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LAMPIRAN

Social smoking..., Dea Aviani, FIKOM UMN, 2016

PEDOMAN WAWANCARA (SOCIAL SMOKER)
1. Biodata Informan
a. Nama
b. Umur
c. Pekerjaan (Divisi)
d. Lama bekerja
2. Perilaku Merokok Social Smoker
a. Jumlah rokok subjek penelitian dalam satu minggu
b. Karakteristik lingkungan pemicu aktivitas merokok
c. Apakah subjek penelitian pernah melakukan aktivitas merokok
sendirian?
d. Pandangan subjek penelitian terhadap perokok aktif dan perokok sosial
e. Apakah subjek penelitian memandang status “social smoker” sebagai
sebuah excuse?
f. Perasaan adiktif dalam merokok
g. Pengalaman pertama subjek penelitian melakukan aktivitas merokok
3. Situasi Merokok Social Smoker
a. Deskripsi lawan bicara subjek penelitian yang merupakan perokok
aktif
b. Perbedaan situasi dan perasaan ketika subjek penelitian merokok dan
tidak merokok dengan perokok aktif
c. Topik pembicaraan social smoker (personal, gosip, pekerjaan, dll)
d. Bagaimana aktivitas merokok dapat membantu menghindari halangan
dalam berkomunikasi?
4. Kualitas Komunikasi Interpersonal Social Smoker
a. Keterbukaan
 Bagaimana subjek penelitian beserta dengan lawan bicaranya
bersedia untuk saling membuka diri?
b. Empati
 Bagaimana subjek penelitian beserta lawan bicaranya dapat saling
memahami pendapat satu sama lain?
c. Sikap mendukung
 Bagaimana masing - masing pihak yang berkomunikasi dapat
saling mendukung terselenggaranya interaksi?
d. Sikap positive
 Bagaimana subjek penelitian beserta dengan lawan bicaranya dapat
saling memiliki perasaan dan pikiran yang positif?
e. Kesetaraan
 Bagaimana subjek penelitian dapat membangun kesetaraan dengan
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lawan bicaranya?
5. Faktor R.E.D Pada Social Smoker
a. Requirements
 Kebutuhan apa yang dicari oleh subjek penelitian dalam menjadi
social smoker?
b. Expectations
 Harapan apa yang diinginkan oleh subjek penelitian dalam menjadi
social smoker?
c. Desire
 Keinginan apa yang diinginkan oleh subjek penelitian dalam
menjadi social smoker?
6. Kebutuhan dalam Menjalani Peran Social Smoker
a. Seberapa penting peran social smoker bagi subjek penelitian?
b. Apakah subjek penelitian mengetahui akan adanya cara lain untuk
mendapatkan faktor R.E.D selain dengan menjadi social smoker?
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Nama Informan : Arifin Eka Wibowo
Pekerjaan

: Asst. Manager

Divisi

: Brand – Shiver

D: Boleh perkenalkan diri anda siapa?
A: Nama saya Arifin, umur saya 27
tahun, sekarang kerja di Gudang Garam
D: Sebelum di Gudang Garam, lu
sempat kerja, fresh graduate atau
gimana?
A: Sebelum di GG gue kerja di Nielson,
terus sebelum Nielson sempet kerja di
beberapa perusahaan lagi cuma kerjanya
itu sambil kuliah
D: Kerja part time gitu maksud nya?
A: Nggak. Kerjanya full time terus
kuliahnya malem
D: Kalo boleh tau dulu lu kuliah
dimana?
A: Kuliahnya di london school
D: Sekarang di Gudang Garam lu
bekerja di bagian apa?
A: Sekarang gue jadi assistant brand
manager di GG dan handle produk nya

GG Shiver tapi sebelumnya gue handle
produk Surya
D: Sebagai asst brand, kerjaan lu
ngapain aja sih?
A: Kerjaan gue lebih ke planning
marketing strategy. Biasanya yearly tapi
kalo misalnya ditengah tengah ada yang
dibutuhkan perubahan gitu itu masih
bisa dilakuin juga sih. Ngeliat market
dinamic nya gimana
D: Udah berapa lama lu kerja di GG?
A: Sekarang 1 tahun 5 bulan
D: kalo ngeliat tempat kerja lu di GG, lu
ngerokok atau ngga?
A: Gue ngerokok
D: Kira- kira berapa jumlah rokok yang
bisa lo konsumsi dalam 1 minggu?
A: Ngga tentu sih gue ngerokok dalam 1
minggu. Jadi gue ngerokok ya kalo lagi
bareng temen temen aja.
D: Kalo diliat dari lingkungan kerja lu,
apakah itu jadi faktor yang bikin lu
pengen ngerokok juga?
A: To be honest gue masuk GG nggak
ngerokok. Tapi setelah gue masuk
ngeliat semua ngerokok yaa ada sih
pengen nyobanya
D: Jadi pertama kali lu nyoba rokok
adalah ketika lu masuk GG which is 1
setengah tahun yang lalu?
A: Iya
D: Lingkungan apa yng ngebuat lo
pengen ngerokok? Maksud gue
tempatnya, suasananya, temen-temennya
itu yang kayak gimana?
A: Gue pertama kali ngerokok itu waktu
event clubbing. Jadi salah satu event
platform brand gue itu clubbing. Terus
pas event itu karena gue ngeliat kiri
kanan gue semua itu ngerokok gue pikir
daripada gue jadi vakum doang gitu ya
jadi mending ikutan
D: Jadi club ya? Oke. Kalo di kantor
sendiri itu lu ngerokok ngga sih?
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A: Kantor tergantung sih. Biasanya kalo
mereka liat gue ngga ngerokok pas lagi
mau ngobrol lama sama mereka kayak
misalnya brainstorm, mereka akan
nawarin gue rokok. Dari situ mulai deh
gue nyalain rokok gue. Kalo ngga sih
kadang gue juga bisa ngerokok sendiri
sih tanpa ditawarin. Tergantung
suasananya aja.
D: Lu pernah ngerokok sendirian ngga?
A: Ngga pernah sih
D: Berarti gue bisa simpulkan kalo lo
termasuk dalam perokok sosial dong ya?
A: Iya
D: Gimana sih pandangan lu terhadap
perokok sosial?
A: Sebenernya perokok sosial tuh kalo
ngomong jujur ya namanya aja sosial
berarti kan ngerokoknya yaa karena ada
temennya aja
D: Trus menurut lu bedanya sama
perokok aktif itu apa?
A: Kalo perokok aktif menurut gue dia
ngerokok karena satu emang mungkin
dia udah kecanduan dan kedua karena
mungkin apa yah emang orang – orang
yang cari sensasi dari rasa rokoknya atau
misalnya dari apapun itu. kalo sosial
smoker ya biar lebih akrab aja sama
yang ngerokok
D: Oh ya gue mau nanya, event lo itu
bisa berapa kali dalam sebulan?
A: Sebulan ngga tentu. Kadang ada yang
3x atau 4x bahkan ada yang 8x
D: Ketika lu ikut event itu lu selalu
ngerokok disitu?
A: Gue ngerokok disitu cuma ya ngga
semua event juga gue ngerokok tapi
mostly sih kalo lagi event gue ngerokok
D: Seberapa sering sih lo ketemu sama
temen - temen baru di event - event itu?
A: Ketemu temen temen baru lumayan
banyak pastinya, bahkan misalnya tim
area yang gue belom pernah ketemu yaa

sebenernya rokok itu jadi jembatan buat
gue bisa buka percakapan aja sih
D: Apakah lu menjadikan sebutan social
smoker itu sebagai excuse atau alasan?
Jadi lu sebenernya pengan ngerokok
cuman takut sama semua
konsekuensinya yg which is bisa sakit
dan segala macemnya itu makanya lu
jadi perokok sosial?
A: Kalo gue rokok itu cuma buat jadi
jembatan biar gampang bersosialisasi
sebenernya jadi bukan excuse sih
D: Menurut lu social smoker itu
sekarang lagi trend atau ngga?
A: Kalo gue ngga tau pastinnya ngetrend atau ngga, cuma yang gue tau jenis
smoker kayak gini tuh udah ada. Udah
lama sih harusnya.
D: Biasanya siapa sih temen lu yang
perokok aktif yangg ngebuat lo harus
memainkan peran sebagai social
smoker?
A: Most likely sih orang kantor. Tim
area pastinya.
D: Kan kalian punya hubungan
pekerjaan. Biasanya kalo lagi ngerokok
ngomongin apa sih? Hal hal personal
gitu, kerjaan atau gmn?
A: Pertama pasti ngomongin kerjaan,
dari situ bisa lanjut ke banyak hal
D: Emang ada bedanya ngerokok sama
ngga ngerokok ketika ngobrol sama si
orang area itu misalnya?
A: Kalo misalnya gue ngga ngerokok itu
kayak ngga ada jembatan masuknya.
Jadi kalo gue ngerokok itu akan lebih
gampang aja sih untuk memulai
percakapan dan mulai ngobrol.
D: Jadi bedanya lebih enak kalo sama sama ngerokok gitu ya? Kalo dia
ngerokok trus lu engga, lu ngerasa ngga
nyaman gitu maksudnya?
A: Gue ngerasa ngga sama aja. Jadi
yang gue pernah baca itu kalo lu ketemu
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orang dan mau mulai percakapan dengan
orang itu lu harus mulai dengan
persamaannya apa antara lu sama dia.
Jadi kalo misalnya dia ngerokok ya cara
yang paling gampang ya gue ngerokok
juga
D: Ketika lu ngobrol sama dia tanpa
ngerokok bareng itu bisa menghambat
komunikasi lu nggas sih? Jadi mungkin
dia terlihat males ngobrol sama lu atau
ngga enak atau gmn?
A: Sebenernya sih gue kurang tau dari
sisi dia gimana, cuma dari guenya akan
lebih nyaman aja.
D: Berkaitan sama perkejaan lu, peran
social smoker itu penting ngga sih?
A: Lumayan penting sih karena biar
gimanapun kan gue kerja di perusahaan
rokok, dan dengan eskpektasi orang orang yang di perusahaan rokok itu tau
ngerokok itu kayak gimana. Jadi gue
sendiripun kalo ke area gitu, ketika gue
ngerokok juga gue ngerasa diri gue lebih
diterima. Padahal belum tentu juga sih

sebenernyna, cuma gue ngerasa begitu
aja
D: Apasih harapan lo dengan menjadi
social smoker?
A: Jujur sih perasaan pengen diterima,
perasaan lebih we’re belong to the same
group aja sih. Jadi ekpektasi gue akan
lebih gampang untuk bersosilasi
D: Apakah lu tau ada cara lain selain
jadi social smoker untuk bisa nge-blend
dan menuhin kebutuhan kebutuhan lu yg
barusan lu sebutin itu?
A: Sebenernya mungkin ada. Kayak
sebenernya as easy as lu open
conversation atau mungkin ajak orang
makan bareng minum bareng. cuma
menurut gue yg paling gampang ya
ngerokok aja. Lu tinggal nyalain rokok
juga trus udah.
D: Gimana kalo menyamakan hobi?
A: Brati gue mesti buka percakapan
dulu, gue mesti nanya dia dulu dong?
Kalo ngerokok kan udah. sama
D: Okay. Terimakasih atas waktunya
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Nama Informan : Dimitrij Kartalaksana
Pekerjaan
: Asst. Manager
Divisi
: Legal Meeting Point
D: Boleh perkenalkan nama, umur dan
kerjaan lu?
I: Nama saya Dimitrij, umur saya 23
tahun, saya kerja di PT gudang garam
Divisi LMP
D: Kalo boleh tahu, kerjaan lu di LMP
ngapain?
I: Secara garis besar sih gue itu akuisisi
outlet. Jadi gue yang dealing sama outlet
kayak misalnya ngatur brandingan sama
outlet, terus timeline nya gimana buat
awareness GG supaya sesuai sama
brand.
D: Ngomongin soal rokok, jumlah rokok
lu dalam seminggu itu berapa sih?
I: Ngga tentu. Tergantung sama
seberapa sering gue ngumpul sama
temen temen gue
D: Lu pernah ngerokok sendirian ngga?
I: Ngga pernah
D: Lingkungan apa sih yang ngebuat lu
pengen ngerokok?

I: Sebenernya cycle nya gini. Pertama
kan Arthur masuk GG trus dia ngerokok
dan gue masuk dan gue ikutin Arthur.
Karena gue sama Arthur deket dari
kuliah., jadi pas gue masuk GG gue
mainnya banyakan sama Arthur dan gue
ikutan dia ngerokok.
D: Kalo LMP kerjaannya sering ke club
gitu ngga sih?
I: Iya. Club, restaurant, ya gitu sih
branding
D: Nah tempat kayak gitu bikin lo
pengen ngerokok ngga?
I: Iya sih. Apalagi kalo bareng temen temen gitu. Maksudnya, kalo misalnya
gue lagi visit outlet sendiri biasanya gue
ngga ngerokok sih kecuali kalo misalnya
ada orang outletnya ngajakin gue
ngerokok, biasanya gue suka ngga enak
kalo misalnya ngga ngerokok apalagi dia
ngerokok juga kan. Jadi biar ada rasa
sama rasa gitu lah
D: Trus gimana sih pandangan lu
terhadap perokok sosial?
I: Dia cuma merasa dia harus ngerokok
untuk diterima dimana dia berada
D: Menurut lu bedanya perokok sosial
sama perokok aktif itu apa?
I: Ngga tau sih ya. Kalo gue, sebagai
perokok sosial ngga bakalan ngerokok
kalo gue ngga bareng sama temen gue.
Kalo misalnya mungkin perokok aktif ya
dia ngerokok buat diri dia sendiri. Jadi
kayak dia ngga ada apa - apa terus dia
ngerokok. Kalo gue kan tunggu ada
temen ngerokok baru ngerokok
D: Apakah lu menjadikan status social
smoker sebagai excuse? Misalnya,
aslinya lu pengen ngerokok tapi takut
sama konsekuensinya
I: Hmmm ngga sih, gue ngga ngejadiin
itu alasan
D: Menurut lu social smoker itu
sekarang lagi nge trend atau ngga?

Social smoking..., Dea Aviani, FIKOM UMN, 2016

I: Ngga lah.
D: Lu pernah ngerasa ketagihan ngga
saama nikotinnya?
I: Ngga sih
D: Biasanya siapa temen lu yang
perokok aktif yang ngebuat lu ngerasa
pengen ngerokok?
I: Biasanya sih kalo lagi sama Arthur
atau Ko Tri. Kebetulan brand nya dia
yang handle LMP nya itu adalah gue.
Jadi gue sering tek tokkan sama dia.
D: Kalo misalnya lagi bareng orang
yang sesama social smoker, kayak arthur
gitu, lo ngerokok apa ngga?
I: Kalo di kantor sih ngga. Paling nakal
juga nge gym bareng. Apalagi sama
Arthur. Hahaha. Tapi kalo lagi bareng
Arthur trus bareng Ko Tri, kan biasanya
kita juga suka nongkrong bertiga ya.
Nah itu sih ngerokok udah.
D: Emang ada bedanya lu ngerokok
sama ngga ngerokok ketika ngobrol
sama Ko Tri?
I: Ya kayak yang tadi gue bilang
sebenernya. Balik lagi kalo misalnya dia
ngerokok entah kenapa gue pengen
ngerokok karena ada rasa sama rasanya
gitu sama dia. Dia ngerokok gue juga
ngerokok. Itu juga sebenernya bisa jadi
social traiders sebenernya. Jadi kalo
misalnya gue belom begitu akrab sama
Ko tri ya gue pasti basa basinya lewat
rokok dulu.
D: Apa ketika lu ngobrol sama dia tanpa
merokok
itu
bisa
menghambat
komunikasi kalian?
I: Dikitt. Soalnya pertama gue mau
ngobrol sama dia pasti gue basa basi
dong. Jadi kalo misalnya dia ngga
ngerokok dan gue ngga ngerokok
biasanya gue langsung to the point apa
yang mau gue sampaikan. Jadi kurang
basa basi gitu
D: Kalo bisa dibilang, ngerokok itu kan
cuma bagian dari sandiwara kehidupan

sosial lo ya? Itu juga berlaku buat orang
- orang terdekat lo ngga? Kayak
litterally sahabat lo yang udah tau lo
kayak gimana dan ngga perlu pura –
pura lagi?
I: Gue malah disuruh – suruhin
ngerokok sama dia. Biasanya nemenin
dia ngerokok. Soalnya kadang orang
juga males ngerokok sendirian. Pasti
minta ditemenin. Sekalipun dia perokok
aktif ya. Ya kayak temen gue itu aja
minta ditemenin ngerokok. Cuma
bedanya kan mereka kalo udah kebelet
banget pengen ngerokok dan ngga ada
temennya apa boleh buat. Beda sama
yang kayak gue.
D: Biasanya ngomongin apa kalo
ngobrol sama perokok aktif? Kerjaan,
gosip atau personal life misalnya?
I: Kerjaan sih. Gosip juga kali ya.
Personal life juga Tergantung sama
siapa gue ngobrolnya. Tapi yang pasti,
meskipun sama bos atau temen kerja
gue, kalo ngerokok sih pasti bisa aja
bercandanya. Kesannya lebih ngga
serius banget aja.
D: Berkaitan sama pekerjaan lu, peran
sebagai social smoker itu penting ngga?
I: Penting sih sebenernya. Soalnya kalo
misalnya gue lagi dealing outlet.
Misalnya gue ditanya tentang brand
yang lagi gue pegang, trus dia nanyananya soal rokok itu. Kalo gue sendiri
ngga bisa jawab secara produk kan
gimana kita mau jualan. Secara kita
yang
istilahnya
sebagai
brand
representative perusahaan kita
D: Harapan apa yang lu pengen dapetin
dengan menjadi social smoker?
I: Gue cuma pengen ngobrolnya lebih
nyambung aja sama orang yang lagi
pengen gue ajak ngomong
D: Tapi apakah lu tau ada cara lain
untuk mendapatkan itu selain menjadi
social smoker?
I: Ada sebenernya, cuma menurut gue
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paling gampang sih dari rokok
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Nama Informan : Arthur Ardani
Pekerjaan

: Asst. Manager

Divisi

: Procurement

D: Boleh perkenalkan nama umur sama
kerjaan lu?
A: Nama saya Arthur, kerjaan
procurement dan umur 24 tahun
D: Sebelum di GG, lu kerja dimana?
A: Blibli.com
D: Kerjaan lu ngapain sih di GG?
A: Mesenin barang untuk promotional
D: Udah berapa lama kerja di GG?
A: 11 tahun
D: Oke. Gue mau nanya soal rokok nih
ya. Kira - kira jumlah rokok lu dalam
seminggu itu ada berapa banyak?
A: Tergantung
D: Tergantung gimana?
A: Tergantung kapan ngumpul sama
temen
D: Lu pernah ngerokok sendirian ngga?
A: Ngga, karena ngerokok tuh kalo ngga
ada temennya ngga asik. Ngga seru

D: Lingkungan apa yang ngebuat lu
pengen ngerokok? Kayak club atau cafe
gitu?
A: Kalo club gitu sih pasti. Jadi
biasanya, pas gue liat temen gue
ngerokok ya otomatis gue ikut ngerokok
juga kalo lagi ngumpul bareng. Apalagi
kalo sama temen yang ngga begitu
deket, pasti gue juga ngerokok sih.
Mulai dari ketemu mereka. Pokoknya
tergantung pas ketemu dia ngerokok apa
ngga aja.
D: Lu kan kerja di perusahaan rokok nih
ya. Trus most of temen-temen lo
supposed to be perokok aktif. Kalo di
kantor lo ngerokok apa ngga?
A: Ngerokok sih kebanyakan.
D: Trus lu sering ngerokok bareng
mereka atau ngga?
A: Sering banget. Hampir tiap hari
D: Gimana pandangan lu terhadap
perokok sosial?
A: Hmmmm perokok sosial sih
sebenernya ngga ada masalah sih.
Menurut gue ngerokok aja itu ngga ada
masalah sih
D: Trus kenapa lo milih jadi perokok
social instead of ngerokok beneran?
A: Kenapa ya? Gue juga bingung. Ngga
tau, kalo ngerokok sendiri kan bosen.
Bingung tau- tau ngerokok gitu, jadi
mending ngapain kek. Tapi kalo ada
temennya itu rasanya enak aja ngerokok.
D: Trus lo punya bungkus rokok sendiri
gitu atau lu biasanya minta sama temen
lu?
A: Biasanya sih minta. Tapi bisa juga
gue beli tapi dikasih ke temen yg biasa
sering gue minta. Jadi kalo gue beli pun
gue ngga mau megang sendiri takutnya
nanti keterusan trus jadi ngerokok
sendiri.
D: Trus pernah ngerasain addcited sama
nikotinnya ngga sih?
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A: Ngga pernah
D: Apakah lu menjadikan status social
smoker itu excuse? Jadi kayak lu
pengern ngerokok tapi takut sama
konsekuensinya gitu?
A: Hmm sebenernya sih kalo takut sama
konsekuensinya sih iya. Masalah
kesehatan sih masih jadi concern gue.
Makanya gue milih pas ada temen aja
ngerokoknya kalo sendiri jangan deh
D: Menurut lu social smoker sekarang
lagi nge-trend apa ngga?
A: Ngga kok dari dulu biasa aja
D: Kapan pertama kali lu coba
ngerokok?
A: Jadi dulu pas gue masih kuliah kirakira tahun ketiga atau keempat lah
temen-temen itu kan pada ngerokok.
Mulailah gue saat itu pegang-pegang
rokok. Trus ada satu saat gue ngerasa
down dan cape banget dan pengen
ngelakuin sesuatu. Akhirnya gue coba
ngerokok. Jadi pas temen gue ngerokok
dan pas gue lagi ngerasain itu, rasanya
gue pengen cobain dan ternyata enak
juga buat release stress gitu.
D: Biasanya siapa sih temen lu yang
perokok aktif, yang ngebuat lu pengen
ngerokok?
A: Ko Tri sih. Jadi dia tuh sebenernya
kakak kelas gue, trus di tempat kerja kita
ketemu. Jadi deket sih sama dia. Trus
dia tuh sering ngerokok, jadi gue sering
ikutan ngerokok lah kalo lagi ngumpul
sama dia
D: Emang ada bedanya ngerokok sama
ngga ngerokok ketika misalnya ngobrol
sama ko tri?
A: Pernah sih baca buku katanya kalo
melakukan gerakan yang sama dengan
lawan bicara itu membuat orang lebih
nyaman. Tapi buat gua sih itu berlaku
buat diri gua sendiri juga. kalo ngerokok

bareng gitu rasanya lebih enak lebih
nyaman aja pas ngumpul
D: Apakah ketika lo ngobrol sama
temen-temen lu yg perokok aktif tanpa
ngerokok
itu
bisa
menghambat
kommunikasi lo?
A: Bisa sih. Rada menghambat sih. Jadi
rasanya pas dia ngerokok dan kita ngga
itu pas ngobrol itu kayak ngga enak aja
gitu
D: Biasanya ngobrolin apa kalo ngobrol
sama mereka? Personal life atau kerjaan
atau gosip misalnya?
A: Tiga-tiganya sih. Tapi tergantung
sama temennya juga
D: Kalo bisa dibilang, ngerokok itu kan
cuma bagian dari sandiwara kehidupan
sosial lo ya? Itu juga berlaku buat orang
- orang terdekat lo ngga?
I : Temen – temen gue sih harusnya
udah pada tau ya kalo gue bukan
perokok. Cuma tetep aja kalo udah maen
sama mereka ya ngerokok lah.
D: Lo kan kalo di kantor kayaknya deket
sama Dimi. Dimi sama lo itu kan
perokok sosial ya. Tapi kalian suka
ngerokok bareng ngga kalo lagi
nongkrong berdua gitu?
I: Ngga sih. Kalo nongkrong sama Dimi
paling cuma ngorbol doang.
D: Berkaitan sama pekerjaan lu, peran lu
sebagai social smoker itu penting ngga
sih?
A: Penting banget sih. Karena kerjaan
gue kan berhubungan dengan ketemu
vendor. Vendor itu banyak yang
ngerokok jadi biasanya gue ditawarin
ngerokok. Kalo gue tolak kan mungkin
sebenernya ngga masalah cuma rasanya
ngga enak aja, dan lagi kalo ketemu
vendor dan ngerokok bareng itu lebih
mudah untuk nge-lobinya. Lebih mudah
jalin hubungan pertemanan dengan
vendor.
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D: Harapan apa yang lu pengen dapet
dengan menjadi social smoker?
A: Hmmm.. Apa ya? Kayaknya kalo
sama – sama ngerokok, mereka lebih
gampang cerita sama kita. Lebih
gampang bercanda. Kalo misalnya gue
curhat sama mereka, perasaan gue sih
lebih didengerin aja. Lebih nyambung
pokoknya
D: Kalo tadi lo bilang tentang
membangun kesamaan, kenapa lu milih

cara social smoker? Kenapa bukan cara
lain untuk membangun kesamaan itu?
A: Nggak tau ya. Rasanya kalo
ngerokok lebih enak aja, lebih gampang
D: Tapi apakah lu tau ada cara lain
untuk mendapatkan kenyamanan itu?
A: Ada sih cara lain. Misalnya kayak dia
hobi olahraga trus gue kan hobinya
olahraga juga nih, trus kita bisa
ngelakuin itu bareng - bareng atau main
game. Tapi social smoker labih
gampang aja
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Nama Informan : Noveline Checha
Pekerjaan

: Asst. Manager

Divisi

: Digital

D: Boleh perkenalkan nama umur dan
kerjaan lu?
C: Nama gue Noveline Checha. Umur
gue 24 tahun, kerjanya di bidang Digital
Communication PT Gudang Garam
D: Sebelumnya lu kerja dimana?
C: Sebelumnya gue kerja di creative
agency namanya Dentsu Strat
D: Udah berapa lama lo kerja di Gudang
Garam?
C: Di GG sih baru ya, like 2 bulanan.
Cuma sebelumnya pengalaman kerja
gue itu hampir 3 tahun sih
D: Kalo boleh tau, lu lulusan mana?
C: Dulu gue kuliahnya di UI jurusan
komunikasi
D: Ngga keberatan ya kalo gue nanyananya soal social smoker?
C: Ngga sih ngga apa-apa

D: Kalo boleh tau, jumlah rokok lo
dalam sehari atau seminggu itu berapa
sih?
C: Hmm jadi tuh tergantung. Karena gue
tuh kan ngerokok kalo misalnya lagi
ngobrol sama orang gitu kan. Jadi kalo
misalnya gue seminggu nih banyak main
ketemu temen - temen gue, perhaps sih
bisa sebungkus kali ya
D: Hah? Jadi setiap hari lu pergi sama
temen - temen lu gitu ya?
C: Iya. Kan tiap pulang kantor juga gue
masih sering ketemuan kan sama tementemen gue yg lama, dan bos gue
ngerokok, temen di depan gue juga
ngerokok. Kalo misalnya kayak gitu sih
sebatang dua batang, terus kalo misalnya
lagi tiap ketemuan atau lagi meeting
juga kan ngerokok.
D: Tapi lu punya bungkus rokok sendiri
ngga? Maksudnya lu biasa ngerokok
minta sama temen atau lu punya stock
sendiri atau gmn?
C: Dulu sih waktu awal coba-coba kan
minta sama temen ya, cuma belakangan
kayak permasalahan harga diri sih trus
kan malu ya jadi ya gue suka beli juga
sih. Hahaha
D: Trus lo pernah ngerokok sendirian
ngga?
C: Nah itu dia. Gue tuh sebenernya tuh
agak gimana ya kalo ngerokok sendirian
itu kesannya iseng banget kan. Kalo
misalnya ngerokok tuh lebih kayak
momentum kan. Kayak lo momentum
misalnya lo lagi duduk makan bareng
sama temen lo atau lo lagi acara acara
konser acara musik, cuma kalo sendirian
sih kayak gue ngemil kali ya? Hahaha
D: Jadi kalo misalnya temen kantor lo
ngajak ngerokok lo selalu okay gitu?
C: Iya sih kayak gitu sih
D: Lingkungan apa sih yang ngebuat lo
bisa ngerokok?

Social smoking..., Dea Aviani, FIKOM UMN, 2016

C: Tergantung momennya. Jadi kayak lo
lagi acara musik atau lo abis makan
sama temen lo trus lo ngopi bareng,
ngobrol lama, minum – minum, itu
bakalan lebih banyak sih ngerokoknya
D:
Tapi
lo
pernah
ngerasa
ketergantungan
ngga
sih
sama
nikotinnya?
C: Itu dia sih. Gue sih ngga
ketergantungan ya. Once gue di rumah,
orang rumah gue kan ngga ada yang
ngerokok ya. Jadi misalnya kayak
liburan kemaren 2 minggu gue ngga
ngerokok gue sih fine fine aja sih
D: Gimana sih pandangan lo tentang
social smoker?
C: Pandangan gue sih ya fair fair aja sih.
Tergantung motivasi lo buat ngerokok
kan beda beda. Jadi kalo misalnya
motivasinya cuman enjoying moment
bareng temen temen sih menurut gue
ngga apa- apa juga.
D: Menurut lo bedanya perokok sosial
sama perokok aktif itu apa?
C: Momen kali ya. Kalo misalnya gue,
gue ngerokok kalo misalnya lagi main
dan lagi bareng temen. Kalo perokok
aktif itu kayak yang tipe - tipe yang
ngerokok ngga berenti. Sendirian juga
bodo amat kali ya.
D: Kalo hari – hari lo di kantor itu sering
ngerokok ngga?
C: Biasanya sih gue kalo lagi meeting
atau brainstorming juga bisa ngerokok.
Soalnya bos gue kan ngerokok, trus juga
temen satu tim gue itu perokok aktif
semua. Jadi lumayan sering sih ikutan
ngerokok waktu lagi ngobrol sama
mereka.” (Checha, 2016)
D: Apakah lu menjadikan status social
smoker
sebagai
excuse?
kayak
sebenernya lo pengen ngerokok tapi
takut sama konsekuensinya atau takut
sama pandangan orang lain misalnya
berhubung lo cewek?

C: Ngga juga sih. Gue sih sebenernya
ngga gitu takut sama yang kayak
pandangan orang. Apalagi banyak
temen-temen gue yang claim kalo
mereka social smoker just because
theye’re woman. Kalo gue sih ngga
jadiin itu excuse. Menurut gue,
ngerokok bareng orang itu lebih kayak
pelumas dalam lo berteman gitu aja sih
D: Social smoker skg lagi nge-trend atau
ngga?
C: Menurut gue sih ngga ada trend-nya
ya yang kayak gitu. Itu kan kayak
tergantung lingkungan lo. Kalo misalnya
temen-temen lo pada ngerokok trus lo
jadinya ngerokok itu sebenernya bukan
trend, tapi itu lebih kayak influence.
D: Kalo boleh nih, lo bisa ceritain ngga
kapan sih lo pertama kali ngerokok?
C: Pertama kali gue ngerokok itu waktu
gue kuliah tingkat 2
D: Jadi lo jadi social smoker udah
bertahun-tahun ya, tapi lo ngga pernah
ketergantungan sama nikotinnya?
C: Iya sih
D: Pertama kali trigger buat lo ngerokok
itu apa?
C: Ya pertama tuh kayak kalo misalnya
dikampus gue tuh jamannya gue kan
ngga apa – apa ya kalo ngerokok di
kantin. Trus di kampus gue itu satu geng
gue isinya cewek semua, trus udah
kayak gitu mereka kan ngerokoknya
udah dari awal sih kebanyakan. Tapi gue
tuh mulai ngerokok waktu tingkat 2.
Waktu itu kita kayak lagi di kantin,
ngerjain tugas, trus kayak pada banyak
yang ngomong “ah stress nih sebat deh”,
trus gue penasaran emang ngaruh apa
ya? Nah, dari situ gue nyobain
ngerokok.
D: Trus akhirnya lo jadi social smoker
gitu ya?
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C: Akhirnya tuh jadi bisa ngerokok,
cuman gue ngga nemu... hm kan ada
orang yang stress ngerjain tugas trus
ngerokok buat release itu. Kalo gue sih
kayak ngga ngaruh sih. Gue ngga nemu
enaknya apa sih kalo misalnya sendirian
juga.
D: Ada bedanya ngga ketika ngobrol
bareng sama mereka tanpa rokok?
C: Ya menurut gue sih ngerokok itu
lebih ke social lubricant. Trus juga gue
kan ngga minum ya. Jadi kadang kalo
acara-acara gitu, kegiatan tangan gue
kan iseng banget. Mereka ngobrol
sambil minum, sementara kalo gue ngga
minum. Jadi gue sekalian ngobrol dan
sekalian ngerokok. Lebih gitu sih
circumtances nya.
D: Menurut lu, ngga ngerokok ketika
ngobrol sama perokoka aktif itu bisa
ganggu komunikasi lu ngga?
C: Jadi sebenernya gue membuat
formulasi social smoker versi gue ya.
Jadi adalah ketika lo ngerokok, lo tuh
punya jeda waktu antara lo nungguin
temen lo untuk inhale dan exhale asap
itu. Jeda waktu itu kalo lo ngga
ngelakuin apapun, lo tuh mati gaya gila
gitu. Once they’re inhaling and exhaling
and im doing nothing jadi kayak ngerasa
im the freak one here. Jadi agak
awakward sih. Jadi ya ada sedikit sih
ada pengaruhnya
D: Biasanya kalo ngobrol sama mereka
itu ngomonginnya apa?
C: Kalo di lingkup pertemanan gue,
obrolannya random banget. Dari
personal, kerjaan, new world issues,
sampe ngomongin pelatih yoga yang
bagus dan ngomongin macem macem
sih. Lebih kayak random, tapi
suasananya emang yang santai gitu

D: Kalo dihubungin sama kerjaan, lu
pernah menggunakan rokok untuk
perusasi ke bos atau deketin bos gitu
ngga?
C: Iya sih ya, kadang agak sih. Soalnya
kan dikantor gue sekarang tuh banyak
orang ngerokok, bos bos pada smokers,
temen kantor gue juga smokers, jadi tuh
lebih kayak sok asikin diri aja. Apalagi
kalo lo lagi meeting atau lagi
brainstorming and theyre having a
smoke trus kayak teori jeda waktu inhale
exhale itu, jadi ya gue ngerokok juga
deh.
D: Jadi tujuan lu menjadi social smoker
itu apa sih?
C: Intinya gue mau nyamain ritme aja
sih
D: Kenapa lu ngga nyamain ritme
dengan hal lain aja?
C: Bisa sih dengan cara lain. Tapi kalo
ngerokok itu lebih kayak sebuah hal
yang ada di kehidupan social lo, yang
punya pengaruh sama ritme lo kalo lo
ngobrol.
D: Peran sebagai social smoker itu
penting ngga?
C: Karena kan gue pegang brand rokok
yang targetnya adalah kebanyakan anak
muda, anak muda kan banyak yang
kayak gue. Ngerokok kalo main dan
acara musik doang gitu. Itu ngebantu sih
buat gue dapet insight lebih dan juga
yang lebih penting lagi adalah gue lebih
gampang buat blend in sama temen temen gue.
D: Jadi harapan atau ekpektasi lo dengan
menjadi social smoker itu apa?
C: Mungkin dibawah sadar ya perasaan
di terima kali ya, atau ya misalnya ya
just ikutan ngerokok biar blend in aja.
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Parc 19 – Shivering Groove

Suasana brainstorming dengan manager

Kantor Perusahaan Gudang Garam – Cempaka Putih
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