LAMPIRAN

133

Transkrip Wawancara Dengan Ari Trismana
Lokasi: Watchdoc, Bekasi
Waktu: 09.00 sampai dengan selesai
Tanggal: 23 Mei 2019
R: Boleh sebutkan nama, umur, dan jabatan mas? Ceritain tentang perjalanan Mas
Ari juga boleh.
WD: Nama saya Ari Trismana di Watchdoc sebagai produser umur saya 46 tugas
dan tanggung jawabnya adalah memastikan suatu produksi itu berjalan dari proses
awal hingga film ini jadi. Memastikan film ini dapat memuaskan klien jika itu untuk
omersial dan memastikan bahwa film yang kami produksi dapat tayang dengan
berbagai macam produksi. Administrasi kependudukan tercatat beragama Katolik.
Jarang ke gereja tapi menurut aku, gereja bukan bangunan rumah ibadah yang perlu
dikunjungi setiap minggu dan sebagai ritual agar merasa jadi manusia yang alim.
"Gereja" itu ada diperbuatan dan tindakan yang kita lakukan tiap hari kepada orang
lain. Saya suka jurnalistik dan fotografi sejak duduk dibangku kuliah dan sering
ikut kegiatan jurnalisitk mahasiswa. Tapi, gak pernah bergabung dengan media
resmi jadi, kenal dunia jurnalistik cuma lewat baca dan berdiskusi dengan temanteman yang bergabung dengan pers mahasiswa. Dulu sering, ngisi media kampus
dan media lokal lewat tulisan-tulisan aja sih.
R: Mas Ari memandang jurnalistitk itu sebagai apa sih?

A: Jurnalistik itu buatku hobby yang gak egois. Sebab apa yang dibuat (tulisan atau
foto, kalp sekarang film dokumenter) gak hanya berguna buat diri sendiri, tapi
terpenting adalah juga berguna buat orang lain. Sebenarnya, jurnalisme salah satu
alat yang dipakai saja. Concern-nya ya dipersoalan kepentingan masyarakat. Dari
dulu sampai sekarang kan yang miskin kalah terus karena gak punya akses
ekonomi, politik, hingga gak punya akses untuk menyuarakan persoalannya. Maka
harus ada yang mengupayakan agar suara-suara mereka terdengar. Jadi dulu jaman
mahasiswa gabung juga dengan kawan-kawan aktivis yang lebih banyak
demonstrasi daripada belajar di ruang kuliah.
R: Sejak kapan mas keinginan untuk mengupayakan suara masyarakat kecil itu
muncul?
A: Sejak sadar bahwa hidup itu susah. Kerja jadi buruh upah kecil, sementara hargaharga berbagai kebutuhan hidup naik terus. Jadi petani, tanahnya terancam
sewaktu-waktu digusur untuk jadi jalan tol atau alasan pembangunan lainnya.
Warga negara gak boleh kumpul-kumpul dan bersuara beda dengan suara
pemerintah. Kesadaran-kesadaran itu muncul sejak jaman kuliah. Ya logika
pemerintah sering beda dengan logika warga. Yang dipikir pemerintah (karena
didukung oleh pengusaha dan investor) adalah menjalankan negara untuk
mendapatkan keuntungan. Dari logika warga: pemerintah punya kewajiban
melayani warga. Contoh BPJS misalnya. Melindungi kesehatan warga itu tanggung
jawab negara. Artinya pemerintah jangan bicara dari aspek bisnis untung atau rugi.
Yang bicara untung rugi adalah perusahaan. Kesadaran didapat dari diskusi dan
melihat realita secara langsung

R: Ikut aksi apa aja nih mas?
A: Banyak. Era orba banyak sekali persoalan, tapi sekarang pun masih sama
juga banyak persoalan. Dulu itu ada aksi bareng petani di Ngawi, Jawa Timur
yang tanahnya diserobot Perhutani, aksi bareng buruh-buruh pabrik yang
menuntut kesejahteraan, hingga aksi-aksi menolak Paket 5 UU Politik dan
Dwi Fungsi ABRI. Juga tentunya terlibat di aksi-aksi menuntut Soeharto
turun tahun 98. Rezimnya dikuasai pengusaha. Kebijakan-kebijakannya
banyak yang jauh dari menguntungkan rakyat kecil. itu dari perspektif kami.
Kalau dari perspektif pemerintah ya kami itu pengganggu stabilitas negara
R: Pas kuliah ngambil jurnalistik dong mas?
A: Waktu masuk kuliah cuma mempertimbangkan jurusan yang peminatnya gak
banyak, jadi peluang masuknya lebih besar. Sebab orang tua gak mampu kalau
harus kuliah di swasta. Jadilah pilih adm niaga dan berhasil masuk PTN. Aku kuliah
di Fisip jurusan Adm Niaga, Univ Diponegoro Semarang. Kuliah pertamaku gak
lulus. Lalu kerja di Komisi Sosial Keuskupan Agung Palembang. Kerja di majalah
dan produksi audio Sanggar Prathivi. Sambil kerja sebagai penulis dan fotografer
lepas. Lalu kuliah lagi tahun 2000 dan lulus tahun 2003. Selepas ini kerja di media
milik Yayasan Buddha Tzu Chi. Lalu dipindah tugaskan untuk jadi kontributor Daai
TV Taiwan, media milik Buddha Tzu Chi juga. Hingga kemudian Yayasan Buddha
Tzu Chi buka Daai TV Jakarta, aku diminta merancang program dokumenternya.
Biar cepat dan nilai-nilai yang lama bisa dipakai, aku kuliah lagi di jurusan yang
sama, cuma masuknya di program ekstensi.

R: Mas Ari disini sebagai apa?
A: Kalau aku sebagai produser. Tapi, karena organisasinya seperti ini dia jauh dari
struktur dan operasional dari organisasi perusahaan pada untungnya. Misalnya,
disini nggak ada seragam, absen, mau tidur siang juga boleh dengan catatan target
pekerjaannya telah diselesaikan. Kita memang ingin berbeda dari organisasi pada
umumnya yang dapat mengekang orang dan menjadi tidak kreatif. Sementara disini
itu akan kita tinggalkan.
R: Film Sexy Killers itu film apa sih mas?
A: Film Sexy Sillers itu adalah film terakhir dari hasil Ekspedisi Indonesia Biru
namanya. Ekspedisi Indonesia Biru itu bercerita tentang dua jurnalis kami keliling
Indonesia menggunakan sepeda motor untuk menangkap persoalan-persoalan yang
ada di Indoensia bukan hanya persoalan sebenarnya tapi juga soal nilai-nilai
kearifan dan harapan-harapan yang ada di Indonesia kira-kira seperti itu. Nah, Sexy
Killers adalah film terakhir dari dua belas film yang kami buat dan kami produksi
dalam rangka Ekspedisi Indonesia Biru itu. Itu tahun 2015.
R: Cerita tentang apa mas?
A: Film yang menceritakan rangkaian proses dan dampak mulai dari bagaimana
proses mendapatkan batu bara kemudian batu bara ini kemudian nantinya akan
digunakan untuk kebutuhan energi, digunakan dimana itu kemudian ada proses
perjalanan yang harus dilalui dan diterima dan digunakan oleh PLTU semua
rangkaian itu menimbulkan dampak dan kalau bicara lebih luas batu bara yang
menjadi energi cukup murah di Indonesia dan pengusaha batubara yang menjadi

penyelenggara negara menguasai hal itu. Karena hal itu juga batu raba murah
karena mereka yang menerima dampaknya yang menerima mahalnya pengusaha
dan penyelenggara mendapatkan keuntungannya. Kita mau memperlihatkan proses
itu. Karna isu-isu itu bukanlah hal yang baru tapi melihat rangkaian hingga listrik
yang dapat kita nikmati merupakan hal yg baru untuk kita lihat. Inilah yg ingin ikita
tunjukkan di Sexy Killers.
R: Bagaimana film tersebut mulai diproduksi?
A: Jadi memang dulu mas Dandhy, salah satu pendirinya Watchdoc juga membantu
ekspedisi keliling Indonesia bersama dua jurnalis dengan konsep yang hampirhampir sama dengan yang dilakukan oleh Indonesia Biru tapi, idenya adalah
mengkonfirmasi kekayaan Indonesia dan keberagaman persoalannya kira-kira gitu.
Kalau waktu itu namanya Zambrud Khatulistiwa sama keliling Indonesia dengan
menggunakan sepeda motor tanpa biaya dari sponsor kelilingnya dari arah barat.
Kalau Ekspedisi Indonesia Biru berlawanan. Jadi, keliling Indonesia selama satu
tahun penuh tanpa kembali. Ya, tentu gak semua pulau yang dapat dimasuki karena
Indonesia memiliki pulau yang ribuan tapi, pulau-pulau besarnya pasti dimasuki
dan pastinya bertemu dengan berbagai macam hal yang belum pernah ditangkap
oleh media-media mainstream. Ada banyak persoalan-persoalan yang juga belum
pernah ditangkap oleh media atau kalaupun diangkat oleh media perspektifnya
berbeda macem-macem. Itulah yang kami mau lakukan.
R: Lalu, Sexy Killers ini benar-benar merupakan video terakhir dari Ekspedisi
Indonesia Biru?

A: Iya benar film Sexy Killers ini merupakan film terakhir. Sebenarnya sejak
perjalanan di tahun 2015 itu ada wilayah-wilayah yang sudah dikunjungi sudah
direkam persoalannya tapi, belum kami selesaikan filmnya. Nah, memang biasa
kalau ada ekspedisi kemudian hasil dari ekspedisi itu membutuhkan waktu lebih
lama dari ekspedisinya. Ekspedisinya hanya satu tahun hasilnya bisa hingga 3
tahun. Jadi itu memang film terakhir.
R: Trus film Sexy Killers ini diproduksi berapa lama?
A: Ini yang paling susah kami hitung sebenarnya karena kami mengerjakan projekprojek seperti ini yang bukan merupakan projek komersial yang secara waktu
ditargetkan. Jadi, yang kami kerjakan ini disela-sela kerjaan profesional kami
pekerjaan yang dibayar oleh klien. Yang seperti ini merupakan projek non
komersial. Jadi, Watchdoc itu perusahaan (PT) bukan ormas, NJO, atau LSM. Jadi,
kalau secara organisasi itu berbentuk PT artinya kan ada usaha yang dilakukan
untuk mendapatkan keuntungan supaya organisasi ini berjalan. Kami melakukan
itu. Jadi, ada projek-projek yang kami kerjakan yang mendapatkan penghasilan.
Kerja untuk pemerintah, kerja untuk organisasi-organisasi swasta, dan untuk
perusahaan-perusahaan. Itu kami sebut sebagai kategori Watchdoc profesional atau
Watchdoc Pro. Nah, kategori kedua yang kami kerjakan adalah film-film yang
katakanlah social movement yang targetnya merupakan pemikiran, perubahan
tingkah laku dan macem-macem tentang beragam tema. Ini yang kami kerjakan
tanpa sponsor dan bukan kategori komersial. Kami sebut sebagai Watchdoc
Original. Jadi, ada dua kategori yang kami kerjakan. Nah, hal yang penting adalah
kan kami mengerjakan film-film Watchdoc original ini dalam kerangka perubahan

sosial. Kita selalu bicara dengan bermacam-macam isu yang jadi perhatian atau isuisu pentinglah seperti soal lingkungan, korupsi, pendidikan, dan politik. Karena
kami main di wilayah seperti ini, kami juga harus berhati-hati ketika main di
wilayah kategori pertama tadi. Jadi, kami tidak akan ambil projek-projek dari
organisasi atau perusahaan yang berpotensial bertentangan dengan semangat yang
kedua tadi, Misalnya, perusahaan-perusahaan perusak lingkungan, potensi
pelanggaran ham, macem-macem. Jadi, kalau kami melakukan itu kredibilitas
untuk membuat kategori kedua ini akan runtuh juga dan kami tidak bisa lakukan.
Itu yang membuat Watchdoc berbeda dengan organisasi lain. Kami lebih melihat
dengan siapa kami bekerja sama ketimbang harga atau uang yang dihasilkan.
Bahkan jika terdapat klien yang sepaham atau satu ide dengan apa yang kami
sampaikan bahkan jika uangnya minim pun kami dengan senang hati akan
melakukan pekerjaan itu.
R: Kalau boleh tau tujuan awal membentuk Watchdoc itu apa sih?
A: Sejarah Watchdoc sendiri ada di channel kami tapi, kira-kira sepuluh tahun lalu
didirikan oleh Andi Panca Kurniawan dan Dandhy Laksono. Mereka jurnalis yang
berasal dari media yang berbeda kalau mas Dandy dari cetak dan televisi kalau mas
Panca itu dari radio dan sebagainya. Nah ide awalnya berasal dari keresahan kawankawan ini yang melihat media tempat mereka bekerja itu gak cukup untuk
mengakomodir isu-isu yng seharusnya disuarakan. Jadi, ada banyak kasus soal
bagaimana perusahaan kemudian masuk ke bagian redaksi, mempengaruhi
kebijakan redaksi, karena pemilik perusahaan juga memiliki kepentingan politik
misalnya kan banyak sekarang kalian bisa cek pemilik perusahaan ini pemegang

sahamnya siapa dan dia berafiliasi dengan partai politik mana. Nah, karena alasan
keterbatasan itulah yang sebenarnya sangat prinsip dan kawan-kawan ini merasa
bahwa harus ada media lain yng berbeda dengan media-media mainstream ini yang
jauh dari pengaruh kepentingan politik sehingga apa yang disuarakan adalah benarbenar yang dibutuhkan oleh mereka yang seharusnya diangkat persoalannya jadi
mereka nggak mendapat perhatian media mainstream.
R: Trus mas sendiri sudah bersama Watchdoc dari kapan?
A: Aku sendiri bergabung dengan Watchdoc mungkin setelah satu atau dua tahun
berjalan sampai sekarang. Aku ingin bergabung dengan Watchdoc karena ide yang
aku miliki dan Watchdoc sama. Semangatnya sama. Jadi, dulu aku dimedia
mainstream juga merasa ada banyak hal yang nggak terakomodir oleh media sendiri
meskipun aku diberikan kebebasan dalam hal tema tapi nanti ada proses yang
menetukan ini boleh tayang dan yang ini tidak atau ini boleh tapi dengan
pengurangan informasi atau perubahan. karena hal itu, aku secara pribadi
berkenalan dengan banyak orang sampai aku bertemu dengan teman-teman di
Watchdoc yang satu pemahaman dan ya udah meninggalkan yang di dunia
minstream kemudian masuk bergabung disini.
R: Kenapa film ini diberi nama Sexy Killers?
A: Kalau ingin disederhanakan gampang sih penyebabnya kenapa diberi nama Sexy
Killers. Batubara di Indonesia kan sebagai komoditas yang sangat punya nilai
sehingga itu jadi perebutan kekuasaan. Bagaimana batubara ini sampai dianggap
sebagai sesuatu yang sangat penting dalam film itu ada dan dijelaskan bagaimana

pengusaha-pengusaha di pendukung di kedua kubu pasangan calon presiden 2019
ini. dan memang setiap kali pemilihan pengusaha-pengusaha itu memang menjadi
andalan untuk mendapatkan dana. Nah, itu kan sesuatu yang sangat menjadi
perhatian dan sesuatu yang sangat sexy. namun dari prakteknya kita dapat melihat
tidak hanya dari persoalan lingkungan, penyediaan energi hampir disemua
rangkaiannya itu bermasalah dan kita dapat buktikan bagaimana di tahapan itu
banyak yang menjadi korban an di film itu kita tunjukkan pekerja tambang, anakanak disekitarnya dan keluarganya, warga disekitar pertambangan, proses
pengiriman batubara dari wilayah pertambangan ke wilayah pembangkit listrik
tenaga uap, diperjalanannya juga ada korban, ada lingkungan yang harus
dikorbankan sampai detail seperti sampai PLTU nya dan berbagai hal yang dapat
kita ceritakan. Itu adalah pembunuh senyap yang gak pernah kita sadari dan bahkan
kita yang jauh dari persoalan itu seperti kita nih di jakarta yang gak menemukan
tambang batubara tapi, kita juga merupakan bagian dari proses besar itu dan apa
yang kita lakukan juga berkontribusi terhadap kerusakan-kerusakan ini seperti
bagaimana kita mengonsumsi listrik dan kita adalah bagian dari pembunuhpembunuh itu jika kita tidak serius memperhatikan ini,
R: Pemilihan tema dari film itu tuh bagaimana sih mas?
A: Sebenarnya sebelum memulai perjalanan, kami mengosongkan segala
kemungkinan yang ada kemudian eksplorasi dan menemukan berbagai masalah.
Jadi, film ini dan kesebelas film lainnya tidak ditentukan dari awal temanya akan
seperti apa. Kalau dibayangkan persoalannya akan sangat umum. Jadi, kami hanya
membuat dari yang didapat saja bersert dukungan dan bantuan dari teman-teman

daerah yang memiliki kesamaan juang dan pendapat. Jadi, dua jurnalis kami,
Dandhy dan Ucok yang berkeliling ini banyak dibantu oleh kawan-kawan lokal
bukan hanya logistik da akomodasi tapi ide yang ingin diangkat juga hasil diskusi
bersama dengan mereka. Teman-teman yang kita kenal dari media sosial atau dari
organisasi lingkungan yang terbuka yang ikut serta. Maka dari itu, kami tidak
mengatakan bahwa film ini merupakan hasil kerja Watchdoc sendiri tapi hasil kerja
bersama.
R: Tujuannya ditayangkan film Sexy Killers ini apa sih mas?
A: Kalau tujuan besarnya dari Indonesia Biru sendiri adalah kami bukan hanya mau
menangap persoalan besar tapi juga banyak semangat dan harapan. Jika ingin
dihitung dari kedua belas film dari Indonesia Biru hanya ada lima film yang
membahas tentang masalah. Film Samin semin yang merupakan konflik warga
dengan pabrik semen, Simetris tentang dampak yang ditimbulkan dari indrustri
sawit dan tiga film lainnya termasuk Sexy Killers. Jadi, kami mau menangkap
keberagaman Indonesia. Kami tidak hanya ingin menampilkan masalah saja tapi,
juga banyak harapan disini. seperti energi alernatif yang dilakukan oleh warga atau
kemandirian yang diperlihatkan oleh seorang ibu di Gorontalo yang memiliki
warung makan tradisional yang sangat laku tetapi beliau tidak ingin menambah
kapasitas produksi atau jam operasional warung itu. Yang seprti itu yang ingin kami
angkat yang unik dan tidak banyak yang tau. Banyak orang yang mengatakan
Watchdoc hanya menampilkan masalah tanpa solusi padahal ada. Sexy Killers
sendiri menjadi persoalan Indonesia dan dunia hari ini. Maka dari itu kai merasa
bahwa kami harus tampilkan film ini.

R: Pesan yang ingin disampaikan apa sih lewat Sexy Killers ini?
A: Kami tidak begitu memusingkan tentang pesan yang ingin kami sampaikan
karena kami tau bahwa tiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Kami
lebih melihat bahwa film ini menurut kami menarik untuk diangkat. Selain itu,
persoalan batubara yang melibatkan orang banyak ini ingin kami beri tau ke orang
banyak. Batubara dan permasalahannya bukan hanya tanggung jawab beberapa
orang tapi semua orang dan merupakan kesadaran bersama. Masing-masing punya
respon yang berbeda dari film ini. Mungkin seperti kawan-kawan yang tinggal
didaerah batubara dengan menggunakan film ini mereka dapat mengkampanyekan
tentang kerusakan ligkungan. anak remaja dapat disadarkan dengan merubah
perilaku saat menggunakan listrik. dan yang kami paling kami harapkan adalah para
pembuat regulasi walaupun harapannya sangat tipis. Indonesia yang tumpah tindih.
pengusaha tambangberperan sebagai regulator dari batubara itu dan hal ini akan
membuat dia membuat peraturan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri
berbeda kalau regulator gak boleh jadi pengusaha tambahng sekaligus itu kan sama
seperti KPU orang partai di dalamnya dan dia pasti akan membela partainya. Tiap
organisasi dapat membuat berbagai gerakan untuk melakukan perubahan dari
kerusakan lingkungan tapi yang paling memberikan pengaruh besar ya dari
pemerintah. dia punya perangkat, berbagai macam instrumen dan biaya untuk
melakukan perubahan tapi ya nggak dilakukan sampai sekarang. Misalnya ya kita
harus beralih ke energi terbarukan yang tidak merusak lingkungan dan memberikan
dampak buruk untuk masyarakat.
R: Jadi, lewat film ini, Watchdoc ingin memberikan kritik sosial ke pemerintah?

A: Bukan hanya pemerintah sih tapi semua orang. Seperti kita tidak menyangka
anak smp atau sma akan menonton film ini walaupun bagian depannya dipotong
terlebih dahulu. Scene pembuka dari film itu yang menggambarkan kegiatan bulan
madu sebenarnya lewat scene ini kita ingin menyampaikan bahwa berbagai
kegiatan yang kita lakukan sampai kegiatan yang menyenangkan sekali pun dapat
memeberikan dampak kepada orang lain.
R: Film Sexy Killers ini siapa saja yang terlibat?
A: Semua tim Watchdoc berkontribusi dalam produksi Sexy Killers ini dengan
kapasitas dan kemampuan masing-masing. Selain itu, di credit title juga tertera
berbagai macam lembaga atau organisasi yang ikut membantu dalam produksi film
ini. kami menggunakan pola kolaborasi dalam produksi film ini dan kami mengajak
berbagai orang yang berada dilingkungan dan yang lainnya membantu produksi.
Riset dan data-datanya juga terdapat tim yang melakukan hal tersebut. kami sadar
bahwa jika terdapat kesalahan dalam membuat film ini akan berakibat fatal maka
dari itu isi konten dalam film ini benar-benar kai pastikan dan mengeceknya secara
berulang kali.
R: Jika sadar dengan resiko yang ada mengapa masih ingin melakukannya mas?
A: Sejak awal memang memiliki prinsip untuk menyuarakan persoalan yang gak
ditangkap oleh media atau mereka menangkap dari sisi yang berbeda karena mereka
memiliki kepentingan. Jadi, kami dengan senang hati mengambil tugas tersebut.
R: Pemilihan durasi, angle, dan naskah dibuat oleh siapa?

A: Itu merupakan wilayah sutradara tapi tidak menutup kemunginan kita semua
akan ikut serta dan berdiskusi. Setiap naskah yang ada akan kami baca bersamasama dan diskusikan masing-masing. kami akan mengutarakan berbagai pandangan
dan pendapat kami secara bersama-sama dan membahasnya. selain itu, kami
memiliki tradisi karena film social movement memiliki dampak yang sangat luas
maka mesti hati-hati. Maka itu kami melakukan preview internal yang kegiatannya
mengundang kawam-kawan yang dari berbagai macam latar elakangnya untuk
menonton film ini. selain itu kami akan meminta pendapat mereka dari isi
kontennya, pengemasan, teknis bahkan hukum.
R: Kendala apa saja sih selama proses produksi?
A: Kalau masalah teknis banyak sih. Kita harus mengadakan berbagai pertemuan
untuk membahas isi serta pengemasannya, pembagian waktu dalam pengerjaan
untuk Watchdoc Pro dan Original, pengumpulan data-data, dan lainnya. film ini
kan tidak secara langsung ditentukan harus berapa bulan jadi tetapi kita berdasarkan
berapa banyak data yang telah didapat. penyimpanan data juga harus kita perhatikan
karena semakin banyak data berarti semakin banyak pula ruang yang harus kita
siapkan. Mencoba membangun relasi dengan orang-orang yang tidak dikenal dan
harus membuat mereka percaya bahwa yang kami lakukan adalah hal yang mungkin
saja membuat masyarakat bergerak.
R: Kenapa di-publis hari itu sih?
A: Kami tanpa sengaja melihat peluang itu tapi kami dengan sengaja mengguanakn
media distribusi yang tidak digunakan oleh media lain. Tanggal dan lainnya tidak

oernah kami rencanakan dan disisi lain tidak ada yang dilanggar dari film ini. Lewat
media itu kita dapat melakukan diskusi dan nobar lewat layar tancep dikampungkampung. itu sudah menjadi kebiasaan kita jika menurut kita film itu diutuhkan
oleh warga atau publik maka seharusnya kami dapat memberikan akses secara
mudah bukan ditampilkan dibioskop atau gedung kesenian yang susah untuk diakes
oleh masyarakat. kami ingin melibatkan warga dalam film itu kami meggunakan
warga sebagai teknik distribusi karena ini merupakan masalah warga.
R: Menurtu mas kenapa sih film ini banyak ditonton?
A: Menurut aku pribadi mungkin karna kredibilitas. kami yang memiliki dua
kategori projek tetap mengerjakannya tanpa menggangung projek lainnya dan tetap
dalam pendirian kami yaitu tidak mengambil projek yang dikiranya akan
membunuh projek lainnya. selain itu, mungkin karena mereka percaya dengan
produksi kami. tapi, kami juga tidak asal-asalan dalam produksi film dan kami akan
terus eksplorasi untuk membuat sesuatu yang baru.
R: Target penonton dari film Sexy Killers ini siapa mas?
A: Kalau untuk kami sih semua orang. Untuk orang awam, orang akademisi yang
bersebrangan jauh dengan kami, terus secara umur yah untuk remaja dengan
ketertarikan khusus tapi ternyata anak smp dan sd menjadi bahasan untuk mereka.
R: Menurut mas Ari film dokumenter itu apa?
A: film yg berbicara soal realitas, persoalan kehidupan kita yah jangan hanya jadi
sebagai tontonan tapi harus menjadi film yang dapat menjadi rujukan dalam
perubahan perilaku dan itu merupakan film documenter yang berhasil.

R: Harapan mas gimana tentang film ini?
A: Yang pertama jelas agar film ini dapat mempengaruhi mereka yang memang
secara langsung tidak bersinggungan tapi terdapat beberapa aspek yg ternyata
berpengaruh dan dekat dengan kehidupan mereka. Jadi, lewat film ini saya berharap
ada hal yg bias dilakukan secara personal sesuai dengan kapasitasnya masingmasing itu harapan kami. Harapan lainnya adalah agar film documenter dapat
dikenal dan digemari oleh berbagai masyarakat. Membuat mereka tertarik dengan
film dokumenter.

Transkrip Wawancara Dengan Monik
Lokasi: Salon Terrence, Bogor, Jawa Barat
Waktu: 11.30 sampai dengan selesai
Tanggal: 07 Desember 2019 dan 16 Januari 2020
R: Boleh perkenalkan diri?
M: Nama saya Monik, umur 23 tahun, dan sekarang lagi sibuk kerja di salon kakak
saya di Bogor. Terus agamanya kristen tapi keturunan Chinese. Saya tiga
bersaudara paling gede cowok terus yang keduanya cewek dan yang terakhir saya.
Mereka cerewet banget sama saya dari soal apapun sampai soal cowok. Tapi, enak
sih karena ngerasa safe aja. Soalnya emang dari kecil kemana-mana selalu bertiga.
R: Budaya chinesenya kental Mon?

M: Dibilang kental banget lumayan juga sih. Tapi lebih ke tradisinya. Seperti saat
imlek itu keluarga aku ikut ngerayain, acara ulang tahun gitu keluarga aku buat telor
merah katanya untuk membawa keberuntungan, terus di buddha itu kalau enggak
salah ada tanggal yang memperingati orang meninggal gitu. Nah, itu gue ikut tapi
cuma dateng dan sembayang aja pake tangan enggak megang dupanya.
R: Budaya itu kamu dapat dari mana?
M: Dari pihak papa sih. Nenek aku dari pihak papa itu agama kong hu cu dan aku
lumayan dekat sama nenek aku. Jadi, kadang gue lebih tau apa aja yang boleh dan
enggaknya sama dalam tradisi cina dibanding dalam agama gue. Soalnya miripmirip juga kan gak beda banget cuma ya kalau dalam agama gue dilarang gue gak
ngikutin dan tetap sesuai dengan larangan Tuhan. Selama tradisi cina ngajarin yang
baik-baik kenapa enggak buat gue ikutin.
R: Banyak larangan gitu gak sih Mon? Dari orangtua terutama
M: Enggak sih. Mereka ngebebasin aja sih. Kayak orang tua biasa aja paling, gak
minum-minum kalau ke club gitu masih boleh, gak kena narkoba atau pergaulan
bebas. Gitu-gitu aja sih.
R: Terus ada kampung halaman gitu gak sih? Atau asli Bogor?
M: Lebih ke Jakarta sih. Papa dan mama awalnya gedenya disana dan lahir setau
gue juga disana dan setelah nikah mereka dapat kerjaannya disini jadi ya pada
pindah. Tapi, keluarga besar gue semua masih di Jakarta semua.
R: Sejarah pendidikan kamu?

M: SMA gue di Regina Pacis terus SMP juga sih soalnya dari lahir sampai gede
sekarang gue di Bogor. Pas kuliah gue ngambil akuntansi tapi kuliahnya di Jakarta
soalnya ngikut kakak gue yang cowok. Mau nyari pengalaman juga sih buat tinggal
jauh dari ortu tapi, ternyata itu gak enak banget. Pas SMA saya ambil IPS soalnya
gak suka biologi. Banyak nama bakteri yang gak bisa gue hapal dan gurunya galak
banget waktu itu. Jadi, saya milih IPS aja. Kalau kenapa ambil akun ya karena
ngelanjutin ilmu dari SMA aja dan udah ngerti juga jadi enak aja.
R: Hobinya apa aja nih?
M: Gue suka nonton sih soal tutorial make up gitu atau nggak hair do. Emang
tertarik juga soal kecantikan jadi ya udah. Terus sekarang lagi belajar soal nail art.
Kalau selain itu, biasanya saya nonton sih.
R: Suka nonton film apa nih?
M: Saya nonton apapun sih tapi enggak untuk drakor karena itu kadang
episodenya panjang panjang dan saya lebih prefer ke movie termasuk
dokumenter. Tapi, filmnya yang dekat aja sama kehidupan saya atau enggak
yang saya ngerti aja.
R: Tapi bukannya film dokumenter itu terkenal dengan boring ya?
M:Banyak yang bilang sih kalau dokumenter itu boring tapi, menurut gue
enggak sih. Kalau suka dengan temanya film kayak gini itu gak ngebosenin.
Menurut saya, dokumenter itu film yang menjelaskan peristiwa atau
kronolgis yang bener-bener detail banget sampe ke akar-akar dah istilahnya.

Film kayak gini juga pembuatannya gak cepet karena butuh riset mendalam
dan berbagai penelitian harus dilakuin lagi. Biar gak salah
R: Terus sekarang sibuknya apa nih?
M: Gak ada sih cuma bantu usaha ini. Salon di Bogor punya kakak perempuan saya.
Sebelum kerja di sini saya pernah bantuin kakak cowok saya buat kerja di cafe dia
cuma pas kerja disana lebih sibuk sih. Saya jadi kasir dan pembukuan cafenya tiap
bulan dan itu jujur buat saya sibuk banget sih padahal cuma gitu aja kerjaannya.
Terus saya harus bolak balik dari Bogor ke Kemang soalnya cafenya disana dan
saya gak mau ngekost. Saya cuma kerja 3 bulan sih soalnya gak betah. Sibuk banget
dan gak bisa ngapa-ngapain.
R: Pas kuliah aktif gak nih?
M: Gak begitu aktif sih. Cuma mahasiswi biasa aja. Pas SMA juga gitu cuma siswi
biasa sih. Saya gak pernah ikut lomba ataupun organisasi di sekolah. Paling
kegiatan pramuka itu aja karena wajib.
R: Organisasi atau komunitas?
M: Gak pernah sih seinget gue. Ansos gue
R: Kamu suka baca berita gitu gak sih?
M: Kalau cari dan baca berita gak sih. Paling dari papa aja kadang suka share artikel
atau video di grup WA keluarga. Soalnya gak tertarik juga sih soal berita apalagi
politik. Jadi, kalau ada apa-apa paling dari papa beritanya. Kayak UN yang dihapus
itu juga saya taunya dari papa.

R: Kalau dihitung sehari biasanya baca berapa banyak berita?
M: Kalau dihitung ya? Paling 3 sampai 5 aja. Itu aja yang benar-benar tertarik.
Topik yang biasanya dibaca paling lebih banyak kejadian terkini atau enggak
tentang lingkungan sih.
R: Terus kamu tau film Sexy Killers dari mana?
M: Awalnya tau dari twitter sih dan sempat jadi topik pembicaraan dan banyak
artikel yang ngebahas tuh film salah satunya artikel yang di kirim sama papa. Jadi,
penasaran aja sih terus saya cari di youtube dan ternyata ada ya udah saya nonton.
Karena suka juga sih dan buat penasaran.
R: Kalau boleh tau biasanya ngakses medsos gitu dari mana? Hp atau komputer?
Terus medsos apa aja yang biasanya dipake?
M: Dari Hp sih paling sering. Kalau HP gue ketinggalan panik gue nyarinya. Kalau
laptop gitu jarang sih paling Cuma buat ngerjain something atau buat searching
yang benar-benar penting aja. Kalau ditanya medsos, gue paling sering pake LINE,
WA, IG, TWITTER, sama PINTEREST buat nyari foto. Paling aktif di twitter sih
soalnya paling cepat infonya kalau ada apa-apa.
R: Terus gimana tanggapan kamu soal film ini?
M: Yang saya tanggep, film ini nyeritain para pemerintah yang memiliki berbagai
wilayah pertambangan juga. Jadi, pengen ceritain gimana mereka bisa nguasain
daerah batu bara itu. Gimana sampai rakyat kecilnya juga bersuara pun gak bisa
padahal kan itu tanah mereka dan entah kenapa hal itu ngerambat ke sistem politik

yg ada di Indonesia. Apalagi waktu itu kan jaman pemilu jadi, ketauan banget kayak
ternyata kedua calon itu ternyata ada relasi dengan mereka penguasa
R: Ada adegan yang masih diinget sampai sekarang gak sih?
M: Yang galian batu bara sampai nimbulin korban anak-anak dan masyarakat
sekitar. Terus pemerintahnya itu enak banget ngomongnya. Itu kan tragedi! Itu kan
emang nasibnya dia! Ini dan itu. Kayak kesel aja. Padahal itu bisa di antisipasi biar
gak ada korban tapi gara-gara memudahkan hal tersebut jadi sampai ada korban
R: Kamu tau kan soal tanggal perilisan film ini yang dekat dengan hari Pemilu 2019
menurut pendapat kamu gimana sih sebagai salah satu masyarakat yang ikut serta
dalam kegiatan tersebut?
M: Deket pemilu pas publish berpengaruh banget sih. Soalnya, dari film ini kita
bisa lihat pemerintah dari hal yang berbeda dan gak nyangka juga kan ternyata
pemerintah gitu.
R: Apa sih yang kamu dapatkan dari film ini setelah menontonnya?
M: Setelah nonton saya sadar sih bahwa masih banyak orang-orang yang kurang
bersyukur. Lebih ke ngebuka mata kita sih soalnya kan waktu kemarin-kemarin
mati listrik bergilir banyak orang termasuk saya yang mengeluh sampai ada yang
nginep dihotel gitu-gitu. Terus pas nonton film ini, saya sadar bahwa ternyata masih
banyak orang yang hidup tanpa listrik dan mereka masih baik-baik saja dalam artian
masih bisa hidup. Selain mati listrik pemerintah juga jadi keliatan sih. Maksudnya,
kalau dari berita mereka fine-fine aja ternyata ada masalah besar yang kita gak tau
sebagai masyarakat. Itu nambah wawasan saya sih sebagai masyarakat.

R: Ada yang berubah gak sih? Seperti tindakan atau cara pandang kamu terhadap
sesuatu?
M: Kalau tindakan yang besar gak sih. Saya sekarang lebih hemat soal listrik sih
tapi, mungkin gak lama. Pasti cuma sebentar sih tapi bisa mengurangi dampak
mereka sedikit dan mengurangi pengeluaran dari kantong kenapa enggak kan. Ya,
hanya ini yang bisa saya lakukan karena untuk berhenti menggunakan listrik itu
sepertinya hal yang nggak mungkin. Tapi, dari film ini saya jadi tau sih kalau
pemerintah harus lebih bijak dan terbuka sih soalnya ini pengaruhnya sampai ke
nyawa orang. Cuma ya Ris menurut gue sih sebenarnya hal ini sudah jadi resiko
sendiri sih. Jadi, bingung juga.
R: Menurut kamu Mon, film dokumenter itu bisa jadi sarana kritik gak sih?
M: Dokumenter jadi media kritik pasti bisa sih karena gak ada larangan yang benarbenar jelas juga ya setau saya. Kayak dalam film itu gak boleh nunjukkin hal yang
berbau politik atau enggak yang nyindir pemerintah kan sekarang bukan jaman
Soeharto ya jadi sah-sah aja. Cuma pengaruhnya gak gede sih Ris. Maksudnya,
walaupun bisa jadi media kritik tapi menurut saya, documenter itu gak besar
dampaknya. Namanya juga film cuma angin lalu doang dan pasti gak bisa diinget
lama-lama karena kadang film yang benar-benar relevan sama kehidupan kita baru
kita inget kan. Kayak film percintaan gitu pasti pada inget adegan romantisnya tapi
kalau dokumenter apa yang mau diinget?
R: Terus untuk film Sexy Killers Mon, bisa gak sih jadi media kritik?

M: Kalau untuk film ini maksudnya Sexy Killers menurut saya bisa jadi media
kritik tapi balik lagi pasti pengaruh atau dampak yang ngena ke orang-orang itu gak
gede dan gak diinget ampe gimana-gimana.
R: Aku mau tau nih soal pendapat kamu tentang pemerintahan Indonesia sekarang.
M: Kalau ditanya soal pemerintah, saya benar-benar gak tau sih. Gak suka baca
berita juga kan. Cuma pas nonton di tv mereka baik-baik saja jadi saya rasa finefine aja dan keliatan perkembangannya cuma saya gak tau sih belakangnya kayak
gimana. Pasti ada cacatnya sih cuma ya di media kayaknya baik-baik aja.
R: Kalau setelah nonton memandang pemerintah gimana?
M: Kurang transparan dan jelasin system peraturan mereka sih. Cuma menurut gue
dibilang salah banget juga enggak karena mereka ngelakuin hal itu untuk kita juga
kan. Biar ada listrik. Jadi, sebenarnya gue lebih suka pas WD ini gambarin
kerusakan yang ada sih dibanding nyebutin kalau Jokowi atau Prabowo itu ada
dalam perusahaan itu. Mereka pasti ada lah mungkin untuk mengawas. Positif
thinking aja!
R: Terus Mon, kan waktu itu aku pernah wawancara Mas Ari selaku produser dari
film Sexy Killers dan dia bilang kalau lewat film ini, Watchdoc mau ngasih tau ke
masyarakat kalau masalah dan dampak dari batu bara itu bukan masalah warga
sekitar aja tapi seluruh masyarakat dan lewat film ini, mereka ingin
mempertanyakan dan meminta penjelasan pemerintah terkait dengan regulasi batu
bara dan tumpang tindih yang terjadi dalam pemerintahan. Kamu melihat pesan itu
gak sih dalam film ini?

M: Kalau dibilang lihat jelas banget iya sih cuma gue ngeliat banyak fakta yang
jadinya malah menyerang pemerintah Ris. Masalah listrik dan dampaknya emang
bener banget sih cuma masalah pemerintahannya sih soalnya gue gak ngikutin juga
gimana perkembangannya dan gak tertarik juga jadi susah. Gue gak bisa nilai
soalnya kalau mau dibahas dan diungkit lagi pasti gak mungkin karena pihak yang
terlibat itu sudah banyak banget paling ngasih tau ke masyarakat aja sih kalau
ternyata pemerintahan itu gak transparan seperti yang mereka janjikan.

Transkrip Wawancara Dengan Yonathan Christian
Via telepon
Waktu: 20.45 sampai dengan selesai
Tanggal: 10 Desember 2019 dan 18 Januari 2020

R: Kenalin diri kamu dong Yon!
Y: Nama aku Yonathan Christian biasa dipanggil Yona kelahiran tahun 1996.
Agamanya katolik tapi jarang ke gereja. Terus aku lahir di Tangerang sekolah di
SMP dan SMA Katolik Mater Dei. Kesibukannya sekarang kerja aja sih jadi
videographer di restoran Holywings. Jadi, aku sering pindah-pindah cuma keliling
Jakarta aja. Kalau ada acara apa disana nanti aku yang dokumentasiin. Hasil
dokumentasi nanti akan di share di sosial medianya Holywings.
R: Kalau budaya Yon?
Y: Lebih ke tionghua sedikit sih. Tapi, dikit banget karena sebenarnya yang
mengaut itu dari pihak mama cuma orangtua mama udah gak ada lagi jadi gak
diterusin lagi adat istiadatnya. Kalau kata orang cina benteng gitu.
R: Kalau dalam hal didikan orangtua?
Y: Kalau dulu pas aku kecil banyak larangannya sih terus lumayan keras juga
karena aku anak cowok dan yang paling besar juga. Terus aku sering dihukum kalau
nilai turun atau pulang malem gitu. Cuma kalau sekarang gak sih. Lebih ngebebasin
aku Cuma jujur, aku sama mama papa itu gak begitu dekat. Aku lebih deket sama
adik aku. Terus karena aku tinggalnya gak tentu jadinya jarang ketemu paling 1
bulan itu Cuma beberapa kali dan mereka gak mempermasalahkan itu.
R: Pas sekolah juga udah aktif di bagian dokumentasi?
Y: Iyah. Pas SMA sih sering jadi panitia dokum untuk acara-acara di sekolah. Aku
juga hobi kamera sih terutama lensa-lensanya jadi seneng aja. Pas kuliah aku juga

ngambil ftv jurusan film gitu di UMN. Awalnya aku ngambil DKV belajar soal
desain cuma gak jago gambar jadi pindah ke film deh.
R: Terus pindah ke FTV cuma karena gak jago gambar aja?
Y: Sebenarnya alasan utamanya sih karena ternyata jurusan film lebih banyak main
kameranya dan ingin belajar cara memproduksi film sih dari awal sampai akhir.
R: Saat kuliah aktif sebagai dokumentasi juga dong?
Y: Iyah tapi gak banyak sih soalnya aku juga ngambil job yang ditawarin temenku
kesannya freelance gitu sih. Kalau dikampus aku bergabung dalam kegiatan kalau
sebutnya UKM namanya UKM Obscura. Kegiatannya ya ngulas soal kamera dan
teknik-tekniknya. Kadang juga ngumpul dan pergi cari tempat foto-foto bagus.
R: Terus kalau ada waktu luang ngapain aja nih?
Y: Biasanya jalan sih sama adik aku. Aku dua bersaudara btw, aku paling besar dan
adik aku cewek. Kalau enggak jalan paling nonton.
R: Suka nonton film apa nih?
Y: Apa aja sih yang gak panjang dan menarik aja. Aku juga nonton film
dokumenter. Kalau aku nonton film dokumenter aku milih sih. Sombong
banget yah! Tapi, emang gitu sih. Aku cuma nonton film yang jadi bahan
pembicaraan atau film itu membahas soal tema yang aku suka. Tema yang
biasanya aku suka itu yang berbau hewan sama lingkungan sih. Jadi, aku suka
banget kalau gak ada kerjaan ngebuka video yang dibuat sama NatGeo.
Soalnya selain temanya, aku suka kamera dan cara mereka buat make tuh

kamera sih. Menarik aja karna banyak kamera-kamera yang belum mampu
aku beli dan belum ada di Indo juga tapi, mereka udah make itu kan keren
banget!
R: Emang menurut kamu film dokumenter itu film yang gimana sih?
Y: Film dokumenter itu menurut aku, film yang kaya akan fakta dan isinya
gak jauh-jauh dari potongan gambar yang real dan wawancara dengan
narsum. Film yang dibuat dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta dan
memberikan informasi ke masyarakat. Ya, film yang sebenarnya bisa
membawa pengaruh gede untuk suatu hal tapi gimana yak arena durasinya
kadang gak kira-kira dan lebih ngebosenin jadinya gitu aja gak bawa
pengaruh apa-apa.
R: Terus kamu tau Sexy Killers dari mana Yon?
Y: Sebenarnya aku tau Sexy Killers itu dari Roy, temen satu tim aku pas lagi
kerja di PH temenku. Terus selain dia banyak juga sih yang suruh aku nonton
katanya bagus dan akhirnya aku cari filmnya di youtube. Lumayan seru sih
cuma boring apa ya beda sih sama produksi luar kayak AJ+ sama NatGeo.
Entah kenapa aku lebih suka dan minat buat nonton produksi luar. Tapi, buat
yang minta sama politik seperti akan suka dengan film ini soalnya ada baubau politiknya sedangkan aku sama sekali gak ngikutin politik.
R: Kalau medsos gitu suka pake apa Yon?

Y: Paling sering Cuma YouTube sih sama WA untuk kerjaan dan nonton.
Kalau IG gitu jarang pake tapi ada. Soalnya sering pake laptop dan computer
untuk kerjaan dan buka IG di layar gede gitu gak enak buat dipandang.
R: Terus menurut kamu film Sexy Killers ini film yang ceritain apa sih?
Y: Film yang ngasih tau kita bahwa proses listrik itu panjang sampai masuk
ke rumah-rumah dan kita harus hemat listrik karna kekayaan bumi bisa habis
lama-lama. Ternyata dari listrik banyakorang lain yang jadi susah.
Maksudnya, di daerah-daerah tertentu ada orang yang menerima dampak dari
proses listrik yang kita pakai sekarang. Aku juga bingung sih kenapa yang
nikmati listrik itu orang-orang diatas doang tapi, yang di pemukiman atau
daerah terpencil itu jarang menggunakan listrik bahkan mereka gak memiliki
akses untuk memiliki hal itu.
R: Adegan yang mana sih yang kamu inget sampai sekarang?
Y: Aku ingat yang diawal sih yang ada bapak transmigran ya kalau enggak
salah sama anaknya gitu yang masuk penjara dan alasannya dia mengganggu
pengerjaan proyek gitu kalau nggak salah. Terus, masyarakat yang nangis
karena lahannya diambil. Ada juga yang kena penyakt gara-gara polusi udara
daerah PLTU itu. Scene itu yang paling sedih dan informatif sih menurut gue.
R: Setelah selesai nonton ada yang mempengaruhi kamu gak sih?
Y: Selesai film ini aku cuma mengerti sih maksudnya tau ternyata listrik itu
prosesnya panjang. Terus dampak negatifnya banyak untuk beberapa
masyarakat. Tapi, sebenarnya itu gak berdampak apa-apa karena ya udah

terus gue harus gimana? Aku tetap butuh listrik dan gak mungkin itu di stop
kecuali pemerintah nyediain something yang bisa ganti peran listrik. Dan aku
rasa banyak orang sih yang akan berpikir kayak aku.
R: Sebelumnya kamu tau kalau film ini diluncurkan dekat dengan hari
pemilu? Gimana pendapat kamu soal itu?
Y: Tau karena aku nontonnya juga sebelum pemilu. Entah kenapa aku ngerasa
mereka sengaja sih. Soalnya, aku dan teman-teman aku nonton ini juga
sebelum mau nyoblos dan mereka pada ragu dengan pilihan mereka.
Tepatnya ragu dengan Jokowi sih soalnya kan dia yang udah mau kami pilih.
Tapi, tetap sih gua milih Jokowi.
R: Pendapat kamu soal pemerintah gimana nih?
Y: Pemerintahan? No comment deh kalau soal itu. Soalnya gak ngikutin juga
lebih tepatnya belum terlalu tertarik untuk bahas dan tau soal pemerintah
sekarang. Cuma banyak yang bilang kalau film ini mau jatuhin pemerintah.
Emang sih banyak kritik yang bisa kita lihat dari awal video sampai akhir
cuma ya aku rasa mereka juga ngelakuin something. Karena kalau gak
percaya sama mereka kita percaya sama siapa? Mereka yang megang
Indonesia dan mengendalikan jadi kita bisa apa?
R: Kalau dihitung baca berita sehari berapa artikel?
Y: Paling 2 atau 3 doang karena males aja kadang bersambung gitu kan
artikelnya

R: Jadi gak berdampak apa-apa sama kehidupan kamu?
Y: Gak berdampak apa-apa karena ya udah terus gue harus gimana? Aku tetap
butuh listrik dan ga mungkin di-stop.
R: Kalau penggambaran masalah dalam film itu sebenarnya perlu diketahui
gak sih?
Y: Sebenarnya kalau sering nonton documenter pasti tau sih kalau masalah
gitu sebenarnya udah banyak yang ngambil cuma ya gak ngaruh banyak
soalnya orang Cuma mandang dokumneter tetap sebagai tontonan belaka.
Menurut gue sih gitu.

Transkrip Wawancara Dengan Vina
Lokasi: ITC Mangga 2
Waktu: 10.00 sampai dengan selesai
Tanggal: 15 Desember 2019 dan 16 Januari 2020
R: Boleh memperkenalkan diri dulu Vin?
V: Nama saya Devina panggil Vina aja. Usianya 24 tahun, beragama katolik dan
keturunan Chinese tapi enggak banyak banget paling Cuma ngumpulin angpao pas
imlek-an. Lebih ke gereja, setiap minggu kalau gak ada acara yang penting banget
saya sering melakukan pelayanan di gereja dekat rumah sih.
R: Hobinya apa aja nih?
V: Hobi nari sih dari SMP sampai sekarang. Saya sering mengisi acara gereja juga
terus ikut lomba nari gitu tapi sekarang kalau lomba gak lagi sih. Udah tua. Sama
nonton sih plus bobok.
R: Okei deh, terus kalau lahir dan sekolahnya dimana nih?
V: Saya sebenarnya lahir di Tangerang sih sampai SMP dan SMA saya di Budi
Mulia dan kuliah di UMN. Tapi, pas semester 3 kalau enggak salah papa saya
ngajak pindah ke jakarta ke Mangga Dua tepatnya soalnya kerjaannya dialihin
kesana.

R: Pas kuliah ngambil jurusan apa nih?
V: Kuliah ngambil jurusan Jurnalistik soalnya pengen tahu cara kerja media. Seru
aja lihat reporter gitu ngejer-ngejer orang dan suka baca berita juga sih. Tapi, berita
yang lifestyle gitu-gitu bukan soal ekonomi negara atau politik.
R: Terus pas kuliah juga aktif nih di kampus?
V: Kalau kegiatan yang gimana-mana gak pernah sih paling cuma pernah ikut
organisasi yang isinya temen-temen jurnal. Gue disana bantuin buat ngisi
konten di media sosial mereka dan bantuin publikasiin. Organisasi itu juga
buat seminar-seminar yang berkaitan dengan jurnalistik. Terus pernah ikut
kegiatan dance gitu untuk acara gereja. Gitu-gitu aja sih.
R: Pas kuliah jadi ngikutin perkembangan Indonesia dong?
V: Sebenarnya dibilang ngikutin banget nggak juga sih. Cuma dari kuliah
dulu, sempet denger-denger dari cerita dosen aja kalau pemerintahan
Indonesia dulu lebih parah. Apa-apa gak boleh sama pemerintah dan buat
susah masyarakatnya. Tapi, sekarang sepenglihatan gue gak gitu sih. Gue
pernah denger kalau perekonomiannya lebih baik dibandingkan dulu.
Indonesia utangnya menurun emang sih masih ada utang tapi menurun
sebelum pemerintahan sekarang. Dan untuk politik, jujur gak tau apakah
masih ada nepotisme atau enggak tapi, kalau di berita-berita kayaknya masih
ada nepotisme kayak anak Chairul Tanjung yang tiba-tiba jadi Menteri.
Misalnya, itu tapi menurut gue kalau itu masih bagus-bagus aja kenapa

enggak sih. Dan for your information gue kubu pro Jokowi soalnya suka
dengan kerjaan dia yang gak banyak bicara tapi hasilnya ada.
R: Kalau dihitung pas baca berita sehari berapa artikel?
V: 5 sampai 8 sih kalau kasusnya seru dan emang suka aja. Lebih banyak
tentang pemerintahan sih soalnya seru aja pas baca. Kadang suka aneh-aneh
apalagi berita soal Anies suka unik-unik
R: Kagum nih jadinya sama Pak Jokowi?
V: Bisa dibilang begitu. Soalnya suka dengan cara kerjanya dari pas dia bareng
Ahok. Apalagi Ahok, gue suka banget sih pas dia menjabat apa-apa cepat gitu gak
pake basa basi.
R: Sekarang lagi sibuk apa nih?
V: Seperti yang lu lihat Ris. Cuma bantu cici gue buat jaga toko bajunya. Gue juga
megang instagramnya toko ini sih secara cici gue ada 3 tokonya.
R: Kalau nonton biasanya nonton apa Vin?
V: Apa aja sih kalau drama biasanya gue nonton yang cinta-cintaan, detektif atau
pembunuhan gitu.
R: Kalau film dokumenter?
V: Gue awalnya gak pernah tau ternyata film itu banyak jenisnya. Soalnya
kan tontonan gue mah cuma drakor atau nggak animasi gitu pas SMA. Cuma
ternyata pas gue kuliah semester 4 kalau gak salah, ada dosen yang nugasin

buat nyari plus nonton film dokumenter. Gue masi inget film yang gua tonton
itu film Senyap. Itu keren sih menurut gue suka aja sama jalan ceritanya.
R: Selain film itu pernah nonton film dokumenter lain gak?
V: Apa ya, gue pernah nonton Senyap sama Sexy Killers. Pernah juga nonton film
yang ceritain Bali itu apa namanya Bali: Beats of Paradise kalau enggak salah.
Sama film Samin Semen.
R: Menurut kamu film dokumenter itu film yang gimana sih?
V: Film dokumenter itu menurut gue film yang ngulik tentang suatu kejadian atau
isu gitu tapi bener-bener dalem banget. Film tipe kayak gitu juga gak bisa dibuat
dalam satu hari. Orang yang ngebuatnya perlu penelitian lebih lanjut bahkan fakta
dan narsumny gak sedikit. Biasanya sih yang gue tau documenter itu lebih banyak
ngebahas soal politik, kemanusiaan, sama budaya dan dibahasnya lebih dalam gitu
sih.
R: Terus film dokumenter gitu bisa jadi sarana kritik gak sih?
V: Dokumenter bisa dan emang mungkin kodratnya mereka buat jadi media
kritik ya! Soalnya kan yang dibahas juga bukan masalah yang cuma nyangkut
soal satu orang aja pasti mainnya itu masyarakat atau enggak pemerintah atau
bahkan suatu system di negara itu. Menurut gue juga kalau ada film
documenter yang gak ngejelekin something itu pasti bukan dokumenter sih
menurut gue karena apa ya, emang udah tugasnya kali ya buat jadi media
kritik. Soalnya lewat film itu orang-oragn lebih cepet ngerti dan setiap kata-

kata dalam film itu juga bukan candaan atau settingan tapi emang fakta di
lapangannya kayak gitu.
R: Kalau di film Sexy Killers ini?
V: Di Sexy Killers ini berhasil banget sih dalam hal sebagai sarana media kritik
walaupun gue gak tau ya ada atau enggak orang dari pemerintah yang ngasih
sponsor untuk film ini. Dan kalau ditanya kritiknya untuk siapa gue jawabnya untuk
kaum elite sih. Soalnya ada scene dimana kayak dia ngebandingin kehidupan dikota
kalau gak salah scene yang orang make tenaga surya gitu trus ngebandinginnya
kalau kehidupan didesa tuh bener-bener kasian banget. Ada juga scene yang
ngebandingin sama Jakarta yang banyak gedung yang pake listrik tapi pas malam
kalau didesa malem itu gelap banget.
R: Boleh ceritain sedikit soal film itu gak sih Vin?
V: Setau gue, itu film dokumenter yang isinya mau ngejatuhin salah satu
aparat pemerintahan di Indonesia kayak dia tuh gak ngambil dua sisi dia cuma
ngambil satu sisi aja. Film itu juga diceritain kalau pemerintah itu gak peduli
sama lingkungan yang udah hancur karna batu bara. Jadi, kayak misalnya
pemerintah membangun listrik besar besaran di desa itu tapi, dia cuma
mikirinnya ya udah! Perkembangan secara listrik nya aja gak mikirin alamnya
yang udah rusak gitu sih.
R: Tau darimana sih film ini?
V: Pertama tau soal Sexy Killers itu lewat ig story temen-temen gue yang ngepost
soal film ini. Terus pas gue cari ternyata banyak juga beritanya di media. Ada juga

temen gue yang bilang film ini bagus terus suruh gue nonton. Ya udah deh gue
tonton soalnya lagi gak ada kerjaan juga kan.
R: Ada adegan yang membekas diingatan kamu gak?
V: Paling pas yang adegan banyak banget ikan-ikan dan makhluk hidup yang
mati gara-gara proses pengiriman yang dialkuin sama PLTU. Gue ingat hal
itu karena gue tinggal di Jakarta kan dan takutnya ikan yang gue konsumsi itu
juga bagian dari sana. Terus yang gue ingat lagi soal listrik sih karena
everyday gue pasti memerlukan dia jadi pas ngeliat itu ngerasa bersalah
banget sih.
R: Tau soal film ini yang hadir pas deket pemilu? Pendapat lu soal hal itu gimana?
V: Mungkin ada satu atau dua orang yang mensponsori film ini untuk
menjatuhkan Jokowi soalnya pas mereka bahas kubu satunya lagi kayak
kurang rinci gak serinci punya Jokowi. Sambil nonton gue ada iseng buat
lihat-lihat komentar orang yang nonton dan ternyata Ris, banyak banget yang
jatuhin plus nyalahin Jokowi. Makanya pas nonton gue langsung ngerasa
kalau film ini tuh mau jatuhin dia. Film ini soalnya kan ada ngasih tau kita
siapa aja yang terlibat sampe dikasih diagramnya. Niat gak tuh! Makanya pas
gue lihat hal itu gue jadi kayak berburuk sangka sih. Ditambah lagi tanggal
publishnya kan. Wah, makin jadi dah pemikiran gue kalau film ini benerbener mau jelekin Jokowi.
R: Jadi sadar terhadap something gak sih setelah nonton film ini?

V: Sadar banget sih gue kalau listrik itu berharga apalagi SDA ya. Tapi, ya
gitu aja cuma 15 menit pas kelar nonton abis itu ya udah. Gue balik jadi Vina
yang biasanya dan dibilang mengingat secara detail banget nggak lagi sih.
Kalau listrik dan SDA itu okeh la! Cuma kalau soal pemerintah gue gak setuju
sih dengan cara mereka membeberkan hal itu. Entah karena gue pro Jokowi
atau gimana gak suka aja! Seolah-olah Jokowi kotor banget gitu.”
R: Terus Vin, kenapa gak lanjut jadi jurnalis?
V: Well, setelah kuliah jurnal selama 4 tahun akhirnya gue menyadari bahwa
jadi seorang jurnalis itu gak main-main. Mulai dari capeknya sampai ke
pemikirannya. Harus punya banyak pengetahuan gak dari satu sisi aja tapi,
segala sisi. Dan itu bukan gue banget kayaknya.

Transkrip Wawancara Dengan Lia
Lokasi: Starbucks, Thamrin, Jakarta

Waktu: 18.30 sampai dengan selesai
Tanggal: 04 Desember 2019 dan 17 Januari 2020
R: Nah, pertama-tama boleh perkenalan dulu?
L: Nama gua Lia. Umur 24 tahun terus agama gua Kong Hu Cu dan lagi sibuk kerja
aja sih di Sociolla jadi PR mereka.
R: Wah, kebudayaan tionghuanya kental banget dong?
L: Banget Cuma gak jadul-jadul gitu sih soalnya mama papa gue asli Jakarta jadi
lebih modern pemikirannya. Lebih terkesan bebas gitu sih asal gak jelek-jelek aja
kayak bunuh orang, make narkoba gitu-gitu
R: Berarti dulu pas kuliah ngambil PR juga?
L: Pas dulu kuliah iya. Awalnya gue mau ngambil fashion Ris, cuma mahal banget
ternyata kalau mau ngambil khusus fashion dan harus ke luar biar bagus. Jadi, kagak
jadi deh. Gue kan 4 bersaudara jadi agak berat aja papa gue kalau jadi ngambil
jurusan itu.
R: Terus lu yang paling kecil?
L: Enggak. Gue nomor 3 ada dedek lagi satu cowok. Paling besar koko gue terus
ada cici gue baru gue deh.
R: Terus lu sekolah dari SD sampai Kuliah di Jakarta?

L: Iya. Dari orok gue di Jakarta. SMP sama SMA gue di Penabur. Nah, pas itu gue
sering ikut kegiatan seni seperti nari, paduan suara, dan drumband. Kalau saat
kuliah gue gak aktif apa-apa sih paling cuma ikut kegiatan organisasi.
R: Kenapa milih PR Li?
L: Suka aja gitu jadi juru bicara. Keren, kalau ada apa-apa lu yang maju dan jadi
sorotan media. Terus suka ngobrol sama orang sih. Hobi ngomel kalau kata temen
gue.
R: Jadi, selesai kuliah langsung kerja di Sociolla?
L: Gak sih. Gue kenal orang dalemnya dan waktu gue semster akhir gue udah
belajar kerja disana dan selesai kuliah langsung masuk ke sana jadi tim PR.Tapi,
sebenarnya Ris gue pas jadi karyawan tetap sempat ngerasa apa ya sesak gitu
soalnya jam kerjanya padat banget. Gak bisa leha-leha dan santai di rumah kayak
dulu pas kuliah.
R: Emang kalau lagi santai di rumah ngapain aja?
L: Tiduran, nonton, sama gambar. Gue suka fashion walaupun gak kuliah jurusan
itu tapi gue tetap hobi sih kalau gak ada kerjaan banget cuma lihat dari youtube
terus nyobain deh. Cuma gitu doang.
R: Terus Li, kalau bukan nonton tutorial gitu suka nonton apa?
L: Apa aja sih Ris yang bisa ditonton dan gak lama. Gue cuma nonton yang lagi
viral aja.
R: Menurut lu film dokumenter itu film yang gimana sih Li?

L: Menurut gue film dokumenter ya itu sama kayak yang tadi gue bilang. Film
yang ngebosenin tapi ternyata sebenarnya film yang kayak gini itu jenis film
yang nyeritain sesuatu berdasarkan fakta yang ada dan gak diedit. Mungkin
yang diedit itu potongan wawancara sama narsum mereka tapi itu fine-fine
aja karna mereka yang membuat film ini punya hak untuk nentuin film ini
pengen cerita lebih dari sudut pandang siapa.
R: Film dokumenter bisa jadi sarana kritik sosial gak sih?
L: Kalau ditanya bisa apa enggak sih pasti saya yes! Kayak Anang ya gue. Ha
ha ha. Bisa karena lewat film ini, dia nyediain banyak bukti yang bisa
masyarakat liat apalagi film Sexy Killers ini.
R: Film Sexy Killers ini ada kritiknya gak sih?
L: Kita bisa liat Watchdoc menyampaikan kritiknya ke pemerintah, pemilik
saham dan yang terlibat dalam proses batu bara itu. Jadi, Watchdoc cuma mau
protes aja sih bahwa dampaknya udah sebesar ini loh! Tapi, kok gak ada
pertanggung jawaban. Terus, film ini mau ngasih tau ke masyarakat kalau
ternyata nikmatnya listrik yang dipake orang kota tuh berdampak buruk
banget buat masyarakat yang tinggal disana. Kalau gak disampeinkan orang
gak tau kalau dampaknya bisa sebesar itu.
R: Terus lu tau Sexy Killers dari mana Li?
L: Gue ngebuka instastory temen kok banyak gambar kapal gitu loh terus
caption-nya itu mengundang buat search tentang Sexy Killers. Caption-nya
ada nyebut-nybeut nama Jokowi gitu makanya buat penasaran kan ya gue cari

lah di google. Kalau gak salah gue juga baca artikel yang judulnya ‘Tonton
Ini Sebelum Pemilihan Presiden’ dan ada artikel lain juga kok. Dari sana gue
nyari tau dong soal film ini dan mulai nonton.
R: Kalalu medsos ada apa aja Li?
L: Lebih pake IG, LINE, sama WA sih
R: Boleh ceritain dikit soal film ini gak?
L: Film itu tentang dampak dari pembangunan batu bara dan PLTU dibanyak
daerah kayak NTT sama Kalimantan dan ada yang sampai pengerukan
batubaranya itu jadi gede banget dan kagak dibenerin. Soal batu bara dan
perjalanannya sampai dia bisa gue dan lu nikmatin Ris yaitu berupa listrik.
Tapi, yang paling gue bold itu soal lubang itu sih.
R: Ada potongan adegan yang lu inget sampai sekarang gak Li?
L: Yang paling gue ingat ya lagi-lagi soal lubang itu. Banyak yang meninggal
disitu. Banyak yang kecemplung terus tenggelam gitu. Pas ditanya ke
penanggung jawabnya kenapa bisa ada lubang segede itu ada perkampungan
atau pedesaan malah dia jawabnnya gampang banget! Gue masih inget nih
kata-katanya. Iya, nanti mau dibikin tempat wisata gitu terus ada yang
nambahin siapa yang berkunjung ke sana hantu? Itu yang gua inget abisnya
ngakak banget sih.
R: Sebelumnya gue mau nanya nih, lu suka baca berita gak?

L: Berita ya. Sebenarnya gue dibilang suka baca iya cuma yang tertentu aja.
Paling kayak lifestyle dan fashion gitu atau enggak tentang lingkungan.
R: Kalu dihitung sehari baca berapa artikel?
L: Paling 6 sampe 9. Kadang kalau enggak ada kerjaan gue suka buka line
today dan lihat ada berita apa yang seru.
R: Kalau politik dan pemerintahan gitu?
L: Kalau politik atau pemerintah gitu gak hobi gue. Gak ngerti juga, otak gue
belum sampe sana kayaknya. Soalnya itu berat dan panjang jadi gue gak
ngikutin. Paling berita tertentu aja yang mungkin gue kena orangnya dan
berpengaruh aja. Kayak UN yang dihapus dan BUMN lagi krisis gara-gara
Erick Tohir. Kalau itu gue tau soalnya banyak di explore gue.
R: Terus pas selesai nonton lu ada iseng nyari berita soal film ini gak sih?
L: Kalau nyari berita soal Sexy Killers enggak sih tapi, gue ada nyari soal
organisasi terumbu karang yang namanya Greenpeace. Dia kan ada ikut
berpartisipasi juga untuk nyuarain aspirasi masyarakat kecil kan jadi gua baca
berita soal mereka sih. Terus batu baranya dikirim lewat laut ya jadi, dia
merusak terumbu karang dan Greenpeace itu kan organisasi yang peduli sama
lingkungan termasuk laut. Jadi, gua cari deh berita soal Green peace gak
taunya organisasi itu organisasi yang lumayan besar juga.
R: Lu tau kan kalau film ini diluncurkan dekat dengan hari pemilu.
Tanggepan lu gimana soal ini?

L: Watchdoc notice kali kalau banyak kubu yang ingin menjatuhkan Prabowo
dan meninggikan Jokowi lalu lewat film ini, mereka pengen nyampein kalau
Jokowi itu sebenarnya gak sebersih itu juga. Bahkan anaknya juga punya
saham kan dibeberapa perusahaan batu bara. Dia pengen masyarakat adil aja
sih pas liat kedua calon presiden ini. Menurut gua sih gitu jadi bagus
masyarakat itu gak pro Jokowi atau pro Prabowo.
R: Selesai nonton apa sih yang lu dapet?
L: Setelah nonton film ini gue baru sadar sih ternyata masih banyak orang
yang belum menikmati nikmatnya listrik dan mungkin pemerintah harus
menjelaskan ulang lagi sih soal regulasi-regulasi yang ada. Soalnya, gue
masyarakat awam gak tau regulasi apa yang tercantum. Mungkin karena
mereka kurang sosialisasi atau gue yang gak ngikutin. Gue juga tak paham
tapi yang pasti kebijakan mereka udah tidak sebersih yang gue kenal dulu.
Mungkin karena gue gak ngikutin bener-bener juga sih jadinya terlalu polos
untuk mikir kalau Jokowi itu orang yang bersih. Terus gue ngerasa dari film
ini gue baru tau ternyata ada rahasia besar yang melibatkan banyak orang
penting di Indonesia. Dan hal kayak gini itu gak kecil malah gede banget
sebenarnya tapi, kita sebagai masyarakat malah gak tau soal itu.

Transkrip Wawancara Dengan Adrian
Lokasi: Restoran Ngohiang Gang Aut, Bogor
Waktu: 12.45 sampai dengan selesai
Tanggal: 29 November 2019 dan 19 Januari 2020
R: Kenalin diri dong kak dan kesibukannya akhir-akhir ini
A: Saya Adrian, 26 tahun, lahir di Jakarta tapi besar di Bogor. Agama katolik dan
kesibukannya usaha barber-shop aja sih di Bogor terus kadang saya bantuin kakak
saya yang punya Event Organizer di Jakarta. Di EO itu saya sebagai digital
marketing dan dokumentasi di beberapa acara. Kalau dokumentasi sifatnya lebih ke
menggantikan staf kakak aku yang gak bisa take waktu itu sih jadi gak tentu. Kalau
minggu suka ke gereja sih pelayanan soalnya saya panitia pengurusnya.
R: Hobi foto atau gimana?

A: Iyah, saya suka fotografi. Dari foto kita bisa bercerita apa saja dan tidak ada
batasan dalam cerita tersebut.
R: Terus ngambil jurusan foto dong pas kuliah?
A: Enggak. Soalnya menurut aku foto cuma hobi sih. Bahasa kerennya pelarian.
Saya kuliah ngambil ekonomi karena suka ngitungin uang dan lihat angka. Awalnya
saya mau mengikuti kakak saya yang kuliah di Inggris cuma setelah sampai disana
saya gak nyaman aja dengan lingkungan. Gak sebebas di Indonesia sih dan jauh
juga dari mama jadi tambah gak nyaman. So, aku milih stay di Bogor dan kuliah
disini.
R: Kalau lagi free ngapain aja?
A: Kalau dipikir-pikir saya gak ada hari libur yang tetapi sih. Soalnya event kan gak
bisa kita kira ya kapan harinya dan biasanya juga banyak di hari libur. Jadi, biasanya
saya dari senin sampai jumat ya disini di Bogor buat jaga barber. Nanti pas hari
sabtu sama minggu kalau ada panggilan buat nge-shoot ya saya ke Jakarta. Jadi,
kadang cuma bisa nyuri waktu buat istirahat. Pas barber gak begitu rame saya suka
nonton film-film di youtube sih.
R: Nonton semua genre atau tertentu aja nih kak?
A: Saya lebih prefer film yang informatif sih bukan seperti vlog-vlog artis yang
isinya soal kekayaan mereka atau lokasi rumah mereka ya. Tapi, lebih seperti film
Dicaprio yang tentang lingkungan itu. Apa ya judulnya, Before the Flood kalau gak
salah. Itu film favorit saya karena pembahasan mereka tentang lingkungan
dibeberapa hutan termasuk Indonesia itu masuk akal banget.

R: Emang untuk kakak sendiri film dokumenter itu film yang gimana sih?
A: Dokumenter itu jenis film yang bisa mewakili berbagai sudut pandang. Tapi,
kadang juga cuma mewakili satu sudut pandang sih misalnya film Sexy Killers yang
lebih fokus ke masyarakat dan pemerintah. Nah, dua hal itu harus diwawancarai.
Soalnya, menurut saya semua aspek yang terlibat seperti masyarakat atau organisasi
apa gitu harus diwawancarai. Jadi, kita bisa lihat masalah itu dari sudut pandang
yang berbeda.
R: Bisa jadi sarana kritik gak sih kak?
A: Bisa sih karena akan keliatan banget isi dari video itu seperti apa. Kalau kita
nonton dengan serius pasti kita tau sih inti dari masalah yang lagi dibahas itu apa
dan gimana masalah itu berbahaya untuk orang disekitar kita.
R: Selain film Sexy Killers pernah nonton film apa nih?
A: Selain Sexy Killers ini banyak kok film dokumenter lainnya yang mengkritik
juga. Misalnya, film Jakarta Unfair yang pernah gua tonton tapi udah lama banget
itu ngebahas soal sampah kalau gak salah. Film Before the Flood yang bahas soal
pembakaran hutan, es kutub yang cair, sama kehidupan konsumsi yang dilakuin
sama masyarakat. Itu ngena banget sih karena maslaah itu sering dianggap sepal
tapi sebenarnya dampak yang ditimbulkan itu gak sesepele itu.
R: Dalam film Sexy Killers ada pesan kritik yang kakak lihat gak sih?
A: Dalam film ini lebih saya tangkepnya mereka mau nanya lebih lanjut sih tentang
regulasi batu bara mungkin yang keliatannya gak ada larangan dalam hal penguasa

yang ternyata menjadi bagian dari pemerintah juga. Dan juga kritik soal
tanggungjawab pemerintah tentang lahan yang mereka rusak tapi gak dibagusin
lagi. Lalu ditujukannya ya the one and only ya pemerintah kota pusat soal mana
tanggungjawab mereka. Udah ngacak-ngacak lahan tapi gak diberesin. Tapi, selain
itu juga kita-kita yang bisa pake listrik yang kadang seenaknya. Coba lihat yang
didesa atau bahkan rumah deket pertambangan itu masih ada yang belum bisa
mencicipi nikmatnya menggunakan listrik.
R: Kenapa tertarik untuk nonton dokumenter?
A: Karena seru aja gitu. Kayak menambah wawasan juga, membawa perspektif
baru. Misalnya ternyata di suatu daerah itu ada kejadian seperti ini.
R: Suka baca berita soal politik gitu kak?
A: Kalau berita gak ngikutin terus sih tapi cukup update karena informasi dari
teman-teman sekitar sama orangtua juga. Kalau politik, saya gak ngikutin sih.
Cuma kadang tau aja kalau ada kejadian apa. Sekarang berita mudah diakses sih
dan kalau ada berita yang lagi booming banget pasti muncul di Instagram atau
enggak Twitter. Soalnya gak hobi baca. Lebih cepat mencerna sesuatu lewat film.
R: Kalau dihitung sehari baca berapa berita?
A: 8 atau lebih sih
R: Boleh cerita sedikit tentang Sexy Killers?
A: Cerita batu bara sih. Film ini membawa perspektif bahwa perusahaan batu bara
ini yang nyalain listrik (kasarnya) tapi, di daerah dekat perusahaan batu bara itu ada

orang-orang yang menderita karena perusahaan batu bara itu kan ada limbahnya.
Jadi, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sawah atau pertanian lainnya
menjadi kering atau airnya mengandung kimia yang berbahaya.
R: Scene yang paling diinget?
A: Yang paling diinget sebenarnya bukan batu baranya tapi, lebih ke masyarakat
yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Ternyata ada tenaga yang bisa
gantiin listrik yang bahan dasarnya pake batu bara. Sama satu lagi yang bagian
gambar orang-orang yang menjadi bagian dari pembangunan PLTU yang ternyata
juga orang pemerintahan.
R: Tanggapannya soal peluncuran film yang dekat dengan hari pemilu?
A: Filmnya kan kalau gak salah keluar pas mau dekat pemilu kan. Nah,
sebenarnya gak papa sih cuma tetap aja saya sedikit curiga kalau Watchdoc
ini mau ngelakuin sesuatu lewat film ini. Dia seperti ingin mengingatkan
masyarakat bahwa ‘Ayo pilih yang benar’ gitu! Tapi, ya itu hak mereka sih
dan gak dilarang juga kan!
R: Ada yang berubah gak sih setelah menonton film ini?
A: Banyak sih. Jadi berpikir kalau Hebat sih maksudnya ternyata masih ada orang
yang bisa hidup tanpa menggunakan listrik. Soalnya kalau hemat listrik saya sudah
diajarkan oleh papa saya sejak kecil jadi itu bukan masalah untuk saya. Kalau buat
menggunakan tenaga matahari sebagai pengganti listrik itu belum. Tapi, biayanya
lumayan juga ya. Saya sempat mencarinya di internet dan butuh tempat serta lokasi
khusus untuk mempraktekkan hal yang dilakukan oleh bapak itu. Jadi, mungkin

nanti kalau saya sudah benar-benar mapan mungkin akan saya coba lakukan. Akan
saya keep terlebih dahulu untuk referensi,

Transkrip Wawancara Dengan Diana
Lokasi: Café di Tangerang, Dekat Stasiun Tangerang
Waktu: 19.00 sampai dengan selesai
Tanggal: 27 November 2019
R: Boleh perkenalan dulu nih!
D: Nama saya Diana Valencia umur 22 tahun. Alumni dari Universitas Multimedia
Nusantara dan sekarang bekerja sebagai news reporter di Kompas TV. Saya
beragama katolik walaupun sibuk tetap ikut acara pelayanan dan kalau lagi ada
waktu luang suka membaca. Hobi baca bukan yang idealisme dan komunis tapi
novel karangan Murakami dan Dewi Lestari yang santai tapi menyinggung isu
sosial. Kalau enggak baca paling nonton sih.
R: Pas kuliah ngambil jurusan apa nih?
D: Ilkom konsentrasi jurnal
R: Kenapa ngambil jurnalistik Di?
D: Awalnya waktu SMA mau ambil HI dan jadi duta besar karena tertarik dengan
isu politik dan bagaimana orang berkomunikasi hingga mempengaruhi kebijakan
suatu negara. Nah, pas kelas 12 ditawari beasiswa ilkom di UI tapi kalau lu tau jalur

ini bayarnya agak mahal dibanding sbmptn kalau gak salah namanya simak UI klu
gak salah ilkom sebenarnya dibanding UMN ya mahalan dikit tapi untuk negeri itu
mahal dan gue tolak karena gue cukup yakin dengan sbmptn soalnya gue dapat
siswi teladan kelas 11 se-Tangerang karena gue udah mengantongi gelar itu ya
sudah gue ngerasa masa gue gak keterima ternyata over pd gak bagus juga karena
sekolah negeri itu siswanya pinter dan nilainya selalu naik dan karna gue gak masuk
ya udah akhirnya cadangan gue cuma UMN karna uang masuknya gak kepotong
kalau lu masuk negri. Pas baca buku diary gue ternyata gue juga punya cita-cita lain
yaitu menjadi jurnalis. Jadi, sekalian aja dan juga jurnalis itu dekat dengan
peristiwa. Jadi, misalnya gue jadi wartawan tanpa harus baca berita pun gue tau
Nadiem ngomong kayak gini karena itu gue yang kejar. Tanpa gue terlibat dengan
framing orang-orang online itu. Sebenarnya orang tua pas tau gue kerja jadi jurnalis
agak gak suka sih. Soalnya jurnalis bukan kerjaan gampang. Harus panas-panasan,
capek, dan selalu dilapangan. Selain itu, gaji gue yang gak seberapa ngebuat mereka
tambah gimana gitu. Tapi, karena gue yakin dan masih fine-fine aja ya udah mereka
gak protes yang gimana-gimana lagi.
R: Suka politik dari kapan Di?
D: Pas jadi anggota OSIS gue sempet minta sponsorship dari dinas pendidikan
untuk acara gue. Nah, disitu gue ngerasa kalau dinas pendidikan ini gak ada sisi
yang mengembangkan karakter dan kita gak tau menterinya siapa aja kebijakannya
apa politiknya apa aja dan kenapa biaya sekolah mahal gitu-gitu.
R: Sma dimana?

D: Thomas Strada Akuino Tangerang kalau TK, SD, SMP, dan SMA itu di Bina
Poris Indah deket rumah gue dalam komplek karna gue anak bontot dari 4 saudara
lahir dan besar di Tangerang dan gue bolak balik naik kereta.
R: pernah ikut organisasi gak Di pas kuliah?
D: ikut himpunan mahasiswa ilkom terus ngambil media kampus jd reporter
R: tertarik dengan Sexy Killers kenapa?
D: sebenarnya gue nonton Watchdoc dr Semen Samin kalau gak salah yang di Jawa
Tengah dan nonton Sexy Killers karena gue subscribe channel mereka dan muncul
di notif dan rame juga di twitter. Ngikutin Watchdoc sih cuma beberapa aja kayak
penggusuran Ahok, Semen Samin, episode Ganjar sama ini soalnya banyak dan
panjang juga sih.
R: Boleh ceritain soal Sexy Killers?
D: sisi lain dr pemerintahan kita video dokumentasi yang menampilkan bahwa
pemerintahan kita fokusnya masih menyesuaikan standar maju negara lain
maksudnya

infrastruktur

dibangun

kemudian

pabrik

dibangun

tanpa

memperhatikan bahwa kekuatan kita adalah agraria dan maritim sebenarnya gitu
dan gue paling highlight itu nama Luhut sih sebenarnya.
R: Adegan yang paling diinget?
D: menit awal sih yg transmigran dr pulau Bali yg ditangkep karna pembangunan
PLTU yang Ketut apa gitu makanya dia jadi mahasiswa hukum dan merasa ayahnya
dipermainkan hukum abis itu gue merinding sih karena gila ternyata banyak banget

rakyat kecil yang apa ya ibaratnya lu mau ngelawan pun lu gak bisa dimata hukum
karena lu sendiripun gak ngerti hukum padahal itu sebenarnya hak lo sih yg paling
gue inget. Lubang itu juga sih dan yang awal aja sih karena dokumentasi panjang
kan jadi yang gue inget cuma awal aja sama ucapan Bupati soal itu takdir dalam
hati gue kayak halo bisa lebih bijak sedikit gak jadi pemerintah gitu kaya.
R: Yang lu dapat dari film ini apa sih Di?
D: lebih ke pengetahuan sih kali ya kayak didunia ini hitam putih tuh gak ada dan
yang namanya politisi kagumi itu ya kagumi tindakannya perilaku jangan sosoknya
maksud gue kayak Erik Tohir nih dia bagus banget dia lagi ngobrak ngabrik BUMN
tapi disisi lain kalau kita nonton Sexy Killers dia adalah salah satu orang pemegang
saham yang pabriknya itu merusak semua masyarakat hitam putih aja gitu jadi
kayak ada sisi baik dan buruknya jadi jangan mendewakan satu orang Jokowi juga
begitu. Jadi menurut gue kayak orang yang nonton Sexy Killers terus membuat
Dandy Laksono sebagai anti Jokowi itu sebenarnya hak dia sih cuma artian Jokowi
itu baik tapi jangan mikir dia juga sebersih itu bahkan anaknya aja sekarang maju
kan di pilkada itu kayak menjilat ludah sendiri jadi pesan yang gue dapat itu sih
mencari tau sampe ke akar jangan sampai terjebak jurnalisme ludah dan gue gak
serta merta

Watchdoc bagus banget nih gak juga ya siapa tau Watchdoc juga

dapat suntikan dana dari Prabowo kan kita gak tau cuma mencoba mencerna aja.
R: Bisa mewakili aspirasi masyarakat gak sih menurut lu?
D: banget sih terumata untuk mereka apa ya kita nih masih tinggal di ibukota dan
gak relevan kita gak telaten dengan masalah mereka. Contoh dikita mana ada sih

lubang yang berbahaya gitu paling lubang galian yang ditutup dengan sangat amat
rapat meskipun ngebuat macet itu ya kayak galian kabel dan gak kelar itu tapi masih
ditutup dengan aman tapi di mereka lubangnya lebih besar dan dekat sama
perumahan padahal jelas ada jaraknya berapa ratus meterkan itu disebutin di film
itu tapi enggak itu membuka mata gue sih ternyata ada loh masalah yang enggak
bisa di samaratakan gitu ini yang ngebuat gue jadi lebih detail sih pas revisi
Undang-undang KUHP. Di Undang-undang itu ada loh kalau misalnya hewan
peliharaan itu masuk ke pekarangan rumah orang itu dendanya berapa juta itu
sebenarnya untuk masyarakat kita di ibukota itu kayak gak jelas tapi pas kelar
nonton Sexy Killers gue langsung cari berita tentang apakah emang banyak nih
orang jadi berantem gara-gara hewan ternak yang masuk ke pekarangan rumah dan
ternyata ada loh yang sampe bacok-bacokan karena hewan kayak misalnya kerbau
lu masuk dan merusak pekarang gue dan itu pasti gue marah dong karena tanaman
itu adalah sumber hidup gue jadi kayak gitu loh yang sebenarnya makanya berita
kita itu terlalu Jakarta sentris kan jadi ngebuat kita masyarakat Jakarta pun gak tau.
Menurut gue Sexy Killers ini sangat baik untuk menyuarakan aspirasi yg tidak
Jakarta sentris.
R: Pendapat lu soal peluncuran film ini yang dekat dengan hari pemilu?
D: kalau gue jadi jurnalisnya ya bener pasti kayak gitu karena isunya lagi deket
misalnya kayak Sexy Killers ini biar aja masyarakat yg cari beritanya lagi. Tapi
kalau gue itu hak sih dari pembuatnya sih mau releasenya kapan. Dia kan juga mau
filmnya ditonton orang banyak karena buat film itu gak gampang butuh waktu yang
lama.

R: Waktu itu gue pernah wawancara Mas Ari selaku produser dari film Sexy Killers
dan dia bilang kalau lewat film ini, Watchdoc mau ngasih tau ke masyarakat kalau
masalah dan dampak dari batu bara itu bukan masalah warga sekitar aja tapi seluruh
masyarakat dan lewat film ini, mereka ingin mempertanyakan dan meminta
penjelasan pemerintah terkait dengan regulasi batu bara dan tumpang tindih yang
terjadi dalam pemerintahan. Lu melihat pesan itu gak sih dalam film ini?
D: Sebenarnya kapasitas pembuatnya sih mau menyelipkan pesan apa cuma kalau
masalah pro atau enggak ya pasti pro lah namanya rakyat masa gak mau
pemerintahnya dikulitin kan gue bayar pajak gaji gue dipotong pajak dan kita mau
pajak itu digunakan dengan baik. Jalan rusak gue mau jalannya bener kalau misal
uang rakyat nya ditunda tunda dan BUMN gak jelas gitu mainnya cewe aja ya gue
mau kayak Jokowi kalau lu mau terbuka ya lu harus seterbuka itu di era informasi
sekarang kalau misal oh iya gue punya saham disini dan disana yang besarnya
belum diterapkan sama Pemerintahan sekarang.
R: Ada yang berubah gak sih setelah lu nonton film ini?
D: Cara pandang sih ada perubahan kayak yang gue bilang tadi melihat sesuatu
jangan Jakarta sentris banget karena ada suara-suara luar daerah yang sebenarnya
emang penting karena mereka yang menyokong ibukota kalau gak ada Jawa,
Sumatra, Kalimantan, Sulawei, Papua dan pulau lain ya pasti kita mati karena cuma
pabrik isinya beras dari mana kan kita belum bisa buat beras sintetis dan itu
dihasilkan dari petani pulau itu dan kalau pemerintahan lebih mengaskan aja sih

kayak gak ada yang hitam putih pasti semua abu jadi kayak memandang sesuatu
tuh jangan kayak wah ini sih fix pasti ini gak ada jahat pasti baik.
R: Emang suka film dokumenter?
D: Dokumenter sebenarnya bukan menu utama gue sih Ris tapi, gue suka banget
dengan film kayak series di Netflix yang ceritanya tentang detektif dan bikin mind
blown gitu. Kayak contohnya film How to Get Away with Murder itu film cerita
tentang pengacara yang ngebela kliennya. Cara dia menyiasati sesuatu dengan
hukum ya gitu-gitu. Terus ada juga mind hunter yang cerita tentang kondisi
kepolisian Amerika dan cerita psikologis kayak penjahat tuh jahat pasti ada motif
tertentu
R: Film dokumenter itu apa sih menurut lu?
D: Menurut gue, film dokumenter itu film yang gak bisa di-skip dalam artian misal
pas kita nonton film itu kita bisa fast forward mungkin kita bisa ngerti jalan
ceritanya tapi kalau dokumenter setiap menit dan detiknya itu punya timeline-nya
sendiri misal 10 menit di Sexy Killers itu punya punch line-nya sendiri dan 20 menit
selanjutnya ada punch line lain dan konfliknya banyak. Dokumenter tuh banyak hal
detail yang gak bisa kita lewati dan sebenarnya agak membosankan tapi kalau kita
lagi seneng dengan isunya itu bagus banget. Sexy Killers kalau dirilis sekarang
mungkin gak banyak orang yang mau nonton ampe abis dengan serius tapi kalau
H- berapa pemilu gue yakin banyak banget orang yang pengen tau kayak banyak
nama yang masuk dalam sana. Jadi, berguna sih buat pengetahuan.
R: Dokumenter bisa jadi sarana kritik gak sih Di?

D: Bisa banget karna dokumenter itu berita video versi panjang kayak kalau berita
di televisi kan cuma sekelebat nih paling 2 sampai 3 menit selesai. Terus film kayak
gini itu sering ngebahas masalah masyarakat dan mereka membahasnya itu dari isu
besarnya sampe ke akar-akarnya. Jadi, kayak isunya itu sebenarnya nyangkutpautin banyak pihak.
R: Ada pesan kritik di Sexy Killers?
D: Kalau ditanya ada kritik apa di film ini banyak sih. Mulai dari kayak bagaimana
pemerintah itu memperhatikan rakyatnya secara adil. Pemerintah yang cuma
bangun pabrik tapi enggak memperhatikan rakyat kecil mulai dari petani kemudian
masyarakat umum yang anaknya menjadi kelalaian dari sistem pemerintahan.
Pemerintah itu jarang banget mau ngaku salah pas mereka salah padahal kayak apa
sih susahnya ngomong ‘Iya kita salah! Ayo kita perbaiki! Gitu loh! Dan pas salah
pemerintah malah bisa ngomong itu takdir orang lah. Padahal lu pemerintah!
Harusnya punya effort lebih. Ya kali, lo minta masyarakat lebih hati-hati. Iya, boleh
tapikan gak gitu juga. Kalau gitu buat apa kita bayar lo! Emosi gue jadinya
R: Menurut lu, gimana sih kondisi pemerintahan sekarang?
D: Menurut gue, kita berkembang maksudnya dalam artian demokrasinya yang
terus berjalan contohnya demo mahasiswa kemarin kayak gimana anak muda tuh
gak mau dibodohin dan dikatain generasi apolitis (tidak berminat pada politik) atau
generasi golput. Enggak, kita sekarang peduli.Sempat gemas dengan pemerintah
membuat Diana turun ke jalan untuk melakukan aksi protesnya kepada pemerintah
saat berkuliah dulu. Diana juga menjabarkan bahwa masyarakat mulai berkembang

khususnya dalam mengutarakan aspirasi. Indonesia itu butuh pendewasaan.
Contoh, demo mahasiswa yang kemarin. Banyak ketika ditanya isunya apa, itu
enggak dipelajari dan gak tau. Tapi, gue applause lah dengan mereka yang turun.
Soalnya, kemarin gue juga turun dan gue liat ada banyak kemarahan disitu. Gue
salut sebenarnya tapi, cuma segelintir gak semua. Kalau kita bandingkan dengan
Hongkong itu rame banget dan sampai tuntas. Bahkan, mereka diangkat sampai ke
legislatifnya Hongkong. Jadi, menurut gue tujuan mereka tercapai sedangkan, kita
demo kemarin seakan-akan kayak baju yang lagi tren dan lu beli trus pamerin tapi
udah selesai. Gak ada tujuan! Padahal tujuannya kan bagaimana kita mengawal UU
KPK dan KUHP sampai benar-benar digodok secara baik dengan DPR. Kemudian,
disahkan juga sesuai dengan pengawalan masyarakat tapi, sampai sekarang
pengawalannya itu minim. Gue sering berhadapan dengan DPR atau pemerintahan
yang gak pinter. Bahkan, ketika rapat pun gua gak merasa mereka tuh pinter. Untuk
sekelas menteri pun, gue bisa merasa ini orang ngomong apa ya. Salah satu menteri
yang gue suka pidato pas rapat DPR ya cuma Erick Thohir sama Nadiem Makarim.
Mereka gak basa basi. Kita butuh teladan seperti Tamara PSI meskipun PSI suka
mengeluarkan pendapat yang kontroversial dan suka gak jelas juga kayak panggilan
bro-sis itu kan kayak maksa banget. Tapi, dia membuat anak muda tuh berani untuk
ikut politik. Makanya, saat kita lagi berpolitik sekarang banyak muncul teladan
baru. Itu menurut gue sebuah perkembangan sih soalnya kita bisa lihat yang mana
yang bagus dan yang seperti apa yang disukai oleh masyarakat.
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