 s Oya kalau bilang soal A ... mmmm .... 

2183 Anak itu agak nyentrik sih memang, 

2184 biasanya dia kalau marah BT Bt gitu. 

2185 Diem mojok ... terus dia paling 
1
12186 kedeketi .. kenapa? biasanya langsung 

2187 cerita .. atau kalo diem paling malemnya 

12188 cerita ... minta pendapat tapi ya kadang 

I 2189 saranku dituruti kadang ya ndak ... 
L-~---'---~-

court TP. kumpil rimah ternan, 

ngafc. 

Starhucks. Colle bean. yang 

beli satu yang duduk lima. 

Diam. mcnyendiri. didckati 

hiasanya langsung curhat. atau 

malamnya tel ton. 

Saran MM kadang diikuti 



2190 

2191 

2192 

2193 

2194 

2195 

2196 

2197 

2198 

2199 

2200 

2201 T 

2202 

2203 

2204 s 
2205 

2206 

2207 

2208 

2209 

2210 

2211 

2212 

2213 

2214 

2215 

2216 

2217 

2218 

2219 

2220 
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anaknya sering curhat dan kadang kadang tidak. 

dicurhati, meskipun emosian tapi 

anaknya baik .... Agak cewekan sih ... 

ha ha ... oya dia sa yang banget rna 

mobilnya waktu ngyerempet pohon 

dikit dia marah-marah dan curhat 

hampir seminggu, terus kita kalau 

numpang mobilnya profektifbanget dia 

oh ... oh ... jangan ngegores jangan 

Agak ccwekan. 

makan di mobil cerewet banget sayang Protcktir sckali dcngan 

banget rna mobilnya dia ... 

Mmm ... mungkin bisa kamu ceritakan 

tentang pergaulan si A dengan Sg, anak 

jawa yang lain? 

Setahuku ... mereka sering kumpul tapi 

ya lebih sering rna kita, Jujur aku ga 

terlalu paham.. dia ya agak deket 

dengan anak-anak organisasi, ternan

ternan si Sg kalo uda deket Sg otomatis 

deket rna kelompoknya ya ... 

mobilnya. 

/\hs sering kumpul dengan 

ctnis Jawa tetapi lcbih scri ng 

dcngan anak Cina. 

MM tidak terlalu paham. AilS 

dekat dengan anak-anak 

organisasi. dcngan 

kelompok Sg. 

scluruh 

1 .. ___ .1_ ______________________ .1_ _____ ~-··------····-



Informan kedua 

Nama : ss 

Usia : 20 tahun 

Alamat : Kertajaya 

Status : Anak bungsu dari dua bersaudara 

Jenis Kelamin: Laki-Laki 

Pekerjaan 

2212 

2213 

2214 

2215 

: Mahasiswa Informatika SITS 

T: Orangtuamu seperti apa? 

S: Papaku itu orangnya dulu itu keras, cenderung 

tipikal zaman du1u lah, tipikal orangtua yang selalu 

merasa bener dan tidak pemah salah.Kalau mamaku 

2216 tipikal ibu rumah tangga yang nurut rna orangtuajadi 

2217 ya ... kayak rata-rata keluarga Indonesia ... 

2218 T: Kamu tahu nggak kenapa papamu bersikap seperti 

2219 itu? Menurut dia kenapa kok dia bersikap keras 

2220 seperti itu? 

2221 S: Hmm .. aku ga pemah tanya sih tapi kalau 

2222 

2223 

2224 

2225 

2226 

2227 

2228 

2229 

menurutku karena sifatnya yang keras, dia lahir dari 

keluarga yang keras ... kemungkinan dasamya itu dari 

situ ... saudara-saudara papaku rata-rata mempunyai 

sifat keras terutama yang lakik .. 

T: Terutama yang lak:i?oo apa ada perbedaan antara 

yang laki-laki dengan yang wanita? 

S:Kalau dulu saya tambah gak tahuya itu kan 

jamannya waktu .. kayak papa saya ya saya nggak 

2230 ngerti bagaimana saya tahu? Wong saya bclum lahir 

223 I saya nggak tahu saya nggak tanya detail ... 

2232 T: Bukan maksudnya bagaimana perlakuan 
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papa keras,sclalu merasa 

benar dan tidak pemah 

salah. Mama tipe ibu 

rumah tangga, yang nurut 

rna orang lain. 

papa keras karcna 

sifatnya keras dan 

seluruh keluarganya 

memang keras, 

terutama yang laki

laki. 



2233 

2234 

2235 

2236 

2237 

2238 

2239 

2240 

2241 

orangtuamu terhadapmu dan saudaramu? 

S:Terhadap aku ya kalau aku lihat relatif adil, sama 

ceceku dulu aku tidak melihat banyak 

perbedaan ... aku sama sekali tidak pemah merasa 

istimewa dengan merasa aku seorang 

co wok ... notabene lebih disenengi ndak, aku ndak 

merasa seperti itu ... 

T:Bagaimana hubunganmu dengan orangtuamu? 

S: Hubungan dengan orangtua ok lah tidak ... nggak 

2242 sampai akrab sekali ya nggak sampai dirangkul apa 

2243 tapi ya normallah ... juga kita nggak sampai nggak 

2244 ketemuan beberapa minggu kita masih ke gereja 

2245 bersama ... biasanya makan siang atau makan mal am 

2246 bersama .. Minggu ... jadi relatif ok lah .. 

2247 

2248 

2249 

2250 

2251 

2252 

2253 

2254 

T:Kamu sering cerita-cerita ke papamu,mamamu? 

S: Wah kalau itujarang mungkin hukanjarang tapi 

nggak pemah ya ... ya karenajamannya SMP, SMA 

aku nggak begitu deket rna papa dan mamaku dan 

mereka menganggap aku kalau punya masalah itu 

masalah kecil jadi kuceritai pun mereka menganggap 

allah ini bisa diselesaikan sendirilah tidak perlu 

orangtua ikut campur, semua ya tak simpen sendiri 

2255 aku hanya cerita pada orang yang mau 

2256 mendengarkan ... 

2257 

2258 T: Biasanya yang mendengarkan itu siapa? 

2259 S: Ya temen ... semua yang tak critai kebanyakan ya 

2260 tern en ... siapa lagi 

2261 

2262 

2263 

T: Kamu punya saudara? 

S: Punya satu ... 

T: Itu bagaimana hubunganmu dengan saudaramu? 
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perlakuan orangtua ke anak 

laki-laki dan wanita relatif 

adil 

Hubungan dengan 

orangtua relatifOK 

waktu SMA,SMP 

nggak dekat dcngan 

oranbrtua 

tidak pernah cerita ke 

orangtua karena 

orangtua rncnganggap 

rnasalah S bisa 

diselesaikan sendiri. 

sering cerita ke ternan 

tidak bcgitu akrab dengan 

saudara 
L---------L-------------------------- ~-------·---·--
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2264 S: Juga nggak begitu deket.. 

2265 

2266 T: Nggak begitu deket itu apa cece koko? cece dan subjek 

2267 S; Cece satu ya karena memang kita mempunyai mempunyai kamar, 

2268 kamr sendiri-sendiri mempunyai tv sendiri-sendiri, ya ternan dan hobi yang 

2269 akhimya kita nggak pemah kumpul, juga temennya berbeda 

2270 kita beda, dan tak rasa faktor saya cowok dan saya 

2271 hanya punya seorang cece ... nggak klop hobinya itu 

2272 nggak klop .... hobinya cowok dan cewek itu beda ... 

2273 

2274 

2275 

2276 

2277 

2278 

T: Cecemu hobinya apa? 

S: Ya hobi cowok normal dan cewek normai kan 

beda ... co wok maen game cewek liak 

baju ... matching-matchingno beli pita beli apa ..... kan 

nggak cocok sama aku jadi ya nggak pemah ... beli 

2279 pita bersama .. 

2280 

S hobi main game 

Cece s hobi lihat baju, 

mencocokkan pita. 

Hobi S dengan 

cecenya tidak cocok. 

2281 T: nggak pemah pergi bareng? tidak pemah pergi 

2282 S: Kalau sampai berdua ndil hampir ndak pemah berdua dengan ecce 

2283 kecuali ... waktu ... beli hadiah untuk orangtua kecuali saat 

2284 ulangtahun ... masih sudah sejak zaman SMA kita membelikan kado buat 

2285 udah mulai rutin membelikan kado bareng .. orangtua orangtua. 

2286 present. .. ulangtahun .. .itu sedikitnya yang bisa kita 

2287 lakukan untk membalas jasa mereka... jarang cerita dengan cece 

2288 T: Jadi nggak pernah cerita-cerita? 

2289 S: Jarang ... 

2290 T: Terns ini kembali ke pendapat orangtuamu lagi ya 

2291 

2292 

2293 

2294 

bagaimana pendapat orangtuamu ten tang etnismu 

sendiri khususnya etnis Cina? 

S: Mereka nganggep etnisnya kita itu etnis yang 

unggul ya apalagi .. negara kita 

orangtua menganggap 

etnis Cina sebagai 

etnis yang unggul. 

'-------··~~--'--------------------·--__L-----~-··-----~--
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2295 sekarang ... berkembangnya .. karena etnis Cina tapi Karena Negara 

2296 mereka juga nggak nganggep etnis kita spesial atau Indonesia berkembang 

2297 apa sama aja .. kalau untuk hal itu kalau etnisnya kita karena etnis Cina. 

2298 nggak bener ... juga nggak sukak contohnya di kita Tetapi tidak 

2299 kan ada istilahnya Cimed, Cina Medan .. .itu kan menganggap etnis 

2300 orang-orang kita selalu beranggapan orang Cina sana Cina benar secara 

2301 itu ulo semua .. padahal..saya rasa nggak semua walau keseluruhan karena 

2302 sebagian besar ... hai seperti itu yang menurutku orangtua S 

2303 pandangan mereka pada Cina itu ndak bagus menganggap orang 

2304 menyeluruh atau gimana ... Cina M~clan Ul!=h 

2305 

2306 T: Kalau pendapat orangtuamu tentang etnis lain? 

2307 S: Kalau itu etnis lain itu banyak ya? Tapi yang hanya hermasalah 

I 2308 bermasalah hanya dengan pribumi ... kalau yang lain dengan etnis pribumi 

I 2309 
I 

seperti non chinese sih mereka kayaknya biasa biasa 

2310 saJa ... 

2311 T: Tadi kamu bilang zaman SMA ada ternan tapi 

2312 nggak sampai dibawa ke rumah ya ... itu .. 

2313 S: Nggak lah .. kan nggak semua temenku tak bawak tidak membawa ternan non 

chinese ke rumah bukan 

2314 sampai rumah lah kan kadang ... di sekolah mau pergi 
karena masalah ras 

2315 bersama-sama sudah cukup ... 

2316 

2317 T: Terus misalnya .. kamu punya pacar beda 

2318 
. ? 

etnis ... reaksi orangtuamu g1mana. orangtua menentang 

2319 S: kalau masalah itu sudnh pnsti knlnu p~ibumi ttgg<>.k bila pacaran dengan 

2320 boleh .... tapi kalau yang lain bel urn tahu mungkin pribumi. 

2321 
k r dak akan menentang yang sekeras mere a 1 Etnis lain tidak 

2322 itu ... mungkin ... menentang sekeras itu. 

2323 

2324 
T: Kenapa kamu tahu alasannya kenapa nggak boleh 

kamu tahu alasannya? --
2325 -
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2326 S: Ya mereka menganggep orang ... itu kayaknya 

2327 #### ... selama ini kita akan kalau melihat mereka kan alasan orangtua tidak 

2328 ya seperti itu .. kita itu lebih tinggi apa daripada setuju karena 

2329 mereka ... juga perbedaan budaya .. sulit menyatukan menganggap pribumi 

2330 dua budaya ... budaya pribumi dengan kita... ####, sulit untuk 

2331 

2332 T: Apa orangtuamu punya pengalaman tertentu 

2333 sampai mereka bersikap seperti ini? 

2334 S: Secara pastinya udah nggak tahu tapi sejak dulu 

menyatukan dua 

budaya. 

2335 tapi ya rasanya karena diskriminasi jadi mereka sejak orangtua bersikap 

2336 awal sudah seperti itu.. seperti itu karena 

2337 diskriminasi. 

2338 T: Menurut kamu siapa saja panutanmu, idolamu 

2339 yang kamu kagumi. .. ? 

2340 

2341 

2342 

2343 

2344 

2345 

S: Aku ka1au idola secara spesifik mungkin Jacky 

Chan ya ... dari kecil aku selalu mengidolakan 

dia ... bagiku diaorangnya be rani, he bat, kuat ... aku 

j salutnya cumak satu dari dia .. dia orangnya gaya 

tarungnya hebat, lucu, tukaran selalu lucu dan dia 

nggak pemah pakai stuntman pengganti, aku kagum 

2346 dari dia ... 

2347 

2348 T: Apa kamu punya .. Tokohmu jacky Chan saja ya 

2349 yang kamu idolakan .. ? 

2350 

2351 

2352 

S: ya kalau aku sih sementara ini idola selalu ada tapi 

yang selama ini gak pemah ganti ya itu ya kalau itu 

sih aku yakin bukan faktor ras ya memang dia yang 

2353 cukupunik selama ini aku belum pemha ada melihat 

2354 aktor seperti itu bahkan seperti Jet Li aahh mau 

2355 rambo atau arnold swazenegger aku tidak membuat 

2356 mereka menjadi sama atau seperti Jacky Chan 

Mengidolakan Jacky 

chan karena bcrani, 

hebat, lucu, kuat, gaya 

tarungnya hebat, 

nggak pernah pakai 

stuntman pengganti. 

Mengidolakan Jacky Chan 

bukan karena faktor ras 

tetapi karena dia unik. 

--------·-----------------'----- ----------
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~~---,------~----------~~~----~------------,---------------------

2357 pertengakarannya merekajadi keren lucu 

2358 

2359 T: Apa kamu punya tokoh panutan beda etnis ini 

2360 nggak harus bintang film ya ... 

2361 S: Ya kalau kagum biasa biasa nggak sampai gimana 

2362 ya ada ya itu pada orang-orang yang sukses siapapun S kagum pada orang-

2363 diajadi misalnya Donald trump, Bill Gateslah walau orang yang sukses. 

2364 aku tidak secara spesifik mengerti hidupnya mereka 

2365 seperti apa .. tapi aku salut dengan orang yang 

2366 sukses .. siapapun itu ... , 

2367 

2368 T: ee sukses itu bidang bisnis atau apa? 

2369 S: ee dalam hal ini bisnis ya sekarang lihat di mana- S berpikir saat ini 

2370 mana is all about money,dimana -mana gimana semua hal 

2371 caranya buat ngasilin duit mau film apa mereka kan membutuhkan uang. 

2372 ngasilin duit semua, jadi ya aku lebih kagum model- S lebih kagum dengan 

2373 model Donald Trump karena menurutku lebih susah pengusaha karena 

2374 menjadi seorang Donald Trump daripada seorang pengusaha harus 

2375 Tom Cruise, Tom Cruise cuma belajar acting. That"s berinovasi, memimpin 

2376 it, dia sudah bisa akting heres tapi kalu seorang ribuan orang 

2377 Donald Trump, Bill Gates harus berinovasi harus sedangkan artis cukup 

2378 selalu memimpin ribuan orang gak mungkin one man dengan belajar akting. 

2379 show, tapi rata-rata aktris kan one man show .. 

2380 

2381 T: Ohh ini kalau teman-temanmu kamu punya ternan 

2382 itu siapa aja berapa banyak terus apa ada ternan SMA 

2383 ternan Kuliah? 

2384 

2385 

S: aku kalau temen itu yang akrab,ada satu saudara 

tapi dia di Singapura aku nganggep dia yang paling 

2386 deket yang paling baek lah klaau lainnya aku 

2387 nganggep, gerombolan SMA,sekitar empat lima 

ternan paling akrab 

adalah saudara S di 

Singapura. ada ternan 

lain dari SMA sekitar 
________ c____ ____________________________________ _j____ __________ __J 
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2388 orang, kalau kuliah sekitar tiga empat orang, yang empat lima orang, 

2389 cukup akrab kala-temen-temen selain daripada itu kuliah sekitar, ILP, 

2390 ada sih beberapa ternan, sekali telfon, kalau ketemu ternan-ternan adik 

2391 juga nyapa cukup baek lah pokoknya, nyapanya bisa kelas. 

2392 cukup enak guyon itu ada lah beberapa,nah kalau itu 

2393 sifatnya ada banyak itu ada beberapa itu ... jadi waktu 

2394 saya ke luar negeri selama sebulan .. belajar bahasa 

2395 Inggris terus temen .. dari ILP temen-temen adik kelas 

2396 yang dulunya kenalan atau gimana ... 

2397 T: Ooo jadi kamu pernah ke luar negeri ya terns 

2398 pernah ke mana aja kamu yang berkesan? 

2399 S : Kalau aku pernah ke Singapura, Asia itu pemah 

2400 lah rata-rata sekali .. terns Eropa, Eropa Barat, Saat pergi ke luar 

2401 Amerika , waktu aku study tour, terns cina,udah yang negeri yang penting 

2402 berkesan sih aku tidak ada secara spesifik malah enjoy bagi S bukan 

2403 kadang bagiku itu bukan luar negeri, yang penting tempatnya 

2404 kita enjoy nggak waktu pergi, ya itu 

2405 

2406 T: Eee kamu kan pernah ke Cina ya juga pernah ke 

2407 Singapur, kamu juga cukup sering ke negara-negara 

2408 Asia lainnya, bagaimana pandangan mercka terhadap 

2409 kamu, terhadap WNI keturunan Cina apa mercka 

2410 menganggap sama-sama Cina atau gimana? 

2411 S: waktu boboku meninggal kita serombongan dari 

2412 Indonesia ke Cina kita juga mengundang ban yak 

2413 orang dari desa itu waktu itu kita puluhan orang dari S merasa orang Cina 

2414 Indonesia datang ke sanatapi waktu kita makan kita daratan berbeda 

2415 pasti pisah meja karena budaya orang sna pasti kebiasaannya dengan 

2416 beda ... karena mereka makan tanpaperlu mangkok orang Cina di 

2417 tanpa perlu apapun jadi begitu ada sup atau mie di Indonesia 

2418 tengah cukup disediakan satu sendok atau sumpit S menganggap di 
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2419 mereka akan makan rame-rame di piring yang sama Indonesia orang Cina 

2420 dan di tempat yangs ama itu kan nggak mungkin kita dianggap Cina karena 

2421 lakukan di Indonesia gitu lho .. sedangkan mereka minoritas bukan 

2422 menganggap hal seperti itu biasa gitu lho .. .jadi berarti sama atau 

2423 kadang saya ngliat..nganggep oo kita itu beda di cocok dengan orang 

2424 Indonesia karena kita adalah Chinese yang minoritas Cina daratan. 

2425 di sini .. bukan karena kita orang Cina misale bener- Terutama bila tidak 

2426 bener fit dan cocok dengan orang sana juga nggak bisa bicara bahasa 

2427 kalau nggak bisa ngomong juga percuma .. masih Cina, pasti semakin 

2428 mending di Singapur semua masih bisa ngomong terasa perbedaannya di 

2429 Inggris .. masih bisa .... Singapura lebih 

2430 mending karena 

2431 T: Jadi sebenere kamu nganggep dirimu itu siapa? bahasanya Inggris. 

2432 Maksudnya orang Chinese atau apa? 

2433 Aku tetap menganggap diriku orang Chinese karena S menganggap dirinya 

2434 di Indonesia ini aku tidak dianggep onmg Indonesia orang Cina dan 

2435 total rna mereka diskriminasi mereka sudah terlalu bukannya Indonesia 

2436 ban yak jadi nggak mungkin aku nganggep orang total karena 

2437 Indonesia seratus persen .. tapi di sisi lain aku juga diskriminasi yang dia 

2438 bingung soalnya aku juga nggak sama dengan orang alami.Di sisi lain S 

2439 mainland ya ... ga tau lah cinajenis baru paleng .. merasa berbeda 

2440 dengan orang Cina 

2441 daratan. S menduga 

2442 dia adalah orang Cina 

2443 jenis baru. 

2444 T: Tapi kamu merasa Indonesia ini negeri kamu atau 

2445 bukan? 

2446 S: Mmm biasa aku tidak menganggap Indonesia ini S tidak terlalu 

2447 sampai negeri gimana gimana biasalah aku tidak memikirkan Indonesia 

2448 nggak ngomong gak cinta tapi ya gak ngomong cinta negerinya atau tidak, S 

2449 ya biasalah .. menganggap biasa .. 



2450 T: Eee ini untuk gambaran masa depan apa kamu ada 

2451 gambaran kamu mau kerja gimana . .itu kamu apa 

2452 tetap ingin di Indoensia atau nggak ? 

2453 

2454 

2455 

2456 

2457 

2458 

2459 

2460 

2461 

2462 

2463 

2464 

S: Kalau kita ngomong kita bisa sukses di manapun 

yajelas aku milh tinggal di luar negeri lah 

kenyataanya di luar negeri itu lebih susah untuk 

sukses daripada di Indonesia saat ini . .jadi ya nggak 

bisa ngomong tapi kalau aku dibilangi .. ok ada 

garansi .. di luar negeri pasti sukses, mesti aku milih 

luar negeri yang lebih teratur negaranya ... giman

giman kita pengen lah hidup di negara yang lebih 

teratur dalam segala hal..kita pengen bisa jalan di 

taman dengan tenang kita pengen bisa jalan malam 

hari tanpa takut dirampok atau dilihat dengan 

pandangan aneh .. nggak enak kalu gitu .. kita kayak 

2465 barang yang berbeda, 

2466 

2467 T: Eeee tadi kamu juga cerita kamu ke Cina bisa 

2468 pergi ke tempat-tempat yang di sini ga bisa mungkin 

2469 bisa kamu ceritakan lebih spesifik? 

S: Ya tempat itu seperti trotoar taman remaja, taman, 

toko kaki lima, semacam kayak di praban tempat 

septu-sepatu, jadi ada tokonya pinggir jalan nah kita 

jalan dengan santai .. ndak ada yang ngliat kita dengan 
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kalau ada jaminan di luar 

negeri bisa sukses S 

memilih hidup di luar 

negeri, tapi pada 

kenyataannya di luar negeri 

lebih sulit untuk sukses 

daripada di Indonesia. S 

ingin tinggal di negara 

yang teratur, bisajalan di 

taman ,malam hari tanpa 

takut dirampok dan tanpa 

dilihat dengan pandangan 

aneh. 

Di luar ncgcri bisa 

jalan-jalan 

di trotoar, taman 

remaja, toko kaki lima, 

2470 

2471 

2472 

2473 

2474 

2475 

2476 

2477 

2478 

2479 

aneh, ataupun kita merasa secure , kalau di sini yang toko pinggir jalan S 

terpatok di pikiranku ... aku Chinese kalau ada apa-apa bisajalan dengan 

sama aku mereka nggak akan mau nolong ... terpatri 

di otakku, aku di sini sendirian kalau aku ada apa-apa 

dicopet, ya aku nggak ada yang nolong .. ya memang 

di sana mereka mungkinjuga tidak mau nolong tapi 

sasaran utamanya kan bukan aku .. karena mereka 

merasa aman. 

S berpikir di Indonesia 

bila dia dicopet tidak 

ada yang nolong, dia 

sasaran utama di 12480 
'-------'------------------------'--------------------
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2481 1 tidak tahu aku orang Chinese Indonesia atau nggak Indonesia sedangkan 

2482 · kan nggak tahu selama aku nggak ngomong, mereka di Cina selama S tidak 

2483 gak tahu.. bicara tidak ada yang 

2484 T: Biasanya kamu kalau di sini aktifitas sehari- tahu bila dia berbeda. 

2485 harimu apa? 

2486 S: Ya hari hari ini aku kuliah lah kalau nggak ya kaya 

2487 anak-anak biasae jalan ke mall atau pun lah karaoke.. kuliah, jalan ke mall, 

2488 

2489 

2490 

2491 

2492 

2493 

2494 

2495 

2496 

2497 

2498 

2499 

2500 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

T: Biasanya kamujalan-jalan ke mana aja? 

S: TP Galaxy Mall,PTC Superrnall, itu kalau mall, 

lain daripada itu paling NA V karaoke atau kalau 

nggak ya Cuma makan di restaurant-restaurant aja .... 

T: kamu pemah pergi kaya ke taman remaja atau 

taman bungkul?lihat konser atau apa 

S: Kalau taman remaja zamannya masih kecil pemah 

tapi kalau sekarang gak pemah 

T: Kenapa kok gak pemah? 

S: Yang pertama taman remaja kan maianannyajuga 

untuk anak-anak kecil, aku sudah cukup dewasa 

sudah nggak berrninat berrnain-main seperti itu, dan 

kedua karena aku .. mungkin kalau ini berhubungan 

dengan status soisal ya .. status sosialku menengah 

atas .. sasarannya taman remaja bukan menengah atas, 

menengah bawah ... jadi udah beda dan mungkin pun, 

2506 aku mau belum tentu temen temenku mau ... 

2507 

2508 T: Oya kalau ini kembali ke memilih teman-teman, 

2509 bagaimana sih caramu memilih ternan? 

2510 

2511 S: Y a nggak ada yang spesifik ya, pokoknya kalau 

karaoke 

TP,Galaxy Mall, 

PTC,NA V, restaurant 

Pemah ke taman 

remaja hanya saat 

kecil 

mainannya untuk anak 

kecil, status sosial S 

mcncngah atas scdangkan 

sasaran Tamana remaja 

menngah bawah, S mau 

teman-teman S bclum tentu 

mau. 

bisa nyambung. 
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2512 kenai, terus kita bisa nyambung, lanjut pergi 

2513 bersama-sama ya,nggak ada yang spesifik, .. 

2514 T: Biasanya kamu cocok dengan orang yang seperti 

2515 apa, terus kamu nggak cocok sama orang yang seperti 

2516 apa? 

251 7 S: Y a aku cocok sam a orang rata-rata normallah 

2518 I mereka itu tidak egois, ada toleransi terus merekaitu normal, tidak egois, 

2519 manghargai akau, kayaknya itu normallah semua ada toleransi, bisa 

2520 temen ingin seperti itu dan aku krasa nggak krasanya menghargai, 

252 I seperti itu, 

2522 T: Yang kamu anggap gak normal itu seperti apa? 

2523 

2524 

2525 

2526 

2527 

S: Nggak normal kalau super egois, super nggak 

peduli, nggak normal karena terlalu dalam satu 

hal,atau nggak nyambung sama sekali sama dia, 

macem-macem, ya seperti itu, 

2528 T: Terus ini kalau ke pasangan hidup ya, bagaimana 

2529 caramu memilih pasangan hidup? 

2530 

2531 

S: Y a yang pasti fisik dan sifat itu sudah sesuatu yang 

tak terpisahkan ya, itu kan yang sifatnya ada suatu 

2532 nilai, istilahnya bisa berubah-berubah nilainya itu, 

2533 yang nggak berubah ya rata-rata, religion, ee ras, 

2534 status sosial itu bagiku itu poin tersendiri, itu kalau 

2535 aku tau status, religionnya apa aku sudah tahu aku 

2536 perlu untuk me1ihat status sosialnya apa 

2537 nggak.Kemungkinan kalau agamanya udah nggak 

2538 cocok,status sosial udah nggak cocok, ya mungkin 

2539 saat itu sifatnya dia baik aku sudah nggak ada niatan 

2540 me~adikan dia pasangan hidup, 

2541 T: Terus apa kamu bersedia kalau beda ras, terus 

2542 kalau semuanya cocok kecuali rasnya aja apa kamu 

super eg01s, super 

nggak peduli, terlalu 

dalam satu hal, nggak 

nyarnbung. 

fisik dan sifat,religion, ras, 

status social harus cocok. 



2543 mau? 

2544 

2545 

2546 

2547 

2548 

S: Kalau aku sekarang udah ngomong nggak mau, 

kenyataannya lah sekarang kita ngomong nggak 

mungkin ras aja yang lebih penting itu sebenamya 

adanya pertentangan dari pihak orangtua baik dari 

2549 pihak cewek maupun cowok yang aku lebih khawatir 

2550 itu masalah budaya, budaya 

2551 

2552 T: Maksudnya budaya itu apa? 

2553 S: Menyatukan dua budaya itu kan susah .. bahwa 

2554 budaya Chinese seperti ini, dan aku orang Chinese 

2555 belum tentu cocok dengan pribumi, seperti itu, 

2556 T: Bisa kamu perinci budaya Chinese itu seperti apa 

2557 budaya pribumi itu seperti apa menurutmu .. 

2558 

2559 T: eeee kamu kalau waktu senggang bisanya bersama 

siapa saja dan ngapain aja? 

S: kalo sendirian biasanya paling di rumah,nonton tv 

intemetan maen komputer.Baca buku baik komik 

maupun majalah bisnis seperti SW A atau MIX atau 

marketing ee aku kan sukak mbaca majalah gitu-gitu 

kalao sama temen. Biasanya aku ngafe atau makan 

dan sekarang ini lagi seminggu 3 kali aku fitness kalo 

mal em. 

T Terus temanmu cukup banyak nggak sih? 
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Tidak mau punya pasangan 

beda ras karena adanya 

pertentangan dari pihak 

orangtua cewek dan cowok 

juga masalah budaya. 

nonton tv, internetan, main 

komputer, baca komik, 

majalah SW A, Mix, ngafe, 

makan, fitness 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

2567 

2568 

2569 

2570 

2571 

2572 

2573 

S Temen deket nggak tapi kalau temen sekedar 

ketemu nyapa aja banyak tapi relatif lah orang 
ternan dekat nggak, 

bilang banyak nggak banyak, aku sih bilang 
ternan sekedar nyapa 

kalau punya temen lebih dari 200 ya baru 

banyak ...... kalau cuma asal tahu, kenai terus 
ban yak 



I 

2574 

2575 

2576 

2577 

2578 

2579 

2580 

2581 

2582 

2583 

2584 

2585 

2586 

2587 

12588 

2589 

2590 

2591 

I 2592 

2593 

2594 

2595 

2596 

2597 

2598 

2599 

2600 

2601 

2602 

2603 

2604 

T 

s 

T 

s 

T 

s 

s 
T 

kalau ketemu nggak nyapa aku gak nganggap 

itu ternan tapi kalau temen minimal meskipun 

nggak pemah telfon atau apa kalau keternu 

nyapa, basa-basi aku nganggep itu temen .... 

Kamu kalau menghadapi rnasalah bagairnana 

caramu menyelesaikan masalahmu? 
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Eee ya biasanya aku berusaha berusaha menyelesaikan 

menyelesaikan sendiri rnasalah itu sendiri, berdiskusi 

dengan teman-teman 
kemungkinan aku akan berdiskusi dengan 

yang kira-kira capable 
temen-temen yang kira-kira cabaple untuk untuk menyelesaikan 

rnenyelesaikan masalah itu dan aku berharap itu masalah itu. 

aku bisa rnenyelesdaikan rnasalah itu. 

Apa kamu sering curhat atau cerita pada orang 

lain? 

Sering, kalau ternan-ternan dekatku rata-rata senng, 

tabu kehidupan scperti apa, karena bagiku ternan dekat rata-rata 

kalau nyimpen-nyirnpen rahasia itu nggak tabu kehidupan S 

tenang, kalau cerita itu plong, jadi aku kalau seperti apa, S merasa 

rnelihat orang ini bisa dipercaya untuk cerita tidak tcnang bila 

aku akan cerita. nyirnpan rahasia,S 

1-Imrnrn ... menurut ... kamu sarna tetanggarnu akan ecrita pad a tcman 

girnana, apa cukup sering berinteraksi? yang bisa dipercaya 

Nggak pemah sekitar-sekitar ku paling kenai 

satu karena sak angkatan sama aku yang lain- tidak pcrnah intcraksi 

lain ga pemah berintcraksi. dcngan tetangga. kenai 

Karnu apa punya pcngalaman sckolah di SD, satu hanya karcna 

SMP, SMA rnu baik yang positif rnaupun yang ternan satu angkatan. 

negatif? 

Negatif dalam hal apa ya? 

Terserah kamu, ceritakan ticiak harus yang 

berkaitan dengan etnis, terserah yang karnu 



2605 

2606 

2607 

2608 

2609 

2610 

2611 

2612 

2613 

2614 

2615 

2616 

2617 

2618 

2619 

2620 

2621 

2622 

2623 

2624 

2625 

2626 

2627 

2628 

2629 

2630 

2631 

2632 

2633 

2634 

2635 

s 

s 

ingat yang berkesan. 

Bagiku pengalaman masa sekolah itu umum ya 

kita pasti ingin jadi populer kita nggak ingin 
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jadi orang kuper, zamanku mulai SD sampai In gin jadi popular. 

SMP orangtuaku selalu membelikan aku game Saat SD sampai SMP 

jadi aku gak kepikiran untuk cari pacar, temen main game terus, jadi 

yang banyak aku lebih sukak maen, sosialisasi tidak terpikirkan untuk 

juga nggak ngerti, cara bersosialisasi yang mencari pacar, ternan. 

benar seperti apa, jadi ya keadaannya seperti itu Tidak mengerti cara 

aku nggak punya banyak ternan, aku mulai bersosialisasi 

berubah sejak SMA aku lihat kok asyik ya 

suatu hal yang baru, aku mulai bosan main dari Berubah sejak masuk 

situ aku nyobak main, dari orang yang hijau SMA, mulai belajar 

saya lakukan bagaimana bersosialisasi dengan bersosialisasi, kenalan 

benar, itu saya lakukan dengan temanku satu dengan cewek, 

sering hunting bareng, sering kenalan sama dilakukan bcrsama 

cewek bareng, lucu sih, belum pemah apa-apa. seorang temannya. 

Terus setelah itu dua tahun SMA kelas tiga 

baru berhasil pacaran pertama kali yang excited 

ya . . . ga berani nggandeng tangan, waktu kelas tiga SMA 

sehari sebelum kencan aku sudah m pertama kali pacaran, 

emikirkannya dari kemarin besok minta izinnya ga berani nggandeng, 

gimana nggandengnya ... ya mungkin seperti pemalu karcna 

itu, mungkin juga ke pengaruh lingkungan ya pengaruh lingkungan, 

dari awalnya aku yang cuma tcrtarik game awalnya hanya tertarik 

sampai jadi seperti ini suka bersosialisasi, game, sekarang suka 

mencari ternan baru ... ooo sckarang ini bukan bersosialisasi. nyobak 

waktunya game sckarang ini waktunya nyobak pacaran, 

pacaran segala macam .... Hal itu serius apa 

nggak, cinta monyct, apa nggak tapi 

keadaannya seperti itu. .. L_____ ---·· 
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2637 

2638 

2639 

2640 

2641 

2642 

2643 

2644 

2645 

2646 

2647 

2648 

2649 

2650 

2651 

2652 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 
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Kapan pertama kalinya kamu sadar dirimu etnis 

minoritas? 

Kayaknya aku Iupa ya tapi kayaknya waktu 

kecil ya gampang ya, aku, keluargaku putih 

yang lain rata-rata item .. ... ya itu sudah Waktu umur enam, 
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k l.h tah k" k" ak tujuh. Karena keluarga S e 1 atan ya . . . u . . . .. Ira- 1ra w tu umur 
putih yang lain item. 

enam tujuan aku sudah tahu kalau aku berbeda 

dengan mereka. 

Gimana perasaanmu setelah tahu kalau kamu 

itu beda? 

Aku lupa ya . . . waktu kecil itu perasaanku 

gimana tapi waktu kecil ya kayak'e biasa-biasa 

ae .... kalo kecil kan bel urn kepikiran maccm

macem .... masih polos. 

biasa, waktu kecil 

belum kepikiran 

macam-rnacarn, rnasih 
Bagaimana dampak atau pcngaruh sctclah 

polos. 
kamu tabu lck kamu itu ctnis minoritas, apa 

yang kamu rasakan? 

Kalau aku sih awalnya sib bias a ya . _ .. 

Apalagi kalau aku dibcritahu bahwa kita 
A walnya biasa 

mcnguasai ckonomi ncgara ini, penggeraknya 
S diberitahu etnis Cina 

kita orang-orang Chinese, jadi waktu itu rnalah 
rnenguasai ekonomi 

berpikir apalagi aku bertemu orang-orang 
Negara ini. 

mereka sernua kan rata-rata pribumi 
Orang-orang pribumi 

karyawanku, atau kalaupun ada ternen baek 
yang S temui rata-rata 

papaku, rata rata status soisalnya lebih rendah 
karyawan S, ternan 

dari aku aku malah nganggep ooo .... Orang 
baik ayah S yang rata

Chinese ternyata disegani ya disini. Tapi 
rata status sosialnya 

pandanganku akhirnya berubah waktu itu ... 
lebih rendah dari S. 

saat itu ... ke delta SMP nggak salah ... kita 
S berpikir orang 

parkir, jalan di tempat agak jauh kita parkir di 
Chinese disegani di 

delta plaza waktu kita jalan ada segerombolan 
--L-----------------------"--------------------



2667 

2668 

2669 

2670 

2671 

2672 

2673 

2674 

2675 

2676 
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anak-anak gitu mereka kata-katain kita, sini. 

omong kotor sama diskriminasi segala Pandangan S berubah 

macaem, seperti: cino-cino, aku sampai heran sejak S dikata-katai 

wong kita nggak ngapa-ngapain dari situ aku kotor, diskriminasi 

mulai sadar mmm . . . ternyata mereka itu oleh segerombolan 

tidak respek sama kita ... mereka irri sekali anak. 

sama kita karena mereka butuh kita respek S jadi berpikir mereka 

kalau nggak kayaknya benci mati-matian tidak respek, mereka 

etnisnya kita kalau bisa dibasmi mungkin iri, bila butuh mereka 

dibasmi. respek bila tidak, benci 

2677 mati-matian kalau bisa 

2678 T : Apa sikapmu beda setelah ngalami kejadian itu? dibasmi mungkin 

2679 S Beda mungkin ya ... aku mulai mebenarkan dibasmi. 

2680 

2681 

2682 

2683 

2684 

2685 

2686 

2687 

2688 

2689 

2690 

2691 

2692 

2693 

2694 

2695 

2696 

2697 

apa yang papaku omongkan .... Ooo ... seperti 

ini ... kalau begini aku gak butuh kumpul ini S mulai membenarkan 

aku liat ke arah factor manusia apapun itu aku apa yang ayah S 

ada temen, Chinese dia benci aku aku ya agak katakan. 

mau kumpul dia, ya semacam itu, tapi aku S lebih melihat ke 

melihat mereka mengkotak-kotakkan factor manusia. 

masalah ini sebagai masalah ras, pribumi itu Bila ada ternan S yang 

... padahal kalau aku Iihat sebenarnya poin- etnis Cina benci S, S 

poinnya kalau ras itu bukan, kalau aku juga tidak mau 

bilang ini faktor status sosial kayaknya aku kumpul. 

tahu keluarga pribumi, mereka juga orang yang S berpendapat 

berpunya . . . kalau mereka bilang bonek sebenamya ini factor 

melakukan anarkis, juga mereka bilang astaga, status sosial bukan ras. 

astaga ke mana negara ini akan dibawak .. .. S mengenal kcluarga 

Dari sana aku sudah bisa ngeliat . . . . Karena pribumi yang 

mereka orang berpunya, berpendidikan mereka berpendidikan dan 

bisa begitu, menurutku masalah Chinese diikut- mampu, juga tidak 

ikutkan ya karena rata-rata mereka orang yang menyetujui perilaku 
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2698 

2699 

2700 

2701 

2702 

2703 

2704 

2705 

2706 

2707 

2708 

2709 

2710 

2711 

berpunya . . . gitu, mereka salah berasumsi bonek. 

dengan itu. Masalah Chinese 

diikutkan karena rata-

T :Nilai baik buruk yang diajarkan ke 

orangtuamu yang berkaitan dengan etnis? 

S :Etnis Jawa kan setahuku .. kalau mereka 

baiknya nrimoan ya .... Hidup seperti ini ya 

sudah .. nrima ... sama Tuhan .. OK, fine tapi kalau 

dilakukan dengan cara yang salah ya 

gitu ... mereka tetep miskin, melarat, ya gini, di 

biarno •.. , kekurangan dibiarno nggak mau 

berpikir lebih cerdas ... atau mereka sudah nggak 

###berpikir lebih cerdas aku ya nggak 

ngerti ... ,factor kualitas hid up memang tidak ada 

2712 jaminan orang yang miskin, melarat kualitas 

2713 hidupnya miskin, rendah, ada satu dua yang bisa 

2714 sukses, ... tapi ya memang ya hanya satu dua yang 

2715 umum yang kaya selalu kaya .. yang miskin selalu 

2716 miskin ... melarat...orang kaya mau bangkrut aja tetap 

2717 kaya untuk unkuran yang nggak punya ... ya seperti 

2718 itulah .... pandangan jeleknya mereka setahuku 

2719 

2720 

2721 

2722 

2723 

2724 

2725 

2726 

2727 

2728 

nggak bisa berpikir ke depan .... mereka yang aku 

tahu bela-belain be1i rokok .. daripada beli 

susus .. mereka penghasilan ga teteptapi bisa punya 

anak lima atau en em .. aku ngliatnya bukan factor 

ras tapi factor SDM, #### ... aku yakin kalau ada 

ras Chinese yang melarat dan seperti itu akhirnya 

nggak beda jauh sama mereka .... tapi kalau aku 

yakin karena factor status social.. orang-orang 

pribumi yang kaya nggak mungkin ... hari ini dapet 

gaji buat mbayar hutang bulan la1u terns besoknya 

rata mereka orang 

berpunya. 

Baiknya Nrimoan, hila 

dilaksanakan dengan 

cara yang sa1ah miskin 

dibiarkan, tidak mau 

atau tidak bisa herpikir 

lebih cerdas. 

Nggak bisa berpikir ke 

de pan. 

S lebih melihat bukan 

factor ras tapi factor 

SDM, mereka bodoh. 

S yakin bila ada ras 

Chinese yang tidak 

mampu sama sap 

dengan mereka. S 
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2730 

2731 

2732 

2733 

2734 

2735 

2736 

2737 

2738 

2739 

2740 

2741 

2742 

2743 

2744 

2745 

2746 

2747 

2448 

2749 

2750 

2751 

2752 

2753 

2754 

2755 

2756 

2757 

2758 

2759 

ngutang lagi, hal itu kan yang dilakukan orang

orang setingkat ### segala macem .. ndak pernah 

### ... mereka main judi tetep bisa kalah ... , tapi 

mereka kan tetep main, .... ltu yang menang Bandar 

lah .. kenyataan itu nggakbisa dihapus ... tapi mereka 

terlalu #### untuk mengerti ... itu sifat-sifat yang 

lucu-lucu mereka males, nrimoan ... 
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berpendapatmereka 

hidup dengan 

berhutang, bila dapat 

gajian digunakan 

untuk membayar 

hutang. 

Bodoh, males, 

T Apa karnu punya pengalaman baik atau buruk nnmoan. 

yang berkaitan dengan identitas etnismu? 

s 

T 

s 

L---------L----------------------------------------~------------- ----~ 
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berteman lebih lanjut atau kalau mau dengan sesama etnis 

berpacaran ndak ada .... Hilang .... Hekk .. .. dan lain ctnis sam a 

Gimana perasaanmu kalau kamu diidentifikasi saja. S tidak 

sebagai etnis minoritas? Misalnya: kamu Cina mempunyai keinginan 

ya? untuk berteman atau 

Ya ... kalau aku ditanya gitu aku ya bilang aku berpacaran. 

Cina . . . . Mau ngomong apa lagi . . . aku 

memang Chinese kok ... mau njawab apa lagi 

.... Aku memang Chinese kok .... 

Perasaanmu? 

Y a tergantunglah mereka cara nanyanya 

gimana? Siapa yang tanya? 

Mungkin kamu bisa kasih contoh smpa yang Tergantung cara 

tanya terus cara nanyana gimana? mereka bertanya, siapa 

Lho misalnya .. .. Orang bulc . . . . Dia ndak yang bcrtanya. 

ngerti .... Tanya .... Kamu orang apa? Orang 

Thailand, orang Chinese ... orang apa .... Ndak Bila orang bule 

papa .... Bagiku ndak ada perasan apa-apa ... bertanya bagi S tidak 

2778 Oo ... ya itu gak ada perasaan apa-apa ... ooo ada pcrasaan apa-apa. 

2779 aku orang Cina yang tinggal di Indonesia .... Tapi 

2780 orang pribumi yang jelas-jelas udah tahu aku orang 

2781 Indonesia aku, bisa bahasa Indonesia tanyak lagi: Bi1a orang pribumi 

2782 kamu Cina ya? Apalagi ngomongnya dengan nggak yang sudah jelas 

2783 enak gitu itu kan aku pemah lah pw1ya pengalaman mcngetahui S orang 

2784 ... waktu itu aku di luar kota ... aku ke suatu mall . . . Indonesia, bisa 

2785 eee .... Terus itu ada WC ... WC itu rupanya tempat berbahasa Indonesia 

2786 untuk ambil air wudlu .. .. Nah ini hubungannya masih bertanya pada S 

2787 agama .... Tapi agama kan ada faktor rasnya jugak Dengan nada tidak 

2788 ... aku nggak ngerti aturannya .... Aku nggak ngerti enak S tidak suka. 

2789 kebudayaannya ya aku masuk saja .... Aku kencing 

2790 . . . aku keluar . . . . Aku jugak tidak melakukan hal 
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2791 yang tidak sopan tapi hegitu keluar ada yang ndak S pernah mengalami 

2792 terima ... lho ini tempat suci lah ... hla .. hla . . . hi a ketika dia kencing di 

2793 ... aku sampek ditampar, dan mereka ngomongi: we, we tersehut 

2794 kamu Cina ya? ... Lha apa hubungannya ... gitu ternyata tern pat untuk 

2795 lho ... orang nggak ngerti kok .... Ini kan istilahnya mengamhil air wudhu, 

2796 nggak ada huhungannya antar cina . . . kok nggak ketika keluar dia 

2797 tan yak kamu Kristen atau Katolik ya? Nggak ... i .. . dimarahi sampai 

2798 mereka tanya ... kamu Cina ya? Lho kalok orang ditampar, katanya dia 

2799 Sulawesi atau orang mana Bali yang kayak gini? Apa menodai tempat suci 

2800 mereka hodohnya hertanya gitu? . . . kan nggak terus ditanya kamu 

2801 seharusnya ... atau ngliat sih gitu .... Agama nggak Cina ya? S maeah 

2802 penting lagi mereka . . . mereka yang penting ras . . . karena dia merasa dia 

2803 atau sadar karena kejadian itu ... jujur aja aku ya ditampar bukan karena 

2804 hingung, lha wong itu we ... jelas-jelas orang huang agama tapi karena ras, 

2805 air besar, orang huang kencing jadi satu ... kok hi sa- orang-orang terse but 

2806 

2807 

2808 

2809 

2810 

2811 

2812 

2813 

2814 

2815 

12816 

2817 

2818 

2819 

bisanya disuci-sucikan . . . gitu lho . . . ya mereka mencari alasan saja 

senang aja ada kesempatan marahi orang Chinese untuk menamparnya. 

kadang aku mikir .... Apa maksudnya mereka seperti 

itu? Kita nggak negerti lho ... kalau kita ngerti .... 

Ooo kita melecehkan di hagian mananya ... , lha 

wong tempat itu hiasa aja ... memang ada tulisan ... 

harus huka sepatu ... tapi aku kan nggak mikir kalau 

itu tmtuk aku-aku kan cumak mikir itu Cuma untuk 

orang yang ngamhil air wudhu dan dia bersikap 

seperti itu, padahal aim tidak mendekati tempat-

1

1 tern pat seperti itu . . . gitu lho . . . mengapa mereka 

hersikap seperti itu ... ? Ya intinya gampang ... 

mereka benci sama kita ... kita mau senang sama Menurut S intinya 

mereka Pemerintahnya yang selalu mereka benci dengan 

2820 diskriminasi kitanya yang nggak mau ... eksklusif orang Cina, S merasa 

2821 lab . . . mau ngomong ini ayam dan tel or . . . siapa pemerintahan selalu 
~-----~----------------------------------------J ___________________ j 
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2822 yang mulai lebih dulu? Kita mao .... Sananya benci mendiskriminasi. 

2823 .... Sana mao .••• Kita akhirnya juga benci . . . Menurut S susah 

2824 muter .•. aja ... kalau ditanya siapa yang salah . . . campur karena 

2825 nggak ada ... siapa yang mulai duluan tapi jujur aja perbedaan status social 

2826 kalau kita disuruh blend sama mereka . . . kalau bukan ras. 

2827 status sosialnya sama . . . ito gam pang . . . tapi 

2828 kalau kita status sosialnya beda disuruh campur 

2829 ya susah bahkan yang sesama Chinese . . . ama 

2830 pribumi . . . orang pribumi yang kay a udahan 

2831 disuruh kumpul dengan pribumi yang setingkat, 

2832 bonek nggak mungkin enjoy mereka . . . mereka 

2833 nggak akan bisa Mereka akan nganggap 

2834 kampungan orang itu . . . nggak punya duit .... 

2835 Kere ... 

2836 

2837 

2838 

2839 

2840 

2841 

2842 

2843 

2844 

2845 

2846 

2847 

2848 

2849 

2850 

2851 

2852 

' 
i 

T 

s 
Gimana perasaanmu setelah itu? 

Mangkel . . . ya biasa lah . . . Chinese nggak Mangkel, 

pernah dihargai di sini ... padahal nggak ada Chinese tidak pernah 

kita mereka juga #### ... gitu lho .... Aku dihargai di sini. 

juga heran terns gimana aku mau cinta padahal tidak ada kita 

nega:-a ini . . . orang-orangnya sama sekali mereka juga mampus 

nggak menghargai aku ... iya kalau aku salah s merasa sulit untuk 

. . . kejadian-kejadian seperti itu lah . . . mencintai Negara ini. 

omong kosong . . . aku Cum a nganggap orang-orangnya tidak 

tern pat ini tempat untuk #### .... That's it menghargai S, S 

. . . . Kalau aku ada kesempatan ke luar menganggap Indonesia 

negeri aku ke sana ... enak tenang Singapura hanya tern pat mencari 

itu enak .... Tenang ... uang. Bila ada 

kesempatan ke luar 

ncgeri S akan ke sana. 

i T Kalau menurut kamu, kamu orangnya seperti l 
I apa? i 
~--- ----- ---·--·--- ------- -· _I 
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2854 

2855 

2856 

2857 

2858 

2859 

2860 

2861 

2862 

2863 

2864 

2865 

2866 

2867 

2868 

2869 

2870 

2871 

2872 

s 
s 

T 

s 

T 

s 
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Dalam hal apa? 

Hobiku paling mbaca ... main game kalo ada Mbaca, gan1e, jalan

waktu, jalan-jalan, kalau hobi yang spesifik jalan. 

seperti .... 

Bagaimana caramu menghadapi kritik .. . 

Yang pasti aku berusaha mengcounter ... aku Mengcounter, 

akan berusaha .. . membenarkan .. . tapi berusaha 

kalau tidak ada ya sudah lab aku akan membenarkan. hila 

menerima Beruball Sulit, tapi tidak bisa S akan 

berusalall. menenma. 

Apa harapanmu di masa depan? 

Yang pasti . . . aku bisa mempunyai kehidupan 

yang berkualitas .. . aku puny a harapan aku S berharap dia bisa 

bisa mempunyai kualitas hidup dua kali mempunyai kualitas 

lipat dari sekarang ... istilahnya mempunyai hidup dua kali lipat 

kualitas hidup dua kali dari yang papiku dari sekarang. 

berikan sekarang, jadi aku bisa ngomong ini pi 

. . . aku sudah bisa 2 kali lipat dari yang papi 

punya ... harapan yang nggak muluk-muluk lah 

2873 T Kalau 1m kern bali ke orangtuamu ya ... 

2874 pandanganmu tentang orang tuamu 

2875 terhadap kamu? 

2876 S Karena aku nggak terlalu dekat, kayaknya Nggak terlalu dekat, 

2877 mereka biasa-biasa saJa aku belum orangtua memandang 

2878 menunjukkan prestasi terbaik ... tapi aku juga S biasa. Karena S 

2879 bukan tipe orang yang menyia-nyiakan hidup tidak menunjukkan 

2880 hambur-hambur uang, jadi mereka masih prestasi luar biasa. 

2881 standard dan yang lebih aku lakukan, Tetapi S juga bukan 

2882 harapannya mereka ya umumnya ya aku orang yang menyia-

2883 .l~~m--e~n~j~ad~i-~o~ran_g~· ~y~an_g __ s_u_k_se~s-~y~an~g-~b~i~sa~-L~n~y-ia __ k ___ a_n __ hi~~-P----~~ 



2884 

2885 

2886 

2887 

2888 

2889 

2890 

2891 

2892 

T 

s 

dibanggakan ke temen-temennya ... 
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Harapan orangtua S 

sukses, bisa 

dibanggakan kc 

Ooo ........ itu harapan orangtuamu? teman-tcmannya. 

Kayaknya ... tapi itu standard ... sapa sih yang 

nggak pengen kaya gitu ... anaknya pengen jadi 

pengedar narkoba, semua kan pengen anaknya 

sukses segala macem ... 

2893 kamu orangnya seperti apa ... 

2894 T Sifatmu, kedekatanmu dengan keluarga ..... 

2895 dirimu ...... kalu anggap dirimu itu siapa .... ? 

2896 Kekurangan ........ 

2897 

2898 

2899 

2900 

2901 

2902 

2903 

2904 

2905 

2906 

2907 

2908 

2909 

2910 

2911 

2912 

2913 

2914 

s 

T 

T 

Ka1au dalam hal itu gimana ya .... Aku kalau 

mendeskripsikan diriku sendiri berteman .... 

Aku itu orange rame . . . . Aku sukak Ram e. suka berteman, 

berteman .... Orange isa dijadiin ya dijadiin bisa toleransi dalam 

tern en . . . . Aku orange isa toleransi dalam bebcrapa hal, gam pang 

beberapa hal . . . aku itu orangnya gam pang mangkel hila ada 

nggondok . . . gam pang mangkel kalau orang melakukan 

menurutku ada orang yang melakukan suatu kesalahan yang S 

kesalahan yang menurutku mestie Cuma anggap sepelc, tidak 

sepele dan dia tidak bermaksud: orang yang bisa berpikir 

gak tepat waktu 1ah ... orang yang gak bisa sistematis. dalam 

berpikir sistematis ... lah ... dalam keadaan- keadaan seperti itu S 

keadaan seperti itu cepet naik darahnya . . . . cepat naik darah. 

Gitu aja kok nggak bisa mikir sih ..... kalau 

gini keadaannya susah .... kalau di luar itu aku 

sih orangnya jarang marah ya ... 

Jadi lingkungamu menurut kamu, itu? 

Menurutmu sosok idealmu, diri ideal seperti 



2915 

2916 

2917 

2918 

2919 

2920 

2921 

2922 

2923 

2924 

2925 

2926 

2927 

2928 

2929 

2930 

2931 

2932 

2933 

2934 

2935 

2936 

2937 

2938 

2939 

2940 

2941 

2942 

2943 

2944 

2945 

s 

T 

s 

T 

s 

T 

s 

apa? 

Diri ideal itu, dengan keadaannya yang dia Dengan kondisinya 

punya situasinya yang dia punya pasti beda, yang dia punya dia 

kalau dia punya situasi dan dari situasinya ya bisa membagi 
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atau kondisinya dia bisa membagi semuanya semuanya dengan 

dengan persentase yang tepat . . . . Misalnya persentase yang tepat. 

perhatian untuk keluarga, gtmana caranya Perhatian ke Keluarga, 

didik anak dengan benar, perhatiannya ke didik anak, ternan, 

temen, semuanya diperhatikan dengan perfect istri. 

nggak . . . ya diduain kalau dia punya istri dan 

anak istrinya ngga diduain 

Yang bisa balance ...... . 

Dan itu susahnya setengah mati . . . .. dan S berpendapat hal itu 

rasanya tidak ada yang bisa deh sulit. 

Menurutmu, kamu sudah bisa mcndekati, diri 

idealmu? 

Aku tidak merasa diriku baik sampai tidak S tidak merasa dirinya 

perlu berbenah ya . . . . Tapi aku selalu baik sampai tidak 

berkeyakinan sehari aku adalah orang yang perlu berbenah. 

lebih baik setiap hari aku selalu belajar ka1au S berkeyakinan setiap 

memang itu tak anggap kekurangan, aku hari harus lebih baik. 

berusaha tidak melakukarmya lagi lah ........ . 

Kebutuhanmu akan persetujuan a tau 

penerimaan orang lain tinggi a tau nggak? 

Kalau aku sih liat-liat oragnya .... kalau aku Tergantung orangnya, 

nggak kenai aku jelas pusing tapi kalau itu hila ternan dekat S 

temen baikku ya jelas aku terganggu lah ... , terganggu, hila baru 

kalau sudah kenai jelas bisa tak benain atau kenai S cuek, tidak 

gimana tapi kalau temen baru kenai beberapa butuh. 

hari .. . ga senang aku ya cuek-cuek ae, 

memang aku bosmu, butuh kamu, buat apa ..... 
L-----~-----------------------------------------~---------------------
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2955 
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2957 

2958 

2959 

2960 

2961 

2962 

2963 

2964 

2965 

2966 

2967 

2968 

2969 

2970 

2971 

2972 

2973 

2974 

T 

s 

T 

T 

s 

T 

s 

T 

Menurutmu . . . . kebutuhanmu untuk diterima 

orang lain tinggi atau rendah? 
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Itu semua tergantung, intinya kalau makin Makin dekat S makin 

dekat makin aman ga kenai ya ga concenrn itu peduli 

nilainya ... 

Apa hobimu, kegemaranm? 

Di luar negeri kamu merasa dirimu orang 

Cina atau Indonesia? 

Aku kalau yang pemah kumpul sama bangsa 

lain di Amerika atau Taiwan malah aku sama 

sekali nggak kepikiran aku ini bangsa apa S sama sekali tidak 

sib ... nggak ... misalnya aku Chinese atau apa kepikiran dia bangsa 

mereka nggak peduli . . . apalagi kalau di apa. 

Taiwan Kita itu malah sesama rumpun jadi 

mereka nggak pemah banyak kamu Chinese 

apa nggak ... paling ya tahu .... Chinese yang 

tinggal di Indonesia . . . dan aku enjoy .... 

Negaranya aku enjoy ... 

Kamu enjoy hanya dari keteraturan negaranya 

saja atau dari tidak adanya diskriminasi ras? 

Ya semua dong . . . kalau di semua negara 

mereka makin maju ... makin makmur . . .. S enjoy baik dari 

Mereka makin makrnur rata-rata . . . Am erika keteraturan Negara 

. . . . Eropa kalau ras makin kecil lah tapi maupun tidak adanya 

pemerintahnya beda lah dengan di sini lebih diskriminasi ras. 

tinggi di sini diskriminasinya. 

Bagaimana Perasaannrnu bila kamu berada di 

suatu tempat yang penuh dengan etnis pribumi 

lah .... 

2975 S Ka1au sampai ... sembilan puluh persen ... 

2976 biasanya tidak begitu mersa nyaman ya ... tapi Bila sampai 90% S 
L ___ . __ _L_ ____________________ .L__ --------
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itu lihat-lihat kalau itu orang ke1uarga yang mayoritas Jawa S 

bawa anak... itu rata-rata ndak papa ... tapi merasa tidak nyaman. 

remaja-remajanya yang kayak ### jadi Ka1au ke1uarga yang 

perasaan safeku ndak ada tapi ka1ok keluarga bawa anak kecil-kecil 

bawa anak, anaknya kecil-kecil banyaknya tidak apa-apa. 

masih Ok lah . . . Kalau remaja-remaja 

Di rurnah kamu ada aturan tertentu, misalnya yang seperti preman 

jam ma1am atau ka1au mau pergi harus laporan perasaan safe S hilang. 

dulu sama orang tua? 

Kebetulan dulu sih ada ... tapi kalau sekarang 

asal kita tahu diri sendiri aja orangtua nggak 

mempermasalahkan asal mereka tahu aku Sejak SMA tidak 

kemana jadi sejak SMA ya aku nggak pernah pernah diatur, 

diatur ... ooo ... mau kemana? Jam sepuluh orangtua tidak 

harus tidur nggak boleh menyalakan TV atau mempermasalahkan 

gimana ... di kamarku ada mainan ada game, asal tahu S ke mana. 

kulkas lengkap sih ... kalau mau bermain-main 

dan itu aku bisa ... aku punya kabel vision, dua Di kamar S ban yak 

puluh empat jam ... hanya secara prestasi aku fasilitas. 

masih Ok maksudku dibangingkan saat aku 

nggak punya fasi1itas. Jadi kita bisa ngatur 

waktu sendiri. 

Orangtuamu sudah percaya ya ... 

Orangtuaku sudah percaya karena dari dulu aku 

dengan membuktikan aku bisa mereka dulu 

tidak terlalu senang aku kumpul dengan orang Orangtua S sudah 

yang merokok, nyatanya aku bisa mbuktikan ke percaya. 

mereka sampai detik ini aku nggak pernah S sudah membuktikan 

rokok'an satu batang pun. meskipun berteman 

dengan orang yang 

Misalnya contoh merokok ya kamu lebih ke merokok S tetap tidak 



3008 

3009 

3010 

3011 

3012 

3013 

s 

kamu nggak suka merokok atau kamu lebih ke merokok. 

arah untuk membuktikan ke orangtuamu? 

Ya membuktikan ke orangtua, ya ga sukak, ga 

enak ya gak baik untuk kesehatan jadi satu lah 

semua itu tidak terpisahkan ... 

3014 Wawancara 2 

3015 

3016 T: Bisa kamu ceritakan tentang keluargamu? 
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3017 S :Saat ini aku du1u punya cece satu tapi barusan dua Cece satu, tetapi dua 

3018 tahun lalu meninggal..ya kelurga papaku termasuk tahun lalu meninggal. 

3019 keluarga besar dan memiliki sembilan anak, kita Keluarga papa 

3020 termasuk keluarga besar sekali,kalau dari akong itu keluarga besar, lebih 

3021 besar, aku deket dengan beberapa saudaraku 0, L,dan dekat dengan keluarga 

3022 

3023 

3024 

3025 

3026 

aku lebih deket dengan keluarga papaku, secara 

status social keluarga papa itu relative lebih sukses 

daripada keluarga mama, dan keadaan itu berjalan 

sampai sekarang ... 

T: kamu seberapa dekat dengan saudaramu apa kamu 

3027 sering pergi-pergi atau gimana atau sebatas acara 

3028 keluarga? 

papa, secara status 

social juga lebih 

sukses dari keluarga 

mama ... 

3029 S: Ya rna saudara ada sih beberapa seperti L, F dan Dengan heberapa 

3030 beberapa saudara yang lain, biasanya tidak ada acara saudara masih pergi-

3031 keluarga relative lah meskipun tidak sering banget, pergi bareng. 

3032 kadang-kadang masih pergi bareng ... 

3033 

3034 T: kapan hari kan kamu cerita perbedaan dengan 

3035 etnis jawa itu sebenamya hanya sebatas status 

3036 ekonomi tetapi kenapa kamujuga tetaptidak mau 

3037 

3038 

menikah dengan mereka meskipun status 

ekonominya sama? L 
~---~-~~~~~~~~~--~-- -----------



3039 

3040 

3041 

3042 

3043 

3044 

3045 

3046 

3047 

3048 

3049 

3050 

3051 

3052 

3053 

3054 

3055 

3056 

3057 

3058 

3059 

3060 

3061 

3062 

3063 

3064 

3065 

3066 

3067 

3068 

3069 

S: Ada dua hal yang pertama dari akunya sendiri aku 

tidak mau berkonflik, sesama agama sesama ras itu 

aja masih banyak konflik klau berumah tangga 

apalagi dengan adanya perbedaan-perbedaan itu akan 

membuat dunia makin rumit, dan alasan kedua juga 

orangtua tidak akan pemah setnju, orangtua maupun 

keluarga tidak akan setuju kalau orangtua pada 

dasamya tidak akan pemah melarang saya karena 

pada dasarnya saya tidak pernah ndeketi cewek jawa, 

jadi mereka ndak pemah nglarang terang-terangan. 

tapi dari cerita yang aku tahu sejak kecil, mereka 

cerita tentang orang yang kawin dengan wana itu 

sudah terlihat jawabannya,mereka cenderung tidak 

suka,####, aku sudah tahu, lah dan banyak contoh 

dibuang dari keluarga gara-gara hal seperti itu, dan 

aku merasa keluargaku jauh lebih penting dari 

seorang cewek,aku tidak mau pasangan yang akan 

memisahkanku dari keluarga, karena keluargaku, 

keluarga besarku penting bagiku, keluargaku juga 

cukup OK lah dari status social, juga baik-baik tidak 

bermasalah ..... untuk apa aku mengorbankan seluruh 

keluargaku? 

T: Apa kamu merasa Indonesia negerimu? 

S: Bagiku itu biasa, aku cuek banget mau ini #### 

Negara lain pokoknya aku masih bisa menjalankan 

bisnis aku tidak peduli dengan Negara ini ... 

T: Bisa kamu perinci budaya Chinese itu seperti apa 

Jawa seperti apa? 

S: Setahuku budaya Chinese seperti budaya tahun 

baru China lah segala macem ... ada taon Suro lah 
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Pertama dari S tidak 

mau berkonflik, 

sesama agama dan ras 

saja ada konflik 

apalagi yang berbeda. 

Kedua orangtua tidak 

akan setuju, memang 

orangtua S tidak 

pernah mclarang 

secara eksplisit tetapi 

dari cerita-ccrita 

orangtua, cara 

orangtua menanggapi, 

S sudah mengerti. 

S merasa keluarganya 

penting, cukup OK 

dari status social. tidak 

bermasalah, untuk apa 

mengorbankan 

keluarganya dcmi 

seorang cewck. 

Biasa, cuek dengan 

Negara ini asal bisa 

menjalankan bisnis di 

Negara ini S tidak 

peduli. 

S tidak begitu 
'------·- ---·----------------~----~~~------------------__j 



3070 

3071 

segala macem budaya Cina gimana ya tidak bisa 

dijelaskan aku tidak begitu mengerti budaya Jawa 

3072 jadi aku tidak bisa berkata banyak .. tapi dalam hal 

3073 perkawinan pasti beda, cara-caranya .. 

3074 T: Bagian mana dari budaya Jawa yang kamu gak 

3075 suka? 

3076 

3077 

3078 

3079 

3080 

S: Pada dasamya aku nggak tahu, tapi aku married 

disuruh pakai sewek segala macem aku tidak cocok 

aku lebih senengjas-jasan tipikal western, tetapi kan 

ka1au budaya Jawa diharuskan seperti itu, aku ga tau 

jelas tapi aku ga suka dengan perbedaan yang aneh-

3081 aneh, dari perbedaa.n itu mending aku gak beda ... 

3082 T:Teman-temanmu menganggapmu seperti apa? 
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mengerti budaya Jawa. 

S tidak tahu jelas 

budaya Jawa, tidak 

suka dengan 

perbedaan-perbedaan 

yang aneh-aneh. 

3083 S: Kayanya rata-rata temenku menganggaapku Ceria, banyak omong, 

3084 orange ceria, banyak omong, gampang percaya sama gampang percaya ... 

3085 orang lain, apa ya mmmm gak tahu akau ga pemah 

3086 

3087 

3088 

3089 

3090 

3091 

3092 

3093 

3094 

3095 

3096 

3097 

3098 

3099 

nanyakan secara detail. 

T: Apa kekuranganmu menurut kamu? banyak bicara, tidak 

S:Kekuranganku terlalu banyak bicara, tidak berpikir berpikir dulu,berbicara 

dulu, berbicara dulu kadang aku cepet emosi untuk 

hal-hal sepele yang kuanggap penting bisa, nggak on 

time, pokoknya kalau aku gak nganggep, kekesalan 

karena terlalu simple orang melakukan kesalahan 

biasanya aku cepet naik darah ... 

T: Kalau kelebihanmu menurut kamu? 

S: Aku selalu berusaha nepati janji dan berusaha 

tidak menyakiti hati orang lain, aku orange cepet 

ngalah, konflik, terus berusahajujur dan 

memperbaiki, menerima kritikan, berusaha lebih baik 

lah kalau bisa lebih baik .... 

dulu, cepet emosi 

untuk hal-hal sepcle 

yang kuanggap 

penting 

berusaha nepati janji 

berusaha tidak 

menyakiti hati orang 

lain, aku orange cepct 

ngalah, jujur dan 

L_3_1o_o __ ~--------------------------------------~-m_e_m __ p_er_b._a_ik_i, _____ __j 
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31 01 T: Seberapa besar kebutuhanmu akan penerimaan menerima kritikan, 

3102 orang lain? berusaha lebih baik 

3103 S :klau aku sedang ya di satu sisi aku pasti butuh 

31 04 penerimaan orang lain, suka kumpul, tapi di satu sisi Sedang, disatu sisi 

31 05 aku selalu ditekankan pada orangtua untuk tidak butuh penerimaan 

31 06 bergantung pada orang lain. orang lain di satu sisi 

3107 

3108 

3109 

31 10 

3 1 1 I 

3112 

3113 

3114 

3115 

3116 

3117 

3118 

3119 

3120 

3121 

3122 

3123 

3124 

3125 

3126 

3127 

3128 

3129 

3130 

3131 
~1_~---------------~- ____ ~___~---------- ·--



Nama :DI 

Status : lbu AHS 

Profesi : dokter 

Usia : 51 tahun 

No 

3110 T : Waktu kecil bagaimana A? 

3 11 I Maksudnya sifatnya? 
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3112 M : Waktu kecil di B, terus di puskesmas Kecil di B, di desa 

3113 ya kalau di puskesmas itu pergaulannya dengan 

3114 Iingkungannya ya di ada perubahan Jawa semua. 

3 115 untuk dokter bidan, perawat terus 

3 116 kebetulan kita di perumahan yang 

3117 kebetulan ada dokter dan poliklinik. 

3118 Di desa pergaulannya ya di desa .. di 

3 1 19 Blitar ya di desa ... tetangga ya ga ada 

3120 yang Chinese .. jawa semua. 

3121 T :SifatnyaA? 

3 122 S : Sifatnya ya biasa-biasa aja .... 

3123 T : Maksudnya orangnya nurut atau nakal 

3124 

3125 

a tau gimana .... 

S : Ya biasa Iah nakal sekali ya tidak AHS sifatnya tidak 

3126 penurut, sekali ya ndak .... Nonnal penurut,normal 

3127 . . .. Normal aja. cenderung .... cenderung membantah 

3128 Membantah ya .... Anaknya ndak sampai sekarang. 

3129 penurut sekali cenderung membantah 

3130 

3131 

3132 s 

besar pun cenderung membantah 

ya anaknya .... AHS sifatnya. 

: AHS sifatnya gimana? 
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3133 T : Wah a ndak tahu? ... ha ha ha .. 

3134 Hubungannya sama tante gimana? 

3 13 5 Sering cerita apa nggak? Akrab apa 

3136 nggak? 

3137 S : Ooo ...... dia anak lakik ya .... Ya 

3138 ndak begitu, ndak begitu akrab ya Dengan mamanya tidak 

3139 .... Maksudnya biasa .... Biasa-biasa ter1alu akrab. 

3140 aja cumak menurutku dia ndak begitu 

3141 akrab sama mamanya ini ... 

3142 T : Ka1au sama papanya? Kokonya .... 

3143 S : Ya .... Kokonya waktu kelas em pat Dengan kokonya tidak 

3144 kokonya pisah beda lima Y, tahun terlalu karab karena beda 

3145 pisah kokonya dengan AHS, artinya usia jauh 6 tahun, tidak 

3146 kan nggak seperti ada kan yang seimbang. 

314 7 kemana-mana gandengan kalo sam a 

3148 kokonya ndak bisa anak ini lha dia itu 

3149 nggak, karena memang terla1u jauh 

3150 jadi ndak imbang sebetulnya jadi 

3151 mau maen apapun itu gak imbang 

3152 . . . kokonya sudah lebih dewasa 

3153 adiknya masih kecil ... terpaut usia 5 

3154 Yz tahun katakanlah 6 taboo .... 

3155 Satunya SD satunya kuliah .... SPK 

3156 

3157 

orang lain . . .. Sebenarnya kasihan. 

AHS itu . . . salah sedikit AHS kasihan salah 

3158 (menggerakkan kepalan tangan) sedikit dipukul oleh 

3159 langsung dipukul . . .. Sedikit saja kokonya ketika kecil. 

3160 1angsung dipukul ... Hahahaha .... 

3161 T : Pemah? 

3 162 S : Oh ya sering .... 

3163 T : Dipukulnya dipukul gimana? 
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3164 S : Dipukul biasa ya namanya anak kecil, 

3165 dipukulnya ya dipukul biasa ya anak 

3166 kecil. 

3167 S : Cuman menurut aku dia ndak bisa 

3168 akrab, baru kelihatannya mulai cocok 

3169 dulunya nggak ..... malah kayaknya Ahs tidak bisa karab, 

3170 ... diam juga anaknya .... Mereka anaknya juga diam. 

3171 juga cenderung saingan ya . . .. AHS dan kokonya 

3172 saingannya dalam hal pelajaran, cenderung bersaing 

3173 khususnya itu ... pelajaran. dalam hal pelajaran. 

3174 T :Pelajaranjustru? 

3175 S : Kenak apa? Karena kalau kokonya 

3176 pinter sekali anaknya sebenamya ndak 

3 177 tapi dia bisa semua, kalau AHS ini 

3178 ada satu pelajaran yang dia gak AHS ada satu pelajaran 

3 179 bisa misalnya matematika .... Tapi yang tidak b9sa 

3180 pasti pas ... dia di situ. matematika. 

3 181 T : Itu kalau dia ndakbisa kokonya 

3182 ngajari? 

3183 S : AHS itu kalau diajari kokonya gini-

3184 gini dia merasa ... terlalu tinggi atau 

3 185 gimana kokonya ndak tsa 

3 186 terima .... Diterangkan sampek entek 

3187 bukunya berlembar-lembar tetep 

3188 nggak bisa gitu dia .... Akhirnya ya 

3189 cobak saya leskan dileskan lumayan 

3 I 90 dia lebih ngerti sama guru lesnya, dia 

3191 bilang diterangkan itu sulit, guru 

, 3 192 lesnya ... waktu matematika . . . saya 

i 3 193 juga coba saya terangkan ... dia sulit, I 

~--'---~p~a~d~a~h~a~l---~l~a~in_-_Ia_in._n_y_a __ d_ia _ _J__N_i_Ia_i _Ya_n~~in b~ 



3195 

3196 

3197 

bagus.... Sayang kan kalau gak bagus 

masuk di IPA ... betulnya kita ingin matematika. 

dia kedokteran kalau ga masuk IP A ya 

3198 bagaimana terus nanti kan terganjal 

3199 matematika ga bisa masuk di IP A kan 

3200 ya repot .... Pas di matematika ... 

3201 akhirnya dapat enam jadi masuk IPA 

3202 yang lain-lainnya bagus nggak 

3203 masalah terns kalau sampai lima 

3204 nggak bisa kan . . . waktu itu 

3205 standardnya enam tujuh enam enam 

3206 ... kalau sampai lima nggak masuk ... 

3207 T : Waktu dipukul kokonya dia itu 

3208 gimana? mbales? 
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kecuali 

3209 S : Ya mau mbales gimana masih kecil Saat dipukul kokonya 

3210 kok.. .. AHS tidak bisa membalas 

3211 T : Bahasa Inggrisnya ... kokonya kalah karena masih kecil. 

3212 ... jadi kalau ndengerkan gitu AHS Bahasa Inggris kokonya 

3213 sudah ngerti kokonya belum ngerti . . . kalah dari AHS. 

3214 itu ya berdasarkan kaset, bahasa 

3215 Inggris. 

3216 T : Sekarang ngerti-nggaknya dari mana? 

3217 S : Sekarang kita kan tanya ... tanya dia 

32 I 8 mesti ngomong dulu, kokonya belum 

32 I 9 bisa dia mesti ngomong dulu .... 

3220 T : Finalnya dia suka apa? 

3221 S : Film pokoknya semua yang ada di TV AHS suka film kartun 

3222 pokoknya dia nonton mungkin mulai 

3223 dari kartun-kartun itu, kayaknya 

3224 kartun-kartun itu, kartun sembarang 

3225 kartun ..... itu dia lihat 
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3226 T :Lama ai lihat TV? Berapajam? 

3227 S : Saya kira lama ya .... Nonton TV Nonton TV sam a mbak. 

3228 terus kok sa rna mbak ... . 

3229 T : Sampai umur berapa ai? 

3230 S : Ooo .... Ya terus ... sampai sekarang Berlanjut terus sampa1 

3231 nonton TV .... Sekarang gak tau udah sekarang 

3232 besar dengan sendirinya lain, tapi 

3233 biasanya anak-anak itu senang kartun 

3234 langganan Donald bebek masih AHS dan koknya suka 

3235 mahasiswa, kokonya mahasiswa, mau donal bebek sampm 

3236 selesai kokonya AHS sudah mau lulus kokonya lulus kuliah baru 

3237 masih langganan donal bebek dan berhenti langganan. 

3238 donal bebek tidak pernah dikasihkan 

3239 orang lain ... kalau di sana tumpukan 

3240 donal bebek banyak sekali mulai dari 

3241 majalahnya sampai komik-komiknya 

3242 . . .. Diberikan orang lain semua ... 

3243 papanya marah lha kamu mahasiswa 

3244 mau selesai kok masih langganan 

3245 donal bebek . . . masih langganan 

3246 donal bebek mulai harganya ratusan 

324 7 sampai berapa ribu ... dua ribu atau 

3248 berapa tiga ribu . . . lupa kokonya 

3249 selesai mahasiswa kita setop ... 

3250 T : Dulu AHS masuk kedokteran itu 

3251 keinginan sendiri atau gimana? 

3252 S : Sebenarnya AHS itu nggak mau AHS sebenarnya tidak 

3253 masuk kedokteran kita yang mau masuk kedokteran, 

3254 mengarabkan apa ndak mau tho . . . . orangtuanya yang 

3255 Masuk kedokteran ... ya gimana lagi mengarahkan. 

3256 papi nantinya dokter kita juga sudah 



3257 

3258 

menrintis klinik apa .. .. siapa 

Dia maunya di lain ..... 
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Apalagi oranb>tuanya 

sudah merintis klinik 

3259 T : Design? 

3260 S : Ya .... design gratis atau apa ... ya AHS ingin rnasuk design 

3261 

3262 

3263 

3264 

3265 

3266 

3267 

3268 

3269 

3270 

3271 

3272 

3273 

3274 

3275 

i 3276 

3277 

3278 

3279 

3280 

3281 

3282 

saya bilang design gratis kerjanya gratis, mamanya bilang 

mau jadi apa Jha kalau design gratis ke~janya mu 

nggambar-nggambar orang lain jadi apa. Kalau hanya 

juga bisa, artinya kita tanpa sekolah menggarnbar irang lain 

pun kalau Cuma nggambar apa nggak juga bisa. 

ngerti karena menurut aku design 

grafik ini ... ilmu yang baru ... say a 

JUga ga ngerti kalau Cuma 

nggambar-nggambar komik 

Karena dari kecil itu bacaannya kornik Karena AilS dari kccil 

.... Yang dianu ya nggambar komik. membaca komik, jadi 

kalau bakat-bakat alam nggarnbar cita-citanya mcnggambar 

komik kan juga bisa nggak harus komik. Meskipun 

bela jar ... dia juga ngak mau tapi awalnya tidak mau lama

akhirnya ya mau dia ... mungkin lama AHS mau masuk 

setelah dipikir-pikir kok ya betul .. . kedokteran. 

waktu dia ndaftar kcdoktcran dia Baeangkali AHS bcrpikir 

marah-marah ngisi ya itu benar JUga, waktu 

formulir harus diisi marah-marah rnengisi formul ir dia 

di sini dia (sambil menunjuk meja) ya mengisi sambil marah

untungnya kok dia bisa ya kita harus marah. Meskipun begitu 

bersyukur .. ... akhirnya AHS bisa. 

3283 T : Dia kan ngak terlalu mau, terus 

3284 gimana reaksinya saat masuk kuliah? 

3285 S : Oooo ndak papa ndak papa ... dia Saat masuk kuliah sudah 

cumak sekali waktu ngisi marah- tidak apa-apa. hanya 

marah wah aku ndak senang .... marah-marah sekali saat 

3286 

l3287 
---1--------------~~-----~----~~-~---~-~~-~ 
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3288 Bla-bla ... ngomel-ngomel di sini mengisi formulir. 

3289 .... Pertama kali kuliah ndak papa. Kuliahnya lancer nilanya 

3290 Jalan terns ... running well sampai juga bagus, tidak pernah 

3291 sekarang ..... artinya nggak rewel- sampai Semester Pendek, 

3292 rewel dan pelajarannya juga mengulang. 

3293 bagus... nggak pernah dia sampe 

3294 SP apa ya namanya semester 

3295 pendek perbaikan ya sudah ... 

3296 relatif senang, meskipun begitu, 

3297 anaknya begitu ya pakai rewel-rewel Awalnya AHS agak 

3298 sedikit suruh sapa hanya masuk rewel, suruh siapa masuk 

3299 kedokteran ... gitu. kedokteran. 

3300 T : Sampek sekarang? 

3301 S : Sampek sekarang..... kalo sudah Kalau kumat AHSmarah-

3302 

3303 

3304 

3305 

3306 

3307 

kumat, banyak ... aduh ... apa ini marah, mengomel 

... buokk!!! Apa ini .... Pelajaran pelajaran apa ini, 

apa ini bisa dilempar membanting buku. 

bukunya ..... memang satu lagi dia itu 

ndak pemah menulis ..... mungkin dia 

tulisannya j elek jadi dia ndak pernah AHS tidak pernah 

3308 punya buku .... Heranya aku di situ . . . mencatat, selalu foto 

3309 dia nggak pemah menu lis ... dia mesti kopi, dan kalau menulis, 

3310 kopi punyaknya orang lain .... Dia tulisannyajelek. 

3311 mesti menu lis ... ndak pernah nul is 

3312 sendiri dari SMA dan kalau nyatet 

3313 gak karu-karuan tulisannya. 

3314 

3315 

T 

s 
: Gitu ai pernah tanya? 

tidak 

13316 nyatet .... Ada aja alasannya ... yang mencatat, anaknya tidak 

/3317 males lah ... pokoknya tidak pernah rap1. 

: Pernah ia tanya kenapa ndak pernah AHS pernaha 

~-1_8_~L_ __ P_u_n_ya __ c_at_a_ta_n_d_a_n_a_n_a_k_n_y_a __ ti_da_k---'--------- ____ _ 



299 

3319 pemah rapi .... 

3320 T : Jadi pin jam terus .... ? 

3321 S : Pinjam Punyanya temen di Selalu pinjam catatan , 

3322 kedokteran enaknya begitu ... hampir fotocopy 

3323 semua kuliah bisa. 

T : Ini kembali ke AHS, misalnya ada 

masalah gimana cara menyelesaikannya? 

S : Lho .... ya gimana 

3324 

3325 

3326 

3327 masalahnya ...... selama ini menurutku Menurut mama AHS 

3328 

3329 T 

masalahnya tidak pernah berat. 

Ooooo ... 

selama ini masalahnya 

tidak pernah berat. 

Jadi ya kayaknya dia selesaikan Maslahnya dia 3330 s 
3331 

3332 

sendiri. ... masalahnya apa aja ada yang menyelesakannya sendiri. 

berat .... 

3333 T 

3334 

3335 

3336 

s 
Kalau kokonya? 

Koko? Koko sama aja ada masalah Kokonya 

yang berat juga ..... kalau koko sudah apalagi 

pendidikan Australia ya ...... jadi dia Australia 

JUga sama, 

kokonya di 

jadi pasti 

3337 ya ...... masalah di sana di Australia menyelesaikan 

3338 ya nyelesaikan sendiri. masalahnya sendiri. 

3339 T Apa tante ngasih masukan? 

3340 S 0 .. .Iya kalau ngasih masukan tapi 

3341 

3342 

nyelesaikannya sendiri ya Memberi 

memberikan sama tapi bukan dari kata masukan, 

sebatas 

tetapmereka 

3343 anak-anak sendiri yang menyelesaikan menyelesaikannya 

3344 contohnya ya dia memecahkan preparat sendiri. 

3345 di kampus ..... ya dia selesaikan sendiri 

3346 dia nggak tahu. .. .. harus ngasih tkk 

3347 preparat atau bagaimana kita 

3348 nyamuknya gak ngerti ..... pernah 

3349 preparat cacus itu pecah dia harus 
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3350 mengganti ya itu dia selesaikan sendiri 

3351 oleh kelompoknya entah mbayar 

3352 

3353 T 

3354 s 
3355 

3356 T 

3357 

3358 s 

preparat .... nyari preparat. 

Dia membayar semua? 

Oooo .... membayamya kan gak mahal 

nik. 

Tente apa mengjarkan cara bergaul dari 

etnis lain? Kiate gimana? 

Yaaah .... kita sudab besar aja barn 

3359 kita beritabu saat dewasa dari kita Saat sudah dewasa AHS 

3360 beritabu dari sendirinya kamu barns diberitahu, kamu harus 

3361 

3362 

3363 

3364 

3365 

3366 

3367 

3368 

3369 

T 

s 

bisa bergaul dari yang etnis lain bisa bergau1 dengan etnis 

karena gak boleb menyendiri dari lain tidak boleh 

etnismu sendiri.. .. kamu baarrurus menyendiri dengan 

bisa ..... bergaul dari mereka. etnismu sendiri. 

Oooo malah ditekankan untuk ditekankan untuk bisa 

bergaul.. .. . . bergaul dengan etnis lain. 

o ... iya ..... barus 

sudab dokter 

namanya 

dari 

kalau 

etnis Sebagai dokter, dari etnis 

apapun .... sumpabnya nanti kan apapun kalau sudah 

3370 saudara ...... iya .... sudah sumpahnya bersumpah semua adalah 

3371 makanya ya mulai masih muda nanti saudara. 

3372 dia kan berjenjang .... spesialis atau 

3373 apa ...• nanti barns ...... bisa entah 

3374 apa ya interaksi sam a mereka .... dan 

3375 

3376 

3377 

3378 

T 

s 

itu kita tekankan ...... . 

AHS bagaimana pandangannya 

gimana? 

Oooo ..... ndak papa ...... cuma ya ada AHS tidak apa-apa 

3379 cacatnya itu tadi kurang mao bekerja dengan etnis Jawa tetapi 

3380 keras ....... Ito cum a menyontoh aja dai mengeluh katanya 
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3381 ngepek enak'e dhewe .... kadang- mereka kurang mau 

3382 kadang kalau berkawan atau apa beket:ja keras, mencontek 

3383 mereka baik sekali artinya bukan saja, mau enaknya 

3384 berkawan yang sendiri. Tetapi kalau 

3385 culas ... apa ...... berkawannya lebih sudah berteman mereka 

3386 tulus ••.. cacatnya ya itu tidak mau lebih tulus. 

3387 bekerja keras jadi apa-apa minta 

3388 dijuju semua gitu lho .... masih ndak Kekurangannya nilai 

3389 bisa kadang-kadang ..... ya udah kita pelajarannya terlalu jauh, 

3390 kasih semua ..... ndak muncul gitu lho mengimbangi saja tidak 

3391 nilainya a tau paling nggak bisa bisa, levelnya jauh. 

3392 ngimbangi ya •.•.•. nggak •...•. .level 

3393 mereka itu jauh ...... jadi kan kadang-

3394 kadang ke untuk ke sini kan kalo ujian 

3395 gm ya kan udah grogi .... harus ke dia 

3396 kan repot. 

3397 

3398 

13399 

3400 

3401 

3402 

3403 

3404 

3405 

T 

s 

T 

s 

AHS sering nyontoi? 

Aku ndak tahu persis .... tapi aku bukan 

dia pemah ngomong .... waduh soro Mama AHS tidak tahu 

arek'e iki •.... njaluk nyonto tok iki persis dia suka memberi 

yoopo ....... . contekan atau tidak tapi 

AHS pernah cerita waduh 

Pemah nggak sampe ga dicontoi. susah minta contekan 

Ya ndak tahu ..... mungkin dia ya ada terus anak ini. 

batasan tertentu ..... sori loya .... critital Batasan yang dibuat AHS 

3406 time ini hampir selesai mungkin aku biasanya dia memberi 

3407 baru bisa nyontoi kamu ...... lha kalo contekan tetapi di saat 

3408 nggak aku ya terganggu ........ mungkin terakhir. 

3409 ya gak selesaijuga ...... aku gak tau. 

3410 

3411 

T terus sama 

gimana ..... misalnya 

temannya 

ngga' 

dia 

mau 



3412 

3413 s 
3414 T 

3415 s 
3416 

3417 

3418 T 

3419 

3420 s 
3421 

3422 

3423 

3424 

3425 

3426 

3427 

3428 T 

nyontoi. 

ndak tau 

kalo kokonya AHS gimana? 
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Ooo .... ke kokonya AHS 1th gak Kokonya AHS lebih tidak 

mau .... oo nanti dl.. .. orangnya 1ebih mau memberi contekan. 

tarik garis lurus ms. 

maksudnya 

ke AHS lebih ... weee pek'en ..... pek 

pek;en ...... . AHS lebih tidak pelit 

Kalo kokonya jangan du1u, dia paling dalam mernberikan 

dulu, baru dia mungkin kr butuh cintekan ke orang lain. 

apa ..... ya udah ta kasih ...... ke AHS 

lebih ..... ambil'en ..... lebih lurnoh kalo 

koko lebih rnedit ..... tarik garis kc rni 

ya ole. 

ke kokonya pandangannya sarna etnis 

3429 jawa gimana? Koko AHS lebih kurang 

3430 S Aaaaa ... .itu lebih streat orangnya suka pada etnis Jawa. 

3431 ....... daripada AHS. 

3432 T : lebih kurang mau .. 

3433 T Oya .... 

3434 

3435 

s Oh, ya ..... 

T Oooo ..... dan itu kalau 

3436 gitu .... sesama dokter gimana? 

pasien 

1 3437 s 
3438 

menurut aku sama ..... ya tionghoa 

ini .... gak et.. .... bukan gak etis tapi Menurut mama AHS 

3439 kurang kadang-kadang kurang etis sebagai pasien dia lebih 

3440 juga ...... menurut aku yang jawa menyukai etnis Jawa 

3441 lebih etis dalam hal-hal tertentu lebih sopan, ketika rnau 

3442 kadang-kadang yang g•rnana ya masuk sulit tctapi bila 



3443 

3444 

3445 

ada ........ jadi gini lho kalo kamu mau sudah 

masuk di kelompok itu masuknya sulit diperlakukan 

sekali sulit sekali bisa-bisa kso tidak sama. 

3446 diterima, tetapi begitu kamu masuk 

344 7 kamu diperlakukan hampir 
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diterima 

hampir 

3448 sama ...... meskipun tidak sama Tidak sama persis, untuk 

3449 persis ...... tetapi untuk menembus menembus sui it sekali. 

3450 masuk ........... sulit sekali. 

3451 T 

3452 s 
3453 

3454 

3455 

Tante bisa? 

Ooo ....... bisa kalau pergaulan saja Praktek dari dacrah jauh 

maksudnya institut, misalnya dari mau pindah Sidoarjo 

daerah jauh, mau pindah Surabaya kalau Cina sulit, klau 

wah ....... itu sulit sekali .... sulit sekali Jawa mudah sekali. 

3456 kalau kamu tionghoa ..... .jalan enak 

3457 kamu udah dipekerjakan di irian, mau 

3458 pindah ke Sidoarjo .... wah Surabaya 

3459 udah tertutup karyawan sulit 

3460 sekali ..... tapi kalau yang jawa itu 

3461 

3462 

3463 

3464 

3465 T 

mudah sekali, tetapi begitu kamu 

diterima ....... kayaknya 

perlakuannya ngga jauh lah ..... biasa-

biasa ...... aja. 

Tapi masih ada 

3466 perbedaannya ......... gimana biasanya? 

3467 s 
3468 

3469 

3470 

3471 

3472 T 

3473 s 

Gimana ya.. ... perbedaannya adalah Tetap dibedakan walau 

sendirinya kamu tidak akan sudah diterima, tidak 

menduduki posisi-posisi yang akan menempati posisi-

penting ...•.• kamu biasa-biasa saja ya posisi penting. 

kamu kerja .... 

Dia mempersulit kita.. .... ? 

Mempersulit sih ngga ...... untuk Untuk masuk institute 
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3474 

3475 

masuk ke institut, oya pasti 0 0 0 0 0 0 0 biasanya mempersulit. 

Biasanya dia mempersulit.. 00 oo .. ya Misalnya mengajukan 

3476 pokoknya ada surat, untuk masuk ke surat permohonan ada 

3477 institut kamu kan harus nulis surat saJa ala san untuk 

3478 permohonan, nama ini-ini ingin masuk menolako 

3479 ke sini.. .. onanti kamu dijawab sama si 

3480 ituoo .. ooooo .. bel urn ada lowongan 

3481 karena ada begini-begini. 

Begini-begini nya itu apa? 3482 

3483 

T 

s Ya alasannya ngaju'in alasannya apa Contoh tengamu belim 

3484 karena tenagamu belum diperlukan dibutuhkano 

3485 ada saja alasannya ...... 

3486 T Kalau AHS punya pasangan beda etnis 

3487 menurut tante gimana? 

3488 s Selama anaknya tidak bermasalah 

3489 tante juga nggak masalah.ooo 0 0 

3490 T Beda etnis. 00 00 .lho yaoo 00 OOoO 

3491 S Dari etnis apapun bukan jawa saja dia 

3492 mau dapet orang jaw a, orang ambon ga 

3493 masalah pokoknya dia seneng satu 1man 

apalagioo ...... ndak masalah tapi 

3494 kalau misalnya dia sudah gak genah 

3495 arek'eo anaknya mungkin gak genah kan 

3496 bisa dilihat perilakunya 

3497 dipertanyakano 0 oooselama anaknya baik-baik 

3498 saja 

3499 tidak dipertanyakan asal seneng gak 

3500 papaooooooYang bermasalahan ya beda 

3501 agamaoo .. oopokoknya kalau menurut aku dia 

3502 seneng lagi-1agi yam au diapakan? 

3503 T : kalau di kedokteran teman-temannya 

Mama AHS tidak 

masalah anaknya punya 

pasangan bed a etnis 

selama anaknya tidak 

keberatano 

Yang penting seiman. 

anaknya perilakunya 

baiko 
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3504 AHS banyak nggak? 

3505 s Ooo .... banyak .... . 

3506 T Campuran, atau .... ? 

3507 s 
3508 

Banyak, kayanya dia bergaul Ternan AHS banyak, 

dengan yang jawa-jawa , banyak yang campuran , yang 

.509 teman-temannya cina banyak. Cina banyak yang Jawa 

3510 T Dia pemah kenak masalah nggak dari juga banyak. 

3511 etnis jawa? Nggak suka/ pemah cyja. 

3512 S setahu saya nggakjuga ..... biasa. 

3513 T pemah mengeluh nggak .... ? 

3 514 S nggerundel. ...... biasanya 

3515 nggerundel. ... saya yang pernah Hanya mengomel bodoh, 

3516 digrundeli ito wes bodoh-bodho tidak mau bclajar, 

3517 belajar gak gelem, lek ulangan mencontek saja. 

3518 nyonto heh ..... ya terus terang 

3519 gitu ...... . 

3520 Sering ...... ya nggak juga .... wa ya AHS mau berteman 

352 I ngak e1eng berapa kali tapi ya dengan etnis lain, sampai 

3522 pemah.. ... ga mau bergaul terlalu main ke rumah juga. 

3523 dalam dari mereka ke AHS 

3524 mau ..... bergaul lumayan dalcm, 

3525 prosoku ya ..... banyak dia bisa 

3526 bermain bersama merekajam 3 an 

3527 T 

3528 s 
3529 T 

sciring main ke rumah .... 

iya ..... 

kalau AHS temannya banyak yang 

3530 jawa atau cina? 

3531 s wah kayanya fifty-fifty .... mungkin lho 

3532 ya aku ya ndak tahu persis. 

3533 T Lho kalau tante sendiri, sama orang 

3534 jawa gimana? ..... 
,__ __ _c_ _______________ __L _____________ _ 
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s Ooo ya ndak papa ....... kalo dokter 3535 

3536 ya gimana ya ..... kita banyak Mama AHS biasa dengan 

3537 menghargai etnis jawa karena etnis Jawa dia juga 

3538 apa ..... mereka Iebih sopan .... terus menghargai karena 

3539 

3540 

3541 

3542 

T 

s 

kenapa ..... mereka lebih umumnya mereka lebih 

menerima ....... juga lebih etis...... so pan. 

lebih etis? 

Iya lebih etis ..... lebih etisnya itu 

3543 mereka .••• .Iebih menghargai ke 

3544 dokternya ... .Iain tho lmlau yang Lebih menghargai dokter, 

3545 cina-cina ...... bisa bayar sekian itu etnis Cina lebih menuntut 

3546 kayanya dokter harus nurut sama doktemya. 

3547 aku ..... dokter harus mengikuti atau 

3548 bagaimana gitu lah ..... kalau saya 

3549 punya pasien ...... sih saya lebih suka 

3550 pasien yang jawa karena mereka nggak 

3551 pemah aneh-aneh pembayaran 

3552 sebetulnya beres ...... kalau selevel lho 

3553 ya kita ..... tentunya kalau Dengan catatan status 

3554 selevel.. .... lebih ndak rewel, lebih etis ekonominya selevel. 

3555 orangnya, lebih menghargai 

3556 dokter ..... . 

3557 

3558 

3559 

T 

s 
kalo ekonominya beda? 

kalau ekonominya beda ya laen 

lagi.. . .iya ya harus selevel lah paling Beda ekonomi lain lagi 

3560 ndak hampir sama. 

3561 

3562 

3563 

3564 

3565 

T 

s 
itu rewelnya yaaapa ai? 

Oya macam-macam metasa padahal 

kita itu (nada suara tinggi) coba bu, I 

memeriksa ..... memeriksa apanya 

gerakkan begini-begini itu kan sudah _j 
~--_L____~-~ 



3566 lagi. .. .lho tadi konsultasinya cuma 

3567 ngomong-ngomong tok kok 

3568 ditarik .... konsultasi di dokter itu 

3569 ngomong-ngomong karepe piye .... tho 

3570 iya dan itu shtg sekali ...... mana ini 

3571 anak ...... sms ..... suatu tempo ..... di 

3572 man sih ...... ooo ..... aku rnasih di sini-

3573 sini OK gitu tok.. .... 

3574 T 

3575 

kalau rnenurut tante AHS kelebihannya 

apa? 

kelebihannya ...... kelebihannya apa 

ya? Arek itu ..... mandiri ya ..•... dna 
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3576 s 
3577 

3578 

3579 

3580 

dua mandiri. AHS juga Kelebihan AI-IS rnandiri, 

3581 

3582 

3583 

1 3584 

3585 

3586 

3587 T 

3588 s 

mandiri •.•••.• nggak terlalu tidak merepotkan. 

merepotkan ya ..•.• anaknya ga terlalu 

merepotkan. Ada to anak yang 

...... aduh apa ndak bisa ..... apa ndak 

bisa ...... atau gimana ...... kebetulan 

dua-duanya nggak ..... pelaajaran ya 

running well, olah raga ya running well 

apa ...... 

ga ngrepoti. 

ngrepoti itu 

3589 makanan ...... makanannya mesti ga Soal makanan rewel. 

3590 

3591 T 

3592 s 
3593 

3594 

3595 

3596 

cocok semua. Seneng njajan di luar. 

kalau kelemahannya. 

kelemahannya AHS waduh kok angel 

pertanyaannya ...... . 

Kelemahannya ........ rnenurut 

dia ..... belum-belurn sudah ...... kalo 

sama aku mungkin ya kadang-
L·-----~----------------------------------J-------------------------



3597 

3598 

3599 

3600 

kadang sudah nadanya 

tinggi. ....... aku nggak suka rna 

dia ..... kadang-kadang salah interpretasi 

nadanya st tok ...... ndak sampek 

3601 gm ... .laen sm kokonya ...... kokonya 

3602 salah slow lek ndak disetel. ...... situ 

3603 lho anaknya kok ama orang lain dia 

3604 dipuji-puji semakin kite ndak sttp. 

3605 T kalau tante apa sih harapannya ape 

3606 adalah AHS 

3607 s menjadi anak yang baik, berbakti 
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Klemahannya senng 

bicara dengan nada 

tinggi. emosmya cepat 

naik. 

3608 pada orangtua, bisa meraih cita-cita Harapan menjadi anak 

3609 iye baik baik. berbakti, bisa mcraih 

3610 T citae dokter, lanjutannya spesialis, cita-cita. 

3611 menolong orang ban yak ..... . J ad i dokter. 

3612 Baik-baik pasti masak yang jelek ga 

3613 ada harapan yang JUga yang taat 

3614 kepada Tuhan ..... . 

3615 s kalau ...... menurut tante AHS butuh Taat Tuhan. 

3616 banyak ternan ga? 

3617 T butuh jadi kalau seorang dokter 

3618 temannya sedikit itu ndak baek klo dia. 

3619 s tante lebih deket sama siapa 

3620 ya ....... AHS atau SS? 

3621 T Sarna saja ....... tak lagi sar.ta cum a k 

3622 memang ..... kokonya kan ndak disini Mama AHS biasa sa.Ja 

3623 dituntun deket AHS tapi juga nggak antara AHS dengan 

3624 bisa begitu ..... bukan deket dalam arti kokonya • anaknya hanya 

3625 

3626 

3627 

jarak kan 

lah ..... kan 

kita .... .iya 

sebenarnya ...... semua dua. 

dua-duanya anaknya 

lek anake lene 
'----'---------------------L-----------~ 



3628 sekolah ...... anaknya cumak dua ya 

3629 sama .... . 

3630 s 
3631 

3632 

3633 T 

Iya tante .... kalau tante dari om 

ngajarkan ke AHS bagaimana? Ngajar 

kan apa ke AHS ..... . 

kaya kalau pulang malam ..... . 

ya diberi tabu saja ..... ya 
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3634 s 
3635 ndak ..... kita kan tiap hari kumpul Kalau sudah jam sepuluh 

3636 rna dia kalau jam sepuluh belum belum pulang d isms, 

3637 pulang ya di SMS 1ha kamu ada kamu di mana? 

3638 dimana? Sebelum jam sepuluh sudah AHS menjelaskan oh ke 

3639 harus ada di kamarnya .... oooo .... aku sini, ya sudah. 

3640 masih ke sini-ke sini bareng 

3641 tanteku .... oh ok .... ! Kamu pulang jam 

3642 berapa oya sudah bawah 

3643 kunci ..... misa1nya spl cewek kt tidak 

3644 pernah .... oooo kamu tidak boleh 

3645 .... berbuat ini ..... Tidak sampai melarang. 

3646 T disuruh belajar ..... 

3647 S oooo .... Tidak pernah ..... tanggung 

3648 jawabmu sendiri! Kamu sudah besar Tidak pernah menyuruh 

3649 namanya .... .lek leker dhewe ndak belajar. 

3650 pernah kita belajar 

3651 nggak ..... dari ...... dari dulu kayaknya. 

3652 Kita ndak pernah ..... ndak ...... juarang 

3653 sekali .... mm .... kalo AHS sama 

3654 papanya gimana tante, sering cerita-

3655 cerita? 

3656 

3657 

3658 T 

Waaaa ...... yaa .... tanya sendiri serta 

orangnya ..... ndak tahu ....... 

ndak tahu? 



I 

3659 s 
3660 

3661 

seringnya kadang-kadang pergi berdua 

ya waktunya kita terus terang kan 

sangat terbatas ..... ya tidak kita 
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3662 kerja pagi dia belum bangun, Waktu yang dimiliki 

3663 kalaupun dia udah bangun cepat- sangat terbatas. Saat 

3664 cepat sudah harus kuliah kita kerja oran6rtua AI-IS bekerja 

3665 juga ...... siang kita pulagn dia belum AHS belum bangun, saat 

3666 pulagn jare 4 kita praktek lagi.. ... dia stan ketika orangtunya 

3667 dateng kita belum pulang pulang AHS belum 

3668 juga ..... malem, malem kita dateng pulang, orangtua AI-lS 

3669 jarang ..... sudah ada nggak ...... temu praktek sampai malam. 

3670 sampai jam 10 kita lihat aja sudah AHS pulangnya malam 

3671 dateng gak .... mau tidur kan ..... Iho kadang .Jam I 0 bel urn 

3672 belum datang ke maksudnya ada. 

3673 T hobi, kesukaannya AI-IS itu apa? 

3674 S waduh arek itu ya ...... ndak ada yang 

3675 pasti ya .... arek itu hold uh .... lek ndak 

3676 

3677 

diilingne ..... kayak 

olahraga .... olahraga .... itu baru 

I 3678 krengkel. .... krengkel olahraga ..... tapi 

3679 

3680 

3681 

3682 

3683 

3684 

3685 

3686 

3687 

3688 

1_!689 

akhir-akhir saya liat olahraganya 

lumayan bagus .... aku mau mbcsarkan 

ininya (menunjukkan lengan) konsisten 

dia beli susu beli apa pokoknya dia itu 

cuma olahraga seneng-seneng rna 

temannya ... Iiat P.S, P.S itu kalok AI-IS suka 

nganggur .... udah itu berpergian 

olahraga, 

dengan 

kayanya ...... belajar ...... kalo mulau temannya, main PS. 

kuliah ya ilang semua ini ...... belajar 

aja terus mungkin ya ngluyur-ngluyur 

nggak apa tahu .... sam a ternan-
·-------
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3690 temannya .... kayaknya gitu-gitu aja .... 

3691 T AHS paling marah pada situasi seperti 

3692 apa? 

3693 Barangkali waktu ujian atau apa? 

3694 s sering ndak sukanya dia itu ..... . 

3695 T sering ndak suka? 

3696 s seriog marah-marah .. ... 

3697 T emosinya kaya apa sih tante? Menurut AHS sering marah-

3698 tante AHS? Apa sabar? marah. 

3699 s Ndak ... ndak ..... ndak ..... . AHS 

3 700 emosioya sering tinggi.. ... lain sama 

3701 koko .... koko emosinya rendah jarang Emosinya tinggi. 

3702 dia marah-marah ....... ndak 

3703 pemah ...... AHS dikit aja marah kalau 

3704 ndak cocok ..... . 

3705 T 

3706 s 
3707 

3708 

marahnya gimana? 

marahnya cuma ndak pernah 

gitu .. .. ngomol-ogomol aja .. ... itu 

mudah marah dia tapi kakaknya ndak Mengomel saja. 

3709 pemah gitu ..... koko orangnya ndak 

3710 pemah marah ...... sabar 

3711 kokonya ..... AHS sedikit 

3712 aja ..... nadanya sudah tinggi 

3713 dia ...... banyak temen dia itu 

3 714 menggalang relasi 

3 715 namanya ..... namanya menggalang AHS ban yak ternan hal 

3716 relasi itu harus dipupuk mulai tersebut dibilang 

3717 dari ...... dari kecil gini. . .. artinya menggalang relasi. 

3718 mahasiswa ...... jadi kalau sudah Harus dimulai sejak 

3 719 jadi.. ... pegang sendiri-sendiri kecil. 

3720 kan ...... aku ini aku ini. ... mreka sudah 



3721 berinteraksi ...... itu harus dipupuk 

3722 mulai dari sekarang ..... . 

3723 T jadi isa kerjasama ..... ? 

3724 S iya ..... 

3725 

3726 

3727 

3728 

T 

s 
T 

bersosialisasi maksudnya 

kerjanya lebih enak? 

Oiya dong ..... 

kalau .... misalnya ga bisa 

3729 banyak temen gimana? 

3730 s Oh itu ya 

3 731 sendiri.. .. harus ...... harus bisa. 

supaya 

punya 

salahnya 

3732 

3733 

T dari kecil AHS sudah diberitahu 

..... kalau seperti ini ..... 

3734 s ndak .... ndak ...... mulai dari 
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Bersosialisasi untuk 

menunjang pekerjaan. 

3735 

3736 

3737 

3738 

mahasiswa saja diberitahu .... harus I AHS diberitahu mulai 

3739 T 

3740 s 
3741 

3742 

3743 

3744 

3745 

T 

s 

I 
bisa karena mereka di masa yang dari mahasiswa kamu 

akan datang mercka akan harus bisa bcrgaul dcngan 

memegang kunci-kuncinya..... etnis lain karena 

orang Jawa? merekalah yang 

untuk di pendidikan ..... untuk memegang kunci di masa 

dipemerinthan ..... mereka depan. 

semua ..... kalau kamu butuh smaa Untuk di pendidikan, di 

mereka .... ndak akan ditolongi .... 

kalau kaya gitu gimana? 

ya itu salahmu sendiri ndak punya 

pemerintahan, supaya sat 

perlu bisa ditolong. 

3746 kenalan ....... pokoknya kamu sudah 

3747 masuk di tempat itu nggak 

3748 masalah ..... ngerti/ cuma untuk masuk 

3749 

3750 T 

sulitnya ..... 

biasanya dapat bantuan apa saja 

3751 misalnya? 
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s Oya macam-macam ..... misalnya 3752 

3753 kamu mau masuk praktek dimaan Saat praktek daerahnya 

3754 daerahnya gak enak misalnya mau tidak enak, ingin pindah 

3755 ke daerah yang lebih enak kaya Bila tidak ada kenalan 

3756 Sidoarjo atau nggresik ...... tidak punya sulit bila ada enak. 

3757 kenalan akan sulit. .. tapi kalau punya 

kenalan ...... . 

gampang ya? 

3758 

3759 

3760 

T 

s He'eh lampu hijau keluar. ... kamu 

3 761 kalau sudah lampu merah mau apa? 

3762 itu di pemerintahan lho belum 

3763 pendidikan .... kalau kamu ndak 

3764 punya hubungan baik dari mereka Pendidikan, meskipun 

3765 masio kamu pinter selangit ..... tapi sangat pandai bila tidak 

3766 kelakuanmu jelek ..... kamu mau berperilaku baik, eg01s, 

3767 menangnya sendiri, egois, tidak akan tidak akan diterima. 

3768 diterima kamu .... meskipun pointer 

3769 sak dunio yo gak akan diterima 

3770 ko .... tapi ke hubungannya 

3 771 lain .... belum diterima belum didunia 

3772 pendidikan katakanlah kamu punya 

3773 anak. Nek mbok masukken .... .lho Misalnya punya anak, 

3774 kamu kalau ndak kenai sama kalau mau masuk 

3775 

3776 

3777 T 

mereka itu diberitahu 

dulu .... kamu ini siapa? 

Oya? 

3778 S Lho iya ..... 

3779 T jadi di ada kenalan ..... ? 

nanti Universitas, kalau tidak 

kenai akan diberitahu 

kamu siapa. 

3 780 S kenalan sen us ndak tapi .... ban yak 

3781 yang kenai lah .... oooo ini anake sapo 

3782 she oooo .... anak'e xxx ternyata? 



314 

3783 Misalnya gitu lho ya .. .. bijine kurang 

titik-titiknya cek 

ditolong . ..... prestasinya 

bapaknya? Pernahkah 

isa Bila sudah kenai 

apa meskipun nilainya kurang 

dia sedikit bisa ditolong, 

3784 

3785 

3786 

3787 

3788 

3789 

memberikan sesuatu untuk negara tergantung prestasi 

pernahkah 

menyumbang 

ini. ... universiti. ... bangsa ayahnya, 

ini.. .. oooo .... gak tabu arek iki ayahnya 

3790 nggolek duek tok yo terang ae gak untuk bangsa, untuk 

3791 

3792 

3793 

mlebu .... pasti. ..... 

Katakanlah kamu 

Universitas, kalau hanya 

nyumbange mencari uang pasti tidak 

buuuuuuuaaaaanyak ........ satu diterima. 

3794 M ..... tidak akan diterima ....... tapi ya 

3795 tentunya ndak begitu juga ....... kalau Meskipun menymbang 

3796 kamu ada faktor lucky .... tanya banyak bila tidak ada 

3797 lui us ..... pinta .... uangnya cukupe .... .JS keanalan juga tidak 

3798 ndak kita .... oke semuanya kan diterima. 

3 799 wallahualam ...... . 

3800 

3801 

T 

s 
tapi lebih enak ada koneksi? 

Iya pasti katakanlah kena. salah satu 

3802 pentolan 

3803 T Dok saya titip ya dok ...... anak 

3804 saya ..... opo she dik .... ini dok ..... oiyo 

3805 beras. Ooooo memang lui us ..... oya 

3806 wes nyumbang ...... OK leh anak 

3807 sejawat sendiri ngono tok ..... .. 

3808 

3809 

3810 

3811 

3812 

3813 
c__ __ __j _________________ L ______________________ _ 




