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LAMPIRAN

Realitas penggunaan media..., Bernadette Andika Gitawardani, FIKOM UMN, 2016

Transkrip wawancara dengan Brigitta Maria Bella
Tanggal 12 November 2015
Tempat : Mcdonalds Gaplek
Malam itu saya bertemu Bella di Mcd Gaplek. Karena sempat hujan dan Bella sempat ketiduran,
pertemuan yang awalnya kami rencanakan sore hari pukul 17.00 WIB sore sempat tertunda dan
baru bisa dilaksanakan pukul 18.30 WIB malam. Pertemuan pertama kali itu kami putuskan untuk
diadakan di Mcd Gaplek karena tempat tersebut mudah terjangkau oleh Bella dan juga saya.
Sekitar pukul 18.30 saya sampai lebih dulu di Mcd Gaplek. Tak berapa lama, Bella kemudian datang
dengan menggunakan atasan kaos putih bertuliskan nama kota di Indonesia yang terkenal dengan
kuliner gudegnya, Yogyakarta. Bella terlihat semakin santai dengan bawahan celana pensil berwarna
biru muda dan sandal jepit karet di kakinya.
Bella yang umurnya memang lebih muda dari saya terbiasa memanggil saya dengan sebutan ‘kak’,
namun hal tersebut tidak membuat kami canggung selama wawancara karena kami memang sudah
saling mengenal sebelumnya sebagai teman satu Gereja.
Untuk menjadikan proses wawancara semakin santai, saya memesan sedikit makanan dan Bella
memesan minuman. Setelah berbincang-bincang sedikit mengenai tujuan wawancara saya dan
memintanya untuk menggunakan headset perekam, saya melangsungkan wawancara yang
berlangsung kira-kira selama 30 menit.
Berikut kutipan wawancara saya dengan Bella :
*D : Deta
*I : Bella
D: Bella, kemarin kan aku sempat lihat di Path kalau moments kamu sudah sampai dua ribu lebih.
Kamu memangnya pakai Path sudah berapa lama?
I : Lupa kak, kayaknya sekitar 2 tahunan deh.
P : Wah lama juga ya..Nah waktu pertama kali kamu pakai Path itu, kamu taunya darimana sih?
I : Hmm..waktu itu sih karena temen-temen udah pake Path duluan, terus akhirnya aku ikut-ikut
buat.
P : Oh tapi terus diajakin temen-temen atau karena ‘ah temen-temen gue pada pake nih’ atau temen
kamu ‘ayo Bel buat lah kan kita pada pake’?
I : Iya sih digituin sama temen-temen, tapi juga karena ada keinginan diri sendiri kayak masa sih pada
pake, gue nggak. Ya biar hits lah.
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P : 2 tahun lalu itu kan berarti kamu masih SMA ya. Emang Path udah termasuk hits banget ya ketika
itu?
I : Hmm...belum banget sih tapi kayaknya semua pada pake sih, jadi kalo aku ga pake kan kayaknya
gimana gitu kak...
P : Terus waktu pertama kali kamu buat Path itu kamu langsung aktif posting-posting gitu ga?
I : Langsung sih. Awal-awal gitu malah jutsru lagi pas sering-seringnya. Beda sama sekarang malah
udah agak jarang-jarang.
P : Nah Bel, kamu sendiri tuh selama ini pake Path buat apa sih? Ada tujuannya kah atau Cuma
sekedar pake aja?
I : Tujuannya....biar ngepoin orang kak hahaha. Terus biar kalo kita lagi di tempat yang hits
hahahahaha...
P : Hits maksudnya bisa update gitu ya? Hahaha...
I : Iya kak biar uptodate ahahahaha...
P : berarti bukan cuma tempat ya, bisa segala sesuatu yang emang lagi hits gitu?
I : iya kak betul! Dan kalo mau nyindir orang juga bisa hahaha..
P : wiiih nyindir gimana tuh?
I : ya kayak lewat lagu gitu hehehe..
P : nah kalo diliat-liat sekarang fitur Path kan ada banyak ya kayak listening-to, watching, check-in
dan lain-lainnya lah. Dari itu semua kamu biasanya pake yang mana sih? Yang paling sering deh
pokoknya?
I : kalo sekarang-sekarang ini sih paling check-in doang.
P : kenapa sih kok seringnya pake check-in dibanding fitur-fitur yang lain?
I : kenapa yaaa???(berpikir sedikit lama) hmmm...gini kak karena sekarang kan aku udah jarang pake
Path, nah kalo misalnya aku ke suatu tempat yang lagi hits gitu ya udah aku buka Path cuma buat
update tempat itu aja.
P : oh kalo misalnya sekarang lagi di Mcd gini kamu ga update juga? Hehehe...
I : hmm..ya kalo lagi ga mager (males gerak) gitu ya kadang-kadang check-in.
P : oh gitu..tapi kalo misalnya fitur-fitur yang lain itu udah jarang banget ya kamu pake?
I : palingan sih listening sama watching kak.
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P : kalo yang semacam ngetik-ngetik thoughts atau quotes gitu?
I : nggak sih kak soalnya bingung juga mau ngetik apaan.
P : kalo misalnya sehari nih Bel, aplikasi Path itu kan kamu buka, Cuma sekedar buka gitu sering
ga?maksudku walaupun ga post apa-apa gitu.
I : oh iya kak
P : selalu Bel?
I : Iya sih ngecek aja gitu tapi ga tiap hari sih.
P : oh ga tiap hari ya..walaupun Cuma pengen liat-liat timeline gitu?
I : iya liat-liat...eh tapi tiap hari deng kayaknya hahaha. Kayak kalo lagi gabut gitu buka, walaupun
Cuma bentar tapi pasti liat-liat ada apa.
P : ada ga antara 5-7 kali buka setiap harinya?
I : wah nggak sih. Pokoknya Cuma kalo lagi kosong aja.
P : kamu kalo posting-posting moment gitu biasanya pas kapan sih Bel?
I : pas...pas kapan ya...pas lagi ga ada kerjaan sih.
P : hmm..padahal kan kalo misalnya lagi nongkrong-nongkrong sama temen gitu ada kerjaan kok
tetep pengen update?
I : (Bella menjawab tidak sesuai pertanyaan) kalo lagi ga ada kerjaan buka Path ya karena biar bisa
liat misalnya temen lagi apa terus update listening gitu.
P : oh ya kan tadi kamu paling sering pake fitur check-in ya, nah tujuan kamu menggunakan fitur itu
apa sih sebenernya?
I : hehehe...hehehe... (Bella hanya tertawa)
P : iya kayak misalnya apakah kamu check-in biar temen-temen kamu tau kamu lagi di tempat itu.
Atau gimana?
I : biasanya kan kalo pergi sama temen-temen gitu kan bareng. Terus temen-temen yang lain checkin gitu ngetag aku juga. Terus jadi kayak pengen juga lah check-in ngetag-ngetag ke mereka semua.
P : tapi kalo misalnya mereka nggak check-in gitu, kamu tetep check-in?
I : kadang-kadang iya, kadang-kadang nggak sih. Soalnya aku biasanya liat notif dari mereka dulu,
terus baru ikut-ikut (check-in) gitu.
P : jadi kayak semacam latah gitu ya?
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I : iya iya kak...
P : tapi updatenya juga kayak dipaksa-paksa gitu kah?
I : oh nggak..
P : oh ya terus kemarin kan aku liat di Path kamu update lagi di Hyde ya?itu ceritanya pertama kali
kesitu atau udah pernah kesitu sebelumnya?
B: hahaha baru pertama kali sih itu kak kesana. Karena ulang tahun temen itu juga.
P : jadi karena pertama kali kesana makanya check-in gitu ya?
I : iya..iya...
P : tapi kalo misalnya kedua kali, ketiga kali kesana lagi, kamu akan check-in lagi ga?
I : kalo tempatnya hits sih kayaknya bakal check-in.
P : nah kalo misalnya tiap hari diajak kesitu nih. Bakal tetep check-in juga?
I : hahahaha...kalo tiap hari sih nggak kak. Kayak waktu ke Atma Jaya, dulu kan waktu pertama kali
kayak check-in check-in gitu. Sekarang sih kayak udah males gitu .
P : jadi kalo misalnya tempat-tempat baru gitu pasti check-in ya?
I : iya sih..kalo emang lucu-lucu gitu tempatnya.
P : waa berarti tempat yang bisa kamu update itu intinya kayak ada syaratnya ya?
I : hehehehe iya sih...
P : terus-terus kalo dari kamu sendiri nih kan tadi katanya untuk tempat-tempat yang bisa di update
kayak ada semacam syaratnya gitu. Nah syaratnya tuh apa sih?
I : syaratnya sih ya mesti yang hits kak. Terus unik dan lucu gitu.
P : hmm..oke...tempatnya itu apakah harus menengah keatas kah atau gimana?
I : nggak sih..nggak. Kayak kalo lagi di pecel lele apa juga bisa aja.
P : berarti kalo misalnya lagi di nasi goreng pinggir jalan gitu?bakal update juga?
I : iya bisa aja sih.Pernah kok seingetku update gitu.
P : iya...iya..kayak gultik (gule tikungan) gitu kan ibaratnya makanan pinggir jalan tuh, gak apa-apa di
update juga?
I : gak papa kak hehehe.
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P : kenapa Bel kok tetep mau update tempat makan gitu? Padahal itu kan tempat ga mewah ya. Ga
takut nanti dibilang ‘yaelah Bella nongkrongnya Cuma di jajanan pinggiran aja pake update’?
I : ya soalnya banyak juga yang suka kesana. Terus kayak orang-orang dari kalangan bawah sampe
atas juga kalo misalnya lagi pengen ya pada kesana juga sih kak. Dan kayak keluargaku juga suka
makan disitu juga. Jadi kayak udah dari dulu gitu.
P : jadi ibaratnya untuk tempat yang di update itu yang udah ‘punya nama’ gitu ya?
I : iya kak...kayak Gultik gitu kan udah ‘ada nama’. Orang-orang pada tau gultik Blok M.
P : berarti kalo misalnya nasi goreng pinggir jalan gitu gimana?kan belum ada namanya.
I : ya kalo misalnya lagi lucu-lucuan gitu sama temen-temen bisa aja di update.
P : oh selama ada ada temennya yang update juga gitu ga masalah ya?
I : iya hehehe...kalo sendirian juga...jangan sih hahaha.
P : terus kalo kayak yang watching film gitu kamu juga suka update?
I : iya suka juga.
P : biasanya film-film apa aja sih yang kamu update?
I : film apa aja sih yang emang lagi ditonton kayak di indovision (tv kabel) gitu.
P : berarti nggak harus film yang di bioskop gitu ya?
I : nggak...nggak harus.
P : terus untuk filmnya sendiri biasanya lebih suka update film barat kah atau film lokal Indonesia?
I : film barat..
P : oh..emang kalo film Indonesia emang ga suka nonton atau gimana?
I : ah enggak...soalnya kalo nyari di path suka nggak ada judulnya gitu kalo film Indonesia.
P : selain film, kan di path ada juga ya yang watching series gitu. Nah kamu suka update juga ga?
I : oh iya itu baru ya..aku tapi ga pernah. Eh pernah sih dulu-dulu kaya CIS gitu.
P : tapi kalo update gitu biasanya bener-bener nonton dari awal sampai akhir?
I : iya bener dong. Beda lagi sama yang listening-to itu. Biasanya ga harus sampai selesai hahaha
P : oh berarti yang listening-to itu kadang ga dengerin pun update gitu?
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I : iya,kayak misalnya lagi kepikiran lagu itu atau kayak masuk banget lagunya sama mood aku
yaudah. Atau kalo lagi mau nyindir someone juga hehehe
P : oh hahaha..aku kira selama ini kalo orang-orang listening-to itu bener-bener didengerin lagunya.
I : hahaha nggak sih. Abis kadang-kadang di path juga kan yang lagu bisa di play gitu, jadi ya kadang
dengerinnya dari situ aja hahahahaha.
P : jadi sebenernya nggak tau juga itu lagunya kayak apa ya fullnya?
I : hahaha iya Cuma sebatas yang di path.
P : balik lagi ke film Bel. Kalo update film itu filmnya mesti yang baru-baru gitu atau gimana?
I : aku malah sering update film lama kak. Karena kan HBO gitu-gitu juga banyak yang film lama.
P : kalau yang lagu itu juga harus lagu baru-baru yang uptodate?
I : hmm...nggak juga sih karena aku kan juga suka dengerin lagu-lagu lama yang lebih ballet gitu.
P : selain film sama lagu, buku juga suka update nggak?
I : buku suka sih, tapi udah jarang sekarang baca buku. Kayak novel-novel gitu.
P : nah kalo buku beneran dibaca sampe habis? Atau Cuma update aja?
I : beneran dong hahaha...
P : tapi kan kalau di Path rata-rata bukunya buku dari luar negeri gitu berarti kamu bacanya otomatis
dengan bahasa inggris dong?
I : hahaha iya sekalian latihan bahasa inggris.
P : kalau buku Indonesia sendiri nggak ada ya disitu?
I : hmm...paling kayak teenlit-teenlit gitu kan kak.
P : oh ada juga ya malah teenlit gitu?
I : eh ada nggak ya...nggak ada deh kayaknya kak di Path. Tapi aku juga nggak pernah nyari sih.
P : kalau tempat-tempat Cuma kayak model Gereja gitu atau toko buku update ga?hehehe
I : kok toko buku sih?hahaha
P : hahaha iya siapa tau update juga gitu. Jadi yang di update Cuma tempat-tempat nongkrong aja
ya?
I : hmm...paling gereja sih.
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P : gereja barnabas(gereja tempat kami berdua) berarti suka dong di update?
I : hahaha...nggak. Paling update kalo lagi pengen aja sih. Atau nggak paling kalo pas ke GerejaGereja lain. Kalo di Barnabas kayaknya nggak deh.
P : Berarti yang Gereja kamu jarang jarang datengin ya?
I : iya palingan...
P : oh..kalo boleh tau emang buat apa sih kok kamu update kalo lagi pas ke Gereja gitu?
I : hmm...pengen aja sih.
P : oh ga ada tujuan misalnya siapa tau nanti ketemu temen juga yang lagi gereja disitu?
I : nggak sih..emang pengen aja update. Tempat baru gitu kan dan jarang.
P : update biar nambah-nambahin moments ya?hahahaha...
I : ahahahaha...iya!
P : Bel, kalo foto gitu suka update ga?
I : jarang sih kak. Paling kalo misalnya lagi ada surprise-in temen, baru naroh foto dia
P : kalo misalnya foto yang kayak ambil dari google semacam quote-quote gitu?
I : ooh quotes...kayaknya dulu deh. Aku ngepost foto tuh juga jarang banget.
P : kenapa emang Bel?
I : hmm..ya males aja gitu kak. Ga tau deh..kayak nggak suka aja.
P : oh jadi kalo sama temen-temen baru ya upoad gitu?
I : iya..tapi juga bukan kayak yang foto bareng-bareng atau gimana gitu. Paling kalo dia pas ulang
tahun, terus upload foto dia ngasih ucapan .
P : tapi pribadi sendiri kamu lebih jarang gitu ya update foto?
I : iya..
P : oh iya kamu tuh kalau misalnya nih udah update di Path, terus ternyata yang ngelike post kamu
dikit gitu gimana?
I : hmm..bodo amat sih aku hahaha..
P : friends kamu sediri di Path udah berapa juta Bel? Hahaha..
I : hahaha...ih ngga...kalo di Path kan nggak bisa diitung kan kak,mesti diitungin satu-satu.
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P : oh nggak bisa ya?
I : iya nggak biisa. Makanya nggak tau deh berapa..
P : tapi udah ada lah ya seratusan?
I : iyaa sih kayaknya...
P : Bel, sekarang ini kan kayak ada anggapan ya kalo orang yang suka update di Path gitu artinya dia
eksis. Nah kamu sendiri setuju nggak sih dengan anggapan seperti itu? Atau emang pernah nggak sih
kepikiran sampe kesana?
B: biasa aja sih kak kayaknya.
P : oh jadi kamu menganggap kalau Path itu ya social media biasa aja ya?
I : iya sih..
P : bukan kayak media yang bisa untuk memamerkan..
I : ada sih kayak gitu..tapi kayak ibu-ibu gitu loh hahahaha.
P : ibu-ibu maksudnya?
I : kayak tante aku kan ibu-ibu sosialita gitu jadi setiap saat kayak ngepost dia kemana, makan apa
dipost, terus kayak anak-anaknya lagi ngapain dipost fotonya. Dan akhirnya aku mikir jadi annoying
gitu, makanya aku jarang juga foto gitu..
P : oh jadi karena kamu merasa kamu terganggu dengan hal seperti itu makanya kamu ga mau
begitu?
I : iya! Gimana sih...bukan terganggu sebenernya sih, Cuma kayak apaan sih nih orang banyak banget
fotonya.
P : oh makanya jadi kamu ngga mau ya kayak begitu?
I : heeh..iya iya..
P : kalo misalkan kayak komenin temen-temen kamu sering ngga?
I : kalo lagi buka Path terus ada yang seru ya join-join lah komen.
P : jadi sering?
I : ya lumayan.
P : tapi biasanya kalo komen gitu Cuma ke temen-temen terdekat atau yang ya Cuma sekedar kenal
gitu juga?
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I : yaa ga temen deket-deket juga sih. Paling kayak temen SMP gitu, atau ya yang sering ngomong lah
dulu.
P : terus di Path itu tuh semuanya bener deket atau...
I : ada yang Cuma kenal doang..
P : dan jadi friend?
I : iya...abis kayak nggak enak gitu kalo ngga di approve kayak takut dikira sombong.
P : ooh gitu..berarti semua yang add bakal di approve?
I : ya paling kalo yang bener-bener ga kenal, nggak digituin..tapi kalo kenal nama atau pernah
ketemu walaupun ngga deket di approve.
P : tapi emang nggak terganggu? Karena kan kamu nggak terlalu kenal sama dia (teman path), tapi
dia suka update-update gitu...
I : hmm...kayaknya ada yang pernah aku block..eh apa tuh namanya..dihapus gitu dari path soalnya
kayak nggak jelas gitu.
P : oh kamu pernah juga gitu?
I : iya..nggak kenal juga sih.
P : kenapa emang dianya?kok sampe digituin?gara-gara update mulu gitu atau apa?
I : lupa deh soalnya udah dulu banget. Kayak anak alay-alay gitu hahaha.
P : ooh...jadi kamu males ya?
I : iya..terus kayak no friends in common (teman yang sama-sama dikenal) juga deh kayaknya.
P : jadi ceritanya itu kayak orang yang tiba-tiba ngeadd gitu ya?
I : heeh..
P : tapi kamu sendiri pernah merasakan di unfriend?
I : eee......lupa sih tapi pernah kayaknya unfriend orang (bella menjawab tidak sesuai pertanyaan)
P : oh itung-itung jadinya udah berapa kali tuh kamu unfriend orang?hehehe
I : sekali doang sih kayaknya, Cuma itu..
P : berarti selama dia tidak mengganggu di timeline kamu, kamu santai aja?
I : iya santai aja..
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P : selama ini di path kamu pernah nggak sih temen-temen kamu kayak ngasih komen jelek gitu?
I : nggak ada sih kalo komen jelek.
P : hahaha orang cantik sih ya jadi nggak ada komen jelek..
I : hahaha...tapi kalo ngata-ngatain sih palingan buat lucu-lucuan aja buat bercanda, jadi aku
balesnya juga bercanda.
P : tapi kalo yang sifatnya udah bully pernah nggak ngerasain?
I : nggak ada sih puji Tuhan.
P : kalo dari teman-teman terdekat nih, sebagai seorang yang sering pakai Path, pernah nggak sih
kayak dikasih kritik? Mungkin kayak semacam “Bel jangan sering-sering update lah” atau apa gitu?
I : nggak sih soalnya aku kan juga nggak sering banget gitu jadi ya biasa aja.
P : tapi kamu pernah mengomentari temen-temen kamu nggak yang pake Path kayak ya jangan
keseringan nge-Path gitu?
I : nggak sih, nggak kayak gitu..Cuma kalo misalnya emang lagi bohong sama orang terus temenku
ngetag gitu ya paling aku ‘jangan dong, jangan ada guenya. Hapus dulu guenya.” Terus ya udah ulang
gitu..
P : oh jadi ibaratnya bercanda gitu?
I : iyaa..
P : balik lagi nih Bel kalo misalnya kamu upload moment, terus yang like dikit gitu padahal friends
kamu udah banyak,yang view juga banyak. Kamu ngerasanya gimana?
I : aku sih nggak pernah ngitungin ya. Tapi kalo misalnya yang view udah 1 baris full gitu entah
berapa totalnya yang penting 1 baris itu aku yaudah kayak lega gitu..
P : tapi walaupun nggak ada yang ngelike gitu?
I : nggak ada yang ngelike...kayaknya nggak pernah sih kak..
P : oh jadi selalu ada lah ya yang ngelike?
I : heeh. Soalnya kan Cuma kayak hal-hal yang..gimana ya...bukan hal-hal yang nggak penting yang
aku post gitu loh. Jadi kayak..
P : menurut kamu itu penting postnya.
I : iya..maksudnya gimana ya..bukan penting gitu juga sih..
P : oh mungkin maksudnya post kamu sifatnya bukan yang mengganggu gitu ya.
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I : heeh..
P : nah sekarang dari Path sendiri ada nggak sih hal positif yang kamu rasain dari penggunaan
Path?kayak semacam terbantu dengan adanya Path. Penah nggak?
I : apa yaa... sebenernya kan Cuma kayak biar ngeliatin ke orang kita lagi ngapain gitu kan ya..
P : pernah terbantu dengan adanya Path gitu
I : kayak terbantu ketauan temen bohong hahaha..termasuk nggak sih?nggak ya hahaha..
P : ketauan temen bohong. Maksudnya?
I : kayak misalkan eh dia lagi dimana, tiba-tiba kayak temennya ngetag gitu loh tau-tau sebenernya
dia lagi dimana.
P : oh jadi ketauan..
I : terus juga jadi tau tempat-tempat baru juga sih..
P : rekomendasi gitu ya?
I : iya..atau lagu-lagu baru suka aku dengerin gitu.
P : kalo dampak negatifnya?pernah nggak ngerasa kayak gara-gara ada path nih amu jadi males
I : hmm apa yaa..paling kalo kayak aku lagi ulang tahun terus pada ngeshare foto-foto aib ku gitu tapi
ya buat lucu-lucuan aja, nggak sampe yang gimana gitu.
P : ooh..tapi nggak pernah sampe yang ngerasa pengen leave dari path gitu ya?
I : hahaha..nggak sih.
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Transkrip wawancara dengan Debby Claudia
Tanggal 5 November 2015
Tempat : Rumah Debby
Pada hari Kamis, malam itu, saya bertemu dengan Debby di rumahnya untuk melakukan wawancara.
Sebelumnya kami sempat berencana untuk melakukan wawancara di sebuah tempat makan di
daerah Pamulang, namun karena ternyata Debby harus membantu persiapan pernikahan kakaknya,
kami akhirnya melakukan pertemuan dirumahnya.
Sekitar pukul 20.00 WIB saya tiba dirumah Debby. Saat itu di rumahnya memang banyak keluarga
Debby yang berkumpul. Saat saya memasuki rumahnya, Debby sempat memperkenalkan saya
kepada beberapa saudaranya.
Setelah bersalaman dan bercerita sedikit mengenai tujuan saya, Debby mengajak ke lantai dua
rumahnya untuk kemudian saya melakukan wawancara.
Sesampainya di lantai dua, kami memgambil tempat disebuah kursi kayu panjang dan duduk
berhadapan. Malam itu, Debby terlihat sangat santai dengan menggunakan kaos putih rumahan dan
celana pendek serta rambut yang diikat kebelakang.
Sebelum melakukan wawancara, saya sempat berbincang-bincang sedikit dengan Debby mengenai
kesehariannya yang baru saja memasuki perkuliahan. Perbincangan ini sengaja saya lakukan guna
menjadikan suasana semakin santai.
Berikut kutipan wawancara saya dengan Debby:
P : Deta
I : Debby
P : Debby kamu kan emang pengguna Path nih ya..kemarin aku udah liat yang di Path kamu
momentsnya udah ribuan gitu kan ya. Kamu tuh pake udah berapa tahun sih?
I : setahunan deh kayaknya..
P : pas SMA ya berarti?
I : iya pas SMA.
P : pertama kali kamu pake Path itu kenapa sih sebenernya?
I : sebenernya awalnya aku tuh nggak mau pake Path gitu loh kak, masalahnya aku mikir kayak apaan
sih..kayak kekinian banget gitu. Sebenernya waktu itu temen-temenku udah banyak yang pake Path
gitu kan..nah terus kayak makin lama makin kepengaruh kayak ‘udah lah buat aja Deb’. Terus aku
tuh pertama main Path nggak ngerti sama sekali Path itu mainnya gimana. Soalnya dulu kan fiturnya
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nggak kayak sekarang kan. Terus aku belajar-belajar sendiri gitu. Terus kayak seru juga gitu kan. Jadi
bisa kepoin orang juga hahaha...
P : hahaha jadi motif terselubungnya sebenernya itu ya? Biar bisa ngepoin orang?
I : hahaha yaa...terus kalo dulu kan kalo visit ketauan, sekarang udah nggak, jadi yaa...
P : makin diuntungkan gitu ya?hahaha..
I : iyaaa hahaha...
P : hahaha oke deh..berarti pertama kali tau Path itu dari temen-temen ya?
I : iya...pertama tau dulu kayak dari Bella gitu sih soalnya Bella dulu kan aktif banget tuh kayak
bentar-bentar update. Terus ya jadi pengen juga deh main.
P : terus kalo sekarang tuh pake Path tujuannya biar bisa stalking-stalking gitu ya?
I : hahaha iya bisa tiap hari!
P : oh iya kalo di Path kan banyak tuh fitur-fiturnya, fitur yang bagi kamu favorit banget tuh fitur apa
sih?
I : ini sih kak..check in.
P : kenapa tuh?
I : ehhm..kayak gimana ya..kalo di Jakarta, kan aku kuliah di Jakarta gitu kan kak jadi kayak ada kafe
yang bagus nih, jadi aku tuh kayak tertarik gitu kayak gimana sih tempatnya gitu loh. Walaupun bisa
diliat dari jejaring sosial lainnya kayak zomato gitu-gitu kan. Tapi kalo misalnya wah kok banyak
banget yang ke tempat ini..rasanya..kayak suatu tempat..kayak di Tangsel kan lagi banyak kafe-kafe
kecil yang baru-baru gitu kan, aku tuh kayak Kedai Sugoi (nama kafe di Pamulang) tuh gimana..terus
tuh kalo banyak yang check in aku kayak pengen aja...kayak tertantang ke tempat itu. Maksudnya
kenapa kok banyak banget yang kesana. Emang ada apa disana. Ya kayak kepo-kepo gitu. Iya intinya
lebih ke check in sih kak, lebih tau location-location gitu. Dibandingkan sama foto atau video gitu.
Karena itu kan lebih ke instragram kan..
P : kamu sendiri kalo misalnya sehari gitu sering buka Path? Apa tiap buka HP pasti buka Path?
I : iya sih, buka HP pasti buka Path.
P : oh pasti ya itu? Walaupun nggak upload gitu?
I : iya..paling kayak ngerefresh, ngeliat gitu doang sih, ngelove moment.
P : tapi biasanya selain buka kamu ngapain? Ngelove-ngelove gitu?
I : iya.. liat temen..
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P : sekalian buka akun orang gitu?hahaha
I : hahaha iya buka akun...terus paling listening sih, denger-dengerin lagu.
P : tapi sehari pasti upload gitu nggak?
I : sehari sih..nggak pasti juga kak. Paling kalo misalnya hari ini nggak upload gitu, paling besok...aku
jarang sih kak update moments tiap hari gitu. Aku nih misalnya sehari udah 2 moments gitu’aduh
menuh-menuhin Path lagi’. Jadi aku ngebatasin sehari tuh satu kali atau dua kali gitu sih kak..
P : oh gituu...
I : iya kak.
P : tapi sering lah ya kalo buka Path Cuma liat-liat semacam silent rider gitu?
I : hahaha iya..
P : kalo misalnya kayak listening to gitu biasanya musik-musik apa yang kamu suka denger?
I : hee... kalo musik lebih ke Barat sih kak. Jarang juga kalo Indo. Kalo menurut aku, aku tuh nggak
terlalu suka gitu sama lagu-lagu yang lagi nge-booming banget gitu sebenenrya. Tapi karena itu lagu
kok banyak banget yang listeing akhirnya aku jadi dengerin juga dan listening juga. Paling gitu sih kak
kalo listening..
P : tapi kalo misalnya update listening to itu beneran kamu dengerin lagunya?
I : iya sih kak bener.
P : padahal biasanya kan kalo dengerin lagu gitu pake playlist ya,terus lagu playlist kan banyak nih.
Berarti tiap lagunya keputer kamu update?
I : hahaha nggak lah. Ganti-gantian tiap hari. Misalnya nih ada 17 playlist sehari satu-satu-satu...
P : nggak maksudnya kan playlist isinya banyak tuh dan tiap lagu paling durasinya 4 menit. Terus tiap
4 menit kamu update gitu?atau dipilih?
I : iya yang sesuai mood aja sih kak biasanya. Kalau misalnya lagi galau dengerin yang...
P : sekalian kode ya ceritanya?hahaha...
I : hahaha iya sekalian kode gitu.
P : jadi kayak ada semacam pesan terselubung ya kalo upload-upload gitu?
I : iya! Apalagi kalo upload lagu. Kan ada liriknya gitu jadi bisa ditulisin hehehe..
P : kalo misalnya selain lagu, kayak film?
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I : hmm.. kalo film, aku upload film kalo lagi nonton doang sih kak. Misalnya kayak emang lagi
nonton di bioskop gitu baru aku upload, tapi kalo misalkan nonton selain di bioskop kayak di kelas
gitu aku lebih jarang update sih kak.
P : kalo kayak di TV gitu nggak?
I : nggak..males juga kayaknya. Kalo misalnya nonton yang bioskop itu kan kayak ‘eh gue udah
nonton loh’, kayak pamer gitu.
P : oh jadi film-filmnya yang ngehits, yang baru gitu?
I : iya gitu baru aku upload..gue udah nonton,gue udah nonton gitu..
P : ih pamer ih hahaha...
I : hahaha iya dong pamer..
P : oh jadi upload-upload film gitu maksudnya pengen nunjukkin ke orang gitu ya kalo nih gue udah
nonton.
I : iya.. apalagi kalo lagi nonton sama gebetan. Nanti ditag with blablabla hehehe...
P : kalo misalnya kayak acara TV..kan sekarang ada baru lagi ya tambahannya..
I : oh yang season-season gitu ya..nggak sih kak abis kayak sinetron.
P : kan biasanya ada tuh kayak Glee gitu-gitu. Nggak suka?
I : oh nggak..aku nggak terlalu suka sih kak kalo serial-serial gitu.
P : oh jarang nonton ya?
I : iya, lagian kalo misalkan film digabungin juga tuh kak. Serial, film, sama buku. Nah paling aku
kadang-kadang suka buku sih.
P : kalo buku sering?
I : ya suka sih..
P : tapi bukunya kan kebanyakan buku Barat semua gitu..
I : ada sih kak beberapa yang buku Indo, tapi di si Pathnya tuh ngomongnya pake bahasa Inggris.
P : oh gitu..tapi beneran baca tuh kalo kayak gitu?
I : heeh..baca..
P : kalo bo0leh tau tujuan upload buku gitu apa?biar kalo nanti siapa tau ada yang “deb pinjem” gitu
atau gimana?atau pamer lagi punya bukunya?hahaha
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I : hahaha..biar sok ide sih kak, wiii anak novel banget nih..
P : hahaha dasar...padahal bacanya baru setengah ya?setengah lagi males.
I : hehehe iyaa udah male udah males..udah tau ceritanya gimana.
P : oh karena udah nonton di film gitu ya?
I : iya..
P : tapi emang pasti gitu kalo baca karena udah nonton jadi..
I : nggak sih..kalo misalkan ada novel gitu yang nanti bakal rilis filmnya, aku nggak baca novelnya.
Walaupun kata orang-orang kayak “seruan novelnya lah”. Kayak waktu itu yang The Fault In Our
Stars, dulu kan aku pengen beli bukunya, terus tiba-tiba filmnya ada. Yaudahlah mending nonton aja
karena ngerasa lebih worth it gitu. Kalo baca emang imajinasi sih, tapi kan kayak ngawang-ngawang
nggak jelas gitu. Kalo film kan udah real.
P : kalo misalnya foto? Upload foto gitu sering nggak?
I : nggak sih jarang..
P :tapi kalo masukin foto tuh biasanya foto apa?
I : hee....kayak surprise..
P : kok nggak mau kayak selfie-selfie?
I : nggak-nggak..soalnya kayak menurutku ya...aku tuh suka kayak aneh gitu kalo ngeliat orang yang
kayak suka upload foto-foto selfie gitu. Kayak nggak punya instagram aja..
P : oh jadi lo lebih memilih di instagram?
I : iya, soalnya kalo Path tuh kalo terlalu banyak foto tuh jadinya kayak narsis banget gitu loh kak.
Jadi aku tuh nggak terlalu suka kalo misalnya..aku kalo upload foto paling yang penting aja sih. Kalo
misalnya ada event-event gitu. Kalo misalnya ada poster gitu aku bantuin. Kalo misalnya bisa aku
share, aku share gitu. Tapi kalo misalnya foto aku sendiri tuh nggak pernah sih. Aku nggak pernah
mau. Kecuali misalnya bareng-bareng. Terus kayak lagi ulang tahun sama temen-temen. Terus kalo
lagi ketemu temen lama terus foto. Terus kalo fotonya bagus baru dimasukkin Path. Kalo misalnya
buat pribadi sih misalnya ku disuruh foto sendiri aku nggak pernah suka selama aku menggunakan
Path itu..hehehe maaf banget ya.
P : oh jadi males orang ngeliat gitu yaa...
I : iya apalagi kalo di Path kan kalo foto satu gede gitu. Jadi kayak males gitu hahaha...
P : oh iya iya ngerti. Jadi kayak satu path muka dia doang gitu ya..
I : iya terus kan jadi males makanya. Terus kan jadi malu juga nggak sih kak?
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P : malu gimana?
I : malu kayak kalo misalnya yang seen 125 tapi nggak ada yang ngelove hahahaha
P : ahahahaha sakit yaaa...
I : iya!kayak ngerasa yah jelek banget ya gue. Terus baper (bawa perasaan) deh.
P : padahal niatnya biar ada yang ngelove kek, atau apa kek gitu..
I : iya.. kalo di instagram kan nggak bakal sakit hati banget gitu kan kak. Jadi nggak keliatan juga yang
ngeliat berapa, terus tiba-tiba likenya baru keliatan. Tapi kalo di Path kan lebih keliatan, jadi aku
agak malu gitu sih kalo upload foto.
P : tapi di Path kamu banyak yang foto selfie gitu?
I : banyak..banyak banget..
P : terus kamu love-in atau kamu liatin doang?
I : lewatin biasanya karena nggak penting..
P : males ya?
I : males..soalnya kayak..menurutku sih..ya beda-beda sih, tapi kalo menurutku agak-agak..kalo
sekali dua kali sih nggak papa, tapi kalo udah sering menurutku ngeganggu juga sih kak. Jadi kalo
seluruh home isinya dia semua gitu ...
P : oh muka dia semua gitu..
I: iya kayak muka dia, terus muka dia lagi, muka dia lagi. Terus bawahnya yang latepost-latepost gitu
kan jadi males juga sih kak.
P : terus kalo misalnya nih ada kan yang sleep-awake itu suka pake nggak?
I : kalo lagi di suatu daerah sih. Misalnya lagi di...
P : bukan di Pamulang lah ya..
I : iya misalnya bukan di Pamulang baru sleeping in mana gitu. Kalo misalnya sleeping in South
Tangerang kan kayak...yaudahlah...ketauan banget deh rumah gue di pinggiran gitu..
P : oh jadi tempatnya juga harus mendukung gitu ya?
I : iya harus mendukung..kalo misalnya gimana gitu..tapi aku juga jarang sih kak sleeping-sleeping
kayak gitu.
P : kenapa emang kok jarang?
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I : iya jadi kayak kadang sih kalo di hpku sih ketauan ya..kalo misalnya sleeping, padahal aku nggak
langsung tidur. Tapi ngebet pengen buka Path. Jadi kan kepaksa awake lagi gitu kan. Terus jadi
terpaksa awakenya harus di delete lagi, terus baru ngeliat lagi. Kalo aku anaknya suka ngeliat
kan..misalnya aku suka ngeliatin temen-temenku yang ngeliat Path aku. Mungkin kalo misalnya
temen-temnku yang di Path gitu nggak ya. Kalo misalkan aku udah sleeping nih, terus jam berapa
gitu aku buka lagi. Terus kan kayak ketauan kan awake. Jadi orang kan “wah nih orang nggak pernah
tidur nih” gitu.. kan ketauan..Path kan bisa bohong juga gitu..
P : jadi sebenernya tuh kadang update sleeping tapi nggak tidur ya sebenernya?
I : iya..Cuma kayak sok-sokan aja nggak mau buka Path. Paling aku dulu kalo misalnya mau belajar
nih, tulisannya sleeping. Padahal masih main HP. Ya biar nggak ngebuka aja Pathnya..
P : tapi padahal dalam hati pengen kan buka?
I : pengen...kayak aduh ada notif..tapi kan masa baru sleep terus awake kan nggak mungkin. Baru 20
menit masa udah bangun..
P : tapi kalo misalnya pake Path nih, orang kan suka mikir pake Path biar kekinian..kamu sendiri ada
nggak kepikiran kayak gitu?kayak misalnya biar keliatan gaul gitu-gitu?
I : hmm..gimana ya kak..nggak sih..tapi kalo aku..aku pake Path nih..kan aku udah bilang aku sukanya
yang share location gitu. Jadi tuh temen-temenku lebih tanya ke aku gitu sih kak. Kan aku udah
pernah ke suatu kafe yang temen-temenku belum pernah kesana. Nah jadi tuh temen-temenku
kayak gimana sih Deb, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ngasih tau ke orang itu sih kak. Kalo buat eksiseksisan misalnya gue upload nih disini-sini-sini, ngaak sih kalo aku..biasa aja..
P : Cuma biar kalo misalnya ada orang belum pernah kesitu jadi kayak kamu bisa memberi informasi?
I : iya kayak rekomen gitu. Bagus nih bagus. Kalo misalnya buat popularitas..nggak tau sih ya..kalo
orang-orang dulu nih “wah Debby mainnya jauh-jauh nih”, aku sih biasa-biasa aja kalo tag-tag
tempat kayak gitu. Kalo itu kan tergantung pribadi mereka juga sih kak. Aku sih ngetag tempat
emang karena mungkin tempatnya bagus, atau nggak yang belum pernah aku datengin akhirnya aku
datengin. Jadi aku check-in gitu sih kak. Kalo misalkan buat..kan ada tuh yang misalnya ke TipTop
(supermarket) aja update. Terus ke Indomaret check-in, ke Giant check-in, Ke AB check-in..yaleah
update terus..
P : kalo misalnya kayak gitu-gitu kok nggak mau,kenapa emang?
I : apa sih kayak gimana yaa.. ya ngaak usah lah. Orang tuh nggak usah harus tau dia dimana setiap
saat. Jadi kayak sekali-dua kali aja. Atau nggak kayak lagi dimana nih. Kayak misalnya kau nih ke
Alfamart lagi belanja, Cuma 3 menit-4 menit terus upload check in....kayak kurang aja sih kak.
P : kalo misalnya kayak ke nasi goreng pinggiran gitu kan lama tuh masaknya. Terus sambil ngobrolngobrol sama temen. Nggak mau update gitu misalnya gue lagi di nasgor apa..
I : kalo nasgor sih..kalo misalnya tempatnya kayak di nasi goreng Kebon Sirih kan ada
recommendednya,atau aku baru kesana, aku baru upload. Kalo yang pinggiran-pinggiran sih nggak
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juga sih kak. Aku juga pilih-pilih tempat gitu sih anaknya kalo mau check-in. Kalo misalkan aku ke
McD, aku nggak pernah mau check-in. Atau dimana aku jarang jarang check-in. Aku misalnya udah ke
PIM nih, aku nggak pernah check-in di PIM-nya, tapi di tempat makannya. Aku seringnya kayak gitu
sih kak. Kalo misalnya di mall ya aku ngaak pernah check-in nama mall-nya itu sendiri, tapi di tempat
misalnya aku lagi di suatu tempat yang bisa makan..nah aku lebih suka check-in nya di situ. Kalo di
mall-nya sendiri aku nggak pernah check-in
P : kenapa?kalo misalnya nanti ke mall nya buka ke PIM, ke mall lain gitu..
I : nggak..
P : loh kenapa kok nggak mau update mallnya?
I : hmm..ya kayak udah biasa gitu. Kayak mall lagi mall lagi. Kalo misalnya ke tempat nongkrong gitu
kan kayak “eh gimana nih”..jadi kayak lebih tau suasana barunya sih, kalo di kafe ya..aku kan seneng
ke kafe-kafe gitu. Kalo di mall nya sih kayak biasa aja. Kayak yaelah semua mall kayak gimana sih,
paling isinya sama, terus tempatnya juga, atau ada di mall- mall lain gitu. Istilahnya ayak barang kan
di mall mana-mana ada.
P : tapi kalo misalnya kayak gultik gitu..kamu pernah nggak sih update?
I : oh iya-iya..
P : nah kalo kayak gitu kenapa kamu tertarik untuk upload? Padahal kan sama nih ya konteksnya
kayak nasi goreng yang di pinggiran?
I : gimana ya kak...aduh susah jelasinnya...kalo ke gultik tuh kayak orang tuh tau gultik tuh dimana.
Terus orang juga tau gimana rasanya atau gimana makanannya dan udah hal yang lumrah gitu loh
lagi di gultik. Dibandingkan dengan nasi goreng yang di pinggiran itu. Kalo gultik kan otomatis banyak
yang dateng dan tempatnya anak muda banyak kesitu. Kayak ayam Ganthari deh kak, ayam Ganthari
yang di Bulungan pasti orang kan juga ya seeksis-eksisnya orang itu kalo misalnya dia dimana...pasti
pernah update deh di ayam Ganthari.
P : ah aku belum pernah hahaha..
I : hah?masa sih belum pernah kak?yaudah ayo hahaha...
P : yaudah nanti kapan-kapan update deh di ayam Ganthari hehehe..
I: iya kak banyak..padahal ayam Ganthari kan nggak Cuma di Bulungan doang kan kak. Nah ya
sebenernya sih kayak itu juga tergantung tempatnya itu juga sih kak. Kalo orang check-in dimana gitu
kayak misalkan di Gultik, sebenernya sama sih yang kayak di nasi goreng-nasi goreng pinggiran itu.
Tapi kan alo gultik agak luas gitu tempatnya, terus kayak banyak orang yang dateng. Jadi kayak eh
nanti siapa tau ketemu temen yang lagi di gultik juga.
P : oh jadi ibaratnya tuh kamu update tempat yang kayak orang banyak tau gitu?
I : iya...
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P : terus kalo di kampus gitu update juga nggak?
I : iya..sekali dua kali. Tergantung sih kalo misalnya..kalo sekarang nih ya, kalo aku liat tementemenku yang di Path yang kayak ngetag kampus..terus kayak anjir dosennya udah dateng pagi-pagi
atau udah dateng pagi-pagi dosennya ngaak ada. Kayak laporan gitu. Aku juga udah pernah sih kalo
di Atma, aduh pagi-pagi harusnya jam 1 ada kelas lagi terus jadi kayak laporan juga sih sebenernya
kalo misalny acheck-in di suatu kampus. Jadi kayak oh anak Atma, anak ini, atau anak ini. Jadi tementemen juga tau gitu kampusnya dimana.
P : oh jadi pengen nunjukkin nih ‘gue anak Atma’?
I : iya..gue anak Atma. Kayak oh anak ini...jadi biar tau juga sih temen-temenku, terus aku juga
temen-temenku kuliahya dimana.
P : tapi kalo masuk ke UMN update ngga?hahaha
I : waktu itu aku update hahahahaha!
P : kalo gitu artinya kamu mau nunjukkin kalo kamu anak UMN?
I : hahaha dulu sih itu. Waktu itu kan aku udah pernah ke UMN buat survey tempat SBMPTN sama
Bella. Terus abis itu kayak asik juga nih UMN yaudah check-in deh. Pertama Bella yang check-in,
bilangnya mau ambil formulir pendaftaran. Padahal mah nggak niat masuk UMN.
P : Terus kayak ada comment-commentnya gitu juga?
I : iya kayak oh mau masuk UMN..Udah sini aja masuk UPN gitu kayak Aldo, Juan (teman gereja
Debby).
P : kalo misalnya event-event gitu juga suka update Deb?
I : iya pasti..
P : okee...tujuannya biar apa tuh?
I : biar sombong hahaha..
P : hahahah ih sombong ya kamu!
I : kalo kayak di art event space gitu tergantung sih kak. Atau kayak misalnya Jakcloth. Jakcloth tuh
kan kayak wajib kesana semua kan. Kayak waktu itu aku tuh belum pernah kan ke Jakcloth, terus jadi
penasaran wah event apaan nih, ada apaan..jadi aku ngikutin aja. Kayak nonton jazz. Jadi keliatan
kayak anak musik banget.
P : tapi juga harus yang eventnya....
I : iya sih kak..kayak yang...ya kalo misalnya aku nonton inbox kan nggak mungkin juga aku
update..hahaha
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P : hahaha loh kenapa?
I : ya gapapa..bagus sih bagus..tapi kayak ya.....
P : kayak apa?
I : ya di Path kan kayak main gengsi juga sih kak.
P : oh kamu menilainya Path seperti itu?
I : iya sih kak kalo aku sih gitu. Karena pasti orang juga ngeliat di Path kayak dari mainnya gitu. Jadi
kayak ada kelas-kelas sosialnya. Di Path keliatan gitu oh ini anaknya suka main ke tempat yang
bagus, yang makanannya mahal-mahal, jadi keliatan wah tajir nih orangnya. Nah dan tementemenku juga meng-iya-kan sih. Kayak misalkan temennya ada nih lagi di suatu tempat, lagi makan
yang diner-diner cantik gitu. Terus jadi kayak bisa menilai wah anaknya gaul nih. Kayak gitu sih kak.
Kan keliatan kemampuannya juga tuh kak dari situ. Gengsi juga sih kak. Kan kalo misalnya kak Deta..
P : eh jangan tanya aku hahahaha kan berdasar pengalaman yang kamu rasain aja..
I : oh iya iya!hahaha lupa sorry sorry.. aku sih ngeliatnya kayak kalo misalnya ada event-event di
tempat bagus, kayak Java Jazz gitu atau kalo misalnya lagi dimana, ya upload kayak seneng gitu..
P : oh jadi ada pengklasifikasian sendiri ya untuk yang bisa diupload?
I : iya kayak temen-temenku juga kan liatnya kayak waa lumayan. Aku juga liat temen-temenku
kayak gitu sih. Kalo misalkan ayak mainnya udah naik nih...
P : terus kamu mengikuti gitu kayak mereka?
I : nggak sih. Sebenernya kalo buat mengikuti sih aku nggak kayak gitu sih kak. Paling misalnya kayak
mereka baru tau. Misalnya kayak aku udah tau lama, tapi mereka baru tau gitu. Tapi aku belum
pernah kesana. Jadi aku kayak..yaudah yang penting gua udah tau duluan gitu. Nanti suatu saat kalo
gua main kesana baru akan update.
P : jadi kayak nggak mau kalah gitu nggak sih?
I : iya iyaa.. kayak saing-saingan gitu. Aku aja nih ya kak walaupun aku sama Bella temenan,
maksudnya Bella kayak tadi lagi update di Hyde. Aku udah tau lama gitu kan daripada Bella, jadi
kayak anj**g dia udah ke Hyde duluan lagi,gua belum. Jadi kayak penasaran gitu. Kayak dia udah
kesana, gua juga harus kesana. Jadi aku tuh kayak ada motivasi, eh bukan motivasi sih..kayak ada
pemikiran gua tuh harus kesana. Temen gua udah kesana, masa gua belum pernah kesana. Yang
kayak gitu sih kak. Kayak dulu, aku tuh pengen banget ke Lucy In The Sky. Nah aku tuh kayak karena
ngeliat orang review nya gimana sih, kok banyak banget ya orang yang kesana, aku jadi bertanyatanya gitu kan ada apa sih disana. Pas aku ke Lucy In The Sky tuh yang kayak ‘oh gini doang’. Jadi tuh
kirain kayak yang dulu dibayangin excited banget, sampe sana tuh ya nggak terlalu excited, biasa aja,
kayak...oh ya biasa aja sih, kayak tempat biasa. Mungkin orang-orang kesininya pas setelah ada
event. Tapi kalo pas udah sampe sananya ya udah biasa aja.
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P : tapi kalo misalnya nih kan kayak Lucy In The Sky tadi dikiranya wah banget, tapi ternyata pas
didatengin biasa aja tetep di upload?
I : iya tetep..pasti.
P : oh jadi ya bodo amat gitu ya tempatnya kayak gimana?
I : iya...kalo aku kan suka banget buat tempat tuh nyarinya di Zomato. Nah kalo di Zomato tuh kayak
aku tuh liat review sama foto nya kan. Nah jadi menurutku, kalo misalnya aku mau kesuatu tempat
ya yang orang lain nggak pernah kesana. Kayak Toodz House tau nggak kak?
P : iya tau..
I : nah iya dulu tuh kan orang jarang ada yang kesitu. Nah terus pas aku kesana kayak yang masih
sepi banget. Jadi kayak orang tuh belum banyak yang tau. Terus sekarang pas aku kesana kemarin
kayak udah rame dan orang tuh udah terlalu tau banyak tempatnya. Jadi kayak aku ‘ya udah rame,
nggak kayak yang dulu’. Jadi yang udah males gitu sih kak. Kalo sekarang sih aku kalo mau cari
tempat baru tuh di Zomato, terus kayak liat fotonya dulu. Kayak wah tempatnya enak nih, baru aku
datengin. Walaupung at least aku nggak tau tempatnya sama sekali gitu. Jadi bagiku kayak tantangan
juga sih cari tempat-tempat baru. Kayak wah nih lumayan juga sih ini tempatnya gimana-gimana
gitu.
P : tapi kalo misalnya udah sering nih ke tempat itu, tetep upload juga?
I : nggak sih. Sekali doang udah. Aku waktu itu upload di Toodz House Cuma satu kali kak.
P : kenapa kok Cuma pertama kali doang?
I : karena aku mikir ntar “yaelah mainnya disini-sini doang”. Kayak misalnya nih aku ke PIM, ya kayak
tadi aku bilang, aku nggak bakal check in di PIM nya karena orang udah pasti “wah anak PIM banget
nih, tiap hari ke PIM. Kayak seminggu 3 kali ke PIM.
P : tapi bukannya malah jadi kayak ngeliatin wah nih anaknya tajir, kekinian banget nih tiap hari
mainnya ke mall..
I : nggak sih..kalo aku mikirnya ngga kesitu. Tapi karena aku ngerasanya kayak yaelah PIM mulu,
kayak ngga ada tempat lain. Aku mikirnya kayak gitu sih kak. Kayak temen-temenku sih kalo misalnya
dia ke mall, mallnya itu-itu aja. Yaelah kayak ngga ada mall lain aja. Aku sih mikirnya kayak gitu kalo
orang-orang yang suka upload ke mall. Jadi keliatan mainnya disitu-situ mulu.
P : Kayak ngga bosen apa ya kesitu terus?
I : iya jadi kalo misalnya buka Path, terus kayak ya dia lagi disini. Jadi aku kayak tau..
P : nah kan tadi dari Path tuh udah banyak banget ya kelebihannya. Kamu sendiri pernah ngerasain
ngga sih pengalaman positif saat menggunakan Path itu sendiri?
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I : hmm.. ada sih. Jadi wak tu itu..di Path kan ada petanya gitu ya, ada GPSnya juga. Jadi aku kan ngga
pernah pake Waze –Waze itu lah karena kan dia bawel ngomong turn right turn left gitu hahaha. Jadi
pernah aku ke satu kafe sama temenku dan kita sama-sama ga punya Waze, jadi kayak aduh gimana
ya ini. Nah akhirnya kita tuh buka si locationnya dulu di Path , nah ga tau ya dia sama kayak di
Google Maps atau ngga, tapi dia ngarahin gitu kak. Walaupun dia ngga berisik gitu ya..jadi kkayak
keliatan titik-titiknya gitu jalan.
P : oh emang iya?
I : iya kak.. jadi misalnya kafenya disini ntar dia jalan terus belok gitu.
P : oh baru tau aku..jadi dia kayak mengarahkan ya?
I : iya bisa. Jadi misalnya kita lagi dimana, terus kafenya disini. Nah ntar si titik yang bulet besar itu
ada disitu. Kalo yang buat share location itu yang nanti tanda panah gitu. Terus kalo liat Path kayak
ketauan gitu, kalo buat listening ya kak. Kalo listening kan ketauan tuh. Kayak misalnya kita update
lagu di path kan pasti muncul tuh list lagu. Nah list lagu itu biasanya kan yang lagi ngebooming
banget, yang orang-orang lagi suka dengerin. Nah jadi tuh kayak ini lagunya kayak gimana ya, oh
bagus ga ya..aku lebih kayak gitu kan. Jadi tuh maksudnya kayak yang lagunya baru-baru sekarang
tuh aku taunya dari Path tuh. Ya gara-gara pas aku mau update, ketik nama lagu yang lagi pengen
aku dengerin, tiba-tiba yang muncul dilist itu yang lagi baru-baru sekarang. Yang orang tuh lagi
seneng dengerin itu semua. Jadi ya lebih tau sih updatenya apa. Terus yang kedua kayak lokasi-lokasi
tempat kafe gitu. Jadi aku kayak punya pikiran wah pengen kesini nih gitu. Pengen nyobain.
P : jadi rekomendasi ya?
I : iya, ada rekomendasi juga. Terus kalo misalnya aku nih, ada yang lagi disini terus aku ngga pernah
denger nih namanya apaan. Kayak Geometry Ice Cream tau ngga kak?
P : iya tau..
I : nah aku tuh kayak Geometry Ice Cream kayak gimana ya? Kok banyak banget sih orang kesana.
Gitu kan.. terus kayak pengen kesana gitu kan. Terus sebelum aku kesana, aku tanya dulu yang udah
pernah kesana kayak Geometry Ice Cream tuh kayak gimana? Biasa aja ah Deb, mahal. Oh yaudah
yaudah, tapi pengen. Walaupun udah dikasih tau jeleknya gitu tapi tetep aja pengen. Karena aku
kayak ngga pernah puas kalo belum ngerasain. Kalo aku paling gitu sih kak. Terus abis itu paling jadi
lebih tau kayak art event space, misalnya kayak waktu itu yang event Java Jazz itu kan banyak juga
yang jual-jualin tiket, kalo dia mau ya contact PM gitu kan. Jadi kayak ya tau-tau gitu. Ya jadi ada
info-info juga sih kalo dari Path kak.
P : kalo negatifnya sendiri dari Path pernah ngga ngerasain? Sampe yang ibaratnya ngerasa kesel
banget udah pake Path?
I : iya pernah pernah! Jadi dulu aku pernah berantem gitu pas SMA. Terus tiba-tiba karena aku punya
Path, terus lagi berantem gitu sama senior. Terus dia ngomong nyindir kita di Path. Tapi secara
suggest tuh bener-bener nyindir aku dan temen-temen aku. Nah jadi kayak apa sih gitu kan. Terus
yang kedua tuh kayak gengsi sih kak kayak yang tadi aku bilang. Kayak terpacu untuk ngga mau kalah
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gitu anaknya. Abis itu kayak pengaruh misalnya aku belum kesana, terus kayak ‘ah kan gua yang
ngasih tau tempatnya nih,kok udah lo duluan sih yang kesana’. Jadi kayak kesel juga gitu kan. Terus
jeleknya juga bisa jadi bahan bully-bully-an juga sih. Kayak misalnya upload gambar yang buat
nyindir orang lain gitu. Kayak temen-temenku juga sih sering yang kayak gitu.
P : tapi nih kan kamu udah ngerasain Path kayak gitu. Misalnya kayak karena Path banyak ngasih
rekomendasi tempat kamu jadi boros gitu..kamu tetep masih mau pake Path?
I : masih sih kak. Soalnya ga mempengaruhi juga sih kalo boros. Kalo misalnya emang aku masih bisa,
uang aku masih mencukupi untuk kesitu ya ga berpengaruh buruk ke aku sih. Karena kan aku yang
pengen gitu kan, bukan gara-gara si Pathnya. Tapi kalo misalnya buat boros sih, agak boros agak
nggak juga sih kak. Karena kan tergantung aku nya.
P : kalo yang bully gitu. Jadi males ngga sih pake Path?
I : dulu sih sempet kayak yaelah ganggu banget nih. Terus tapi lama-lama kayak yaudahlah biarin aja
gitu. Makin lama aku nya juga udah ngga peduli. Dulu sih sempet kayak mau deactive gitu gara-gara
kalo buka Path aku tuh udah kayak addicted gitu sama sosmed. Jadi udah buka, terus tutup, buka
yang lain, terus buka lagi. Jadi kayak ngga ada kerjaan gabut gitu kan. Terus aku sempet uninstall aja
apa ya. Dan sempet aku uninstall gitu kan, tapi emang udah ga bisa. Kayak udah ketergantungan
gitu. Jadi ya udah deh install lagi gitu. Terus kayak udah pernah kena cyber bullying juga aku yaudah
biasa aja.
P : oh kamu pernah sampe kena cyber bullying gitu?
I : pernah sih..jadi kayak dia tuh temenan sama temen aku. Aku ngeadd dia, terus ga di acceptaccept. Kayak nyebelin ngga sih kak hahaha. Sedangkan aku liat dia di Pathya temen aku tuh sering
upload, maksudnya momentsnya banyak dan sehari bisa upload berapa kali gitu. Kan ngga mungkin
kan ngga liat notif. Kayak aduh sebel banget nih orang, sombong banget nih orang. Jadi yaudah aku
unfriend aja deh.
P : tapi kalo misalnya yang sekarang ini lagi friend sama kamu terus di unfriend gitu pernah nggak?
I : hmm...pernah kayaknya. Mungkin karena ada masalah pribadi gitu. Terus dulu aku kan juga udah
pernah tuh aku sama temen-temen aku di unfriend gitu sama senior aku. Jadi kayak ngerasa gitu
kan. Aku tuh anaknya kayak agak peka gitu loh kak. Jadi kayak misalnya temenku yang jarang upload
tuh aku liat dia masih ada ngga ya, terus secara otomatis aku cari nama dia di friends aku. Kalo
misalnya ngga ada ya berarti dia ngeunfriend aku. Padahal aku kan ngga pernah unfriend orang kan.
Nah kalo sekarang di Path tuh suka aneh juga kak tiba-tiba kayak ke unfriend sendiri gitu. Padahal
misalnya dia tadinya temenan, terus tiba-tiba ngga ada. Entah dia unfriend kita atau kita unfriend dia
tuh kayak gitu..
P : terus kalo misalnya di unfriend gitu kamu ngerasanya gimana?
I : ya kayak...duh gue ada salah apa yaaa..kok dia sampe unfriend gue.
P : oh jadi misalnya ada masalah terus dia unfriend gitu gapapa ya?
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I : iya yaudah lah ya. Tapi kalo tiba-tiba ke unfriend dan aku sendiri ga nge unfriend dan ga ada
masalah sama dia tuh ya aneh aja gitu. Kok tiba-tiba ngga ada ya..emang kenapa..emang gue bersisik
banget ya di Path. Jadi kalo di unfriend gitu suka jadi mikir kak..
P : kayak merasa bersalah gitu ya?
I : iya kak..kayak ini salah apaa...hahahah.
P : tapi kalo misalnya di Path kamu merasa aduh ganggu banget nih orang, kamu unfriend ngga?
I : hmm...kalo misalny audah klimaks banget sih aku unfriend.
P : tapi kan kadang nggak enak tuh karena kamu kenal orangnya..
I : iya iya..tapi kalo misalnya udah bener-bener kayak ‘uuhhh’ banget yaudah lah unfriend aja.
P : tapi kamu kenal orangnya?
I : kenal. Kayak lumayan deket gitu, pernah ngobrol ketemu gitu. Tapi dia kayak yang berisik banget,
dikit-dikit upload jadi ya aku unfriend aja.
P : tapi pas ketemu biasa aja?
I : biasa aja. Dia nya juga, ngga ngerti sih dia sadar apa ngga, tapi yang biasa aja, aku nya juga biasa
aja. Karena kan juga yang jarang main, jarang nge-Path bareng sama dia. Jadi ya kayak biasa aja gitu.
Pernah tuh ada temen maba di UMN, dia di Path sama instagram tuh sering banget upload. Kayak
sehari tuh... kalo aku nih kan biasanya upload di instagram yang wah bagus nih, nah kalo dia tuh
sekali ngepost yang 5 sampe 6 foto gitu. Jadi sekali buka home isinya dia sederet. Langsung yang
aduuuuhh....jadi males gitu sih kak. Isinya muka dia, caption-caption dia.
P : terus kalo di Path nih misalnya kamu kan friend sama aku, dan kamu juga friend sama tementemen aku. Terus misalnya aku upload nih moment yang sama kayak temen aku dan ga lama
kemudian temen aku juga upload gitu..suka bete ngga sih kamu?
I : oh iya iya kak! Kayak kenapa ngga satu orang aja. Terlalu banyak tuh kayak ‘wah keliatannya erat
banget persaudaraannya’ hahahaha
P : ahahahahaha!
I : iya kak abis kan kayak upload lagi, upload lagi. Terus harus yang ngelove-ngelove gitu.
P : tapi kalo kayak gitu kamu ngelove?
I : ngelove sih..
P : semuanya kamu love?
I : iya sih.
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P : oh ngga Cuma satu oarangnya aja?
I : hmm..eh tergantung sih kak. 2 orang aja deh kayaknya ya udah cukup hehehe. Karena aku udah
pernah sih kak ngalamin gitu. Jadi aku udah pernah check in bareng temen-temenku. Dan semuanya
tuh yang check in tempatnya gitu. Nah ada satu cowok yang dia ngelove in semua check-in-an
temen-temenku, sedangkan check in-an ku ngga di love.
P : hahahaha serius? Kok sakit banget Deb...
I : iya kak..mungkin karena dia udah ngelove in temen-temenku jadi yaudah lah ya yang punya aku
hahaha.. emang kadang-kadang tuh Path suka bikin sakit hati kak. Kayak misalnya upload tiga nih
dari berempat, dan tiga-tiganya check in, tapi kenapa Cuma gue doang yang ngga di love hahaha.
Tapi sekarang biar ngga kayak gitu lagi aku punya tips and tricknya kak..
P : wih apa tuh?
I : jadi kan misalnya temen aku check in duluan, nah berarti kan udah dibawa-bawah kan. Karena dia
yang paling pertama kan jadi dia yang paling bawah. Nah kalo udah pada check in semua, baru aku.
Jadi biar ntar diliatnya duluan.
P : kalo misalnya sama yang fitur with gitu, terus kamu ngetag with siapa gitu. Terus dia ngga
ngelove moment yang kamu tag gimana?
I : biasa aja sih. Karena temen-temenku kayak gitu.
P : hah? Beneran? Jadi kamu dengan mereka tapi mereka ngga ngelove?
I : iya..
P : tapi kamu gitu juga ke mereka?
I : ngga..
P : hahahaha aduh kalian ini kenapa sih..berteman tapi kok....hahahaha....
I : hahaha iya ngga ngerti juga sih kak. Padahal kita di tempat yang sama,buka handphone dan buka
aplikasi yang sama..
P : ya dan pasti baca kan kalo di tag ada notifnya..
I : iya pasti baca! Ada nama dia! Dan ya gitu.... hahahaha. Kadang tuh kan kalo aku ngetag temen kan
masuk nih di notif dia yang ‘you tagged blablabla’ itu kan kak. Nah terus mereka liat, terus ya udah di
back..
P : tapi kamu udah gitu yang minta ‘eh love dong’ gitu ngga?
I: engga...hahahaha yaudah lah inisiatif aja sendiri. Cuma kalo instagram beda kak. Misalnya dia
upload foto terus kayak aku udah ngelove foto dia nih. Nah yaudah dia harus ngelove foto gue juga
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gitu hahaha. Terus misalnya kalo ketemu nih, udah upload foto, terus dia nanya ‘Deb lo udah like
foto gue yang ini belum sih?’. Ya kayak kode-kode gitu sih. Terus yang ‘wah iya belum’.
P : tapi kalo sama Path bodo amat ya?
I : iya bodo amat sih aku mah.. kayak kalo aku upload terus temenku ngga ngelove ya udah biasa.
P : terus kalo misalnya nih kamu update moments nih tapi yang ngelove dikit gitu gimana?
I : biasa aja sih.. tapi ada sih yang kayak ‘yaah kok yang ngelove dikit yaaa’ terus aku delete.
P : oh gitu?
I : iya kak.
P : Berarti kayak mengharapkan kalo update moments tuh yang ngelike banyak ya?
I : iya sih kak. Tapi kayak ada yang kadang ‘wah ini harusnya bisa dapet lovenya banyak nih, kok
sedikit.’ Kalo kayak gitu biasanya selang 2 hari gitu aku update lagi eh udah banyak yang love. Berarti
yang kemarin tuh lagunya belum banyak yang denger gitu. Ada juga yang gara-gara...aku sih ngeliat
orang nih ya kayak mesti love back gitu kak. Jadi misalnya aku suka ngelove moment kakak nih, pasti
nanti kakak jadi suka ngelove momentku juga.
P : oh jadi kayak ngga enak gitu ya?
I : iya kak. Kayak ‘ah lo kan udah sering ngelove moment gue, masa gue ngga pernah.’
P : oh iya iya paham...
I : iya kak pasti kayak gitu. Soalnya temen-temen Path aku kayak gitu. Semuanya. Dan bahkan
temen-temenku sendiri juga bilangnya kayak gitu.
P : jadi ibaratnya kadang temen di Path tuh kayak ke pamrih gitu ya?
I : iya ke pamrih gitu.. karena lo sering ngelove Path gue, yaudah gue juga. Terus kalo misalnya
temenku upload tuh pada banyak yang ngga suka kalo dikasih emoticon senyum.
P : loh kenapa? Dan kamu juga ngga suka?
I : hahaha iya ngga tau ya..kayak ngga ikhlas gitu. Kenapa ngga love aja.
P : hahaha kenapa sih emang? Mungkin dia emang sukanya senyum.
I : ngga kak ngga. Itu tuh kayak arti lagi. Kalo misalnya love kan kayak suka banget, kalo senyum
doang kan kayak kepaksa (memperagakan senyuman datar). Ngapain sih. Jadi kayak temenku ngga
suka gitu.
P : jadi kamu juga ngga suka ngasih emot dengan yang senyum itu?
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I : jarang sih. Kecuali kalo ada sesuatu yang kayak misalnya quotes. Kayak yang
yaa....(memperagakan senyum). Kayak yang wah iya juga ya... hahaha.
P : padahal kan kalo quotes malah berdasarkan dan menusuk di hati hahaha.
I : iya sih tapi kalo smile itu kan menggambarkan gue banget gitu lah hahaha.
P : quotes-quotes sendiri kamu ngga suka upload?
I : ngga sih jarang.
P : kalo misalnya yang thought ya itu? Yang kayak ngomong-ngomong itu semacam status?
I : oh iya iya..ngga pernah banget sih kak.
P : kenapa?
I : ngga tau ya kak. Dulu pernah sih sekali-sekali. Tapi udha ngga pernah lagi karena kayak gitu tuh
bikin sakit hati kak.
P : kenapa emang?
I : ya kan abisnya udah capek buat kata-kata bagusnya terus yang liat udah banyak tapi yang ngelove
pada kemana yaaa...hahaha.
P : oh jadi kayak ngga sesuai ekspektasi ya?
I : iya iya..jadi males. Soalnya di Path itu kan ada tulisannya seen by itu kan dan ada foto orangnya
lagi.
P : jadi yang seen itu ya yang bikin sakit hati?
I : iya kak.
P : berarti kalo misalnya seen nya itu diilangin gapapa?
I : iya gapapa! Kayak misalnya instagram gitu kan ngga ada. Kalo di Path kan misalnya yang seen
seratus berapa orang gitu, tapi yang ngelove Cuma dua. Sisanya kemana gitu..yaudah lah mending
hapus aja.
P: waduuh berarti kamu pemerhati banget ya. Diliatin yang seen berapa gitu.
I : wah pemerhati banget kak. Kayak misalnya aku upload di tempat nih terus aku pulang, nah
otomatis aku buka Path dan lihat seen nya tuh udah berapa, aku geser-geser siapa aja yang udah liat.
Kalo aku sih kayak gitu orangnya kak. Aku tuh sampe udah hafal orang-orang yang suka ngelove.
Kayak dia lagi dia lagi. Terus kalo misalnya ada orang yang jarang ngelove Path aku, terus dia ngelove
tuh aku yang kayak ‘waaa dia ngelove!’
P : hahaha beneran sampe segitunya?
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I : iya beneran kak. Jadi tuh aku ada yang ngga pernah di love sama satu orang, tapi aku suka
ngelove-in Path dia. Hmm..ya ngga sering sih tapi ya ada lah sekali dua kali. Terus ngga tau ada
keajaiban apa dia ngelove gitu. Jadi kayak yang yeey punya koneksi baru.
P : nah kalo itu kan ngelove ya. Kalo misalnya nih orang yang jarang muncul itu ngasih emotnya
bukan ngelove tapi ngefrowned gitu gimana?
I : tetep seneng. Yang penting dia ngasih emoticon.
P : tapi kalo misalnya di comment nya jelek gitu didelete ngga? Mislanya kamu update apa gitu terus
comment nya ngga sesuai ekspektasi kamu gitu..
I : tergantung sih kak. Kalo misalnya comment nya nyakitin hati ya aku delete.
P : oh tapi yang di delete comment nya ya? Bukan momentsnya?
I : iya sih kak. Tapi kadang yang nyebelin tuh alo comment nya udah di delete, dia comment lagi yang
‘kok comment gue di delete?’ jadi kayak ‘terus mau lo apa?’ gitu hahaha.
P : hahaha jadi mancing-mancing ya?
I : iya mancing-mancing amarah minta ditampar. Biasanya langsung aku PM ‘ngapain lo commentcomment gini?’
P : oh gitu...
I : iya..temen-temen aku juga gitu sih. Misalnya aibku nih di share gitu, terus ada omongan kasar gitu
aku nya. Terus temen aku kayak ngedelete comment aku. Ya aku yang ‘kok di delete sih?’ terus dia
yang jawab ‘ah sampah!’ hahaha.
P : kalo yang Path Talk itu pake ngga?
I : oh dulu sih pake. Sekarang ngga. Kayak jarang juga sih kak. Lagian juga udah ada line, ada
whatsapp gitu. Paling kalo dia butuh kita nih yang personal banget an bisa comment minta id line
gitu. Daripada pake yang Path Talk gitu. Dan ngga ada kelebihannya juga sih menurutku.
P : kamu selama pake Path pernah dapet keluhan-keluhan dari temen gitu ngga?
I : ngga sih..palin g dulu kan ada tuh yang ask.fm tuh. Terus ada yang nanya disitu ‘wah Deb gue liatliat di Path, tempat-tempat lo berkelas juga.’ Dari situ kan ketauan ya kalo yang bisa liat Path kit akan
berarti friend kita gitu kan kak. Ya jadi males mancing-mancing gitu. Dikiranya anak yang gimana
gitu..
P : tapi pernah ngga ada keluhan dari temen misalnya ‘ah berisik Deb jangan update mulu’ gitu?
I : ngga sih kak kalo gitu. Soalnya kan aku juga yang jarang update. Ga tiap hari juga update.
P : terus kalo misalnya kamu lagi nongkrong sama mereka dan kamu ngga upload gitu mereka
gimana?
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I : biasa aja.
P : oh ngga yang kayak ‘upload dong Deb’ gitu?
I : eh iya sih. Misalnya kayak aku udah pernah nih upload berulang-ulang kali gitu disana jadi males
kan. Terus temen aku yang ‘Deb kok lo ngga check in sih?’ yaudah akhirnya aku check in.
P : jadi kayak keharusan juga ya ketika sam atemen-temen itu?
I : iya..tapi kalo buat pribadi sih kalo misalnya udah sering ke tempat itu ya udah diem-diem aja ngga
check in.
P : kalo ke gereja pernah check in ngga?
I : jarang sih kak. Paling kalo ke gereja yang jarang kak. Kayak Stefanus gitu, Blok B. Ya siapa tau ada
temen aku juga jadi bisa gereja bareng.

Transkrip wawancara dengan Rosaria Jessica
Tanggal 14 November 2015
Tempat : Mcdonalds Ciputat
Pada awalnya Rosa menjanjikan akan bertemu dengan saya pada ahri Minggu tanggal 15 November
2015. Namun karena ternyata pada hari Minggu Rosa harus menemani ibunya pergi, wawancara
akhirnya dilakukan pada hari Sabtu, 14 November 2015. Karena saat itu kondisi Rosa sedang tidak
sehat, maka ia mengajak bertemu di Mcdonalds dekat rumahnya pada pukul 13.00 WIB.
Pukul 13.15 WIB, Rosa datang dan menemui saya. Siang itu, Rosa datang dengan mengenakan celana
jeans biru potongan pensil dan kaos lengan pendek berwarna putih bermotif bunga. Meski terlihat
santai dan casual, Rosa masih terlihat feminim dengan cardigan hitam panjang yang dikenakan dan
tas putih bertuliskan nama band asal Inggris ‘Arctic Monkeys’ di pundak kanannya.
Awalnya Rosa terlihat sedikit kaku ketika mengobrol, tawanya tidak selepas ketika beberapa hari
sebelumnya saya bertemu dia dengan beberapa teman lain. Mungkin hal ini disebabkan karena kami
memang sudah sangat jarang bertemu. Namun guna mencairkan suasana, saya mencoba
berbincang-bincang sedikit mengenai perkuliahan Rosa yang sama-sama sedang menempuh skripsi
dan magang. Tidak hanya itu, karena kami memang merupakan teman sekolah saat Taman KanakKanak hingga Sekolah Menengah Pertama, perbincangan kami tidak jauh-jauh dari seputar kabar
teman-teman dan mengingat berbagai kejadian di masa lalu.
P : Ros, kan lo pake Path udah lama ya..Cerita dong pertama kali lo tau Path tuh dari mana?
I : pertama kali tau Path tuh dari siapa yaa....oh dari temen-temen dulu sih waktu itu. Terus kakak
gue nyuruh bikin ‘udah bikin aja’. Terus kan gue yang masih ngga mau ngga mau gitu, eh dibikinin.
Malah sekarang ketagihan, terus update-update terus deh jadinya.
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P : berarti dulu tuh sebenernya sama sekali ngga ada keinginan untuk bikin Path?
I : ngga ada sebenernya hahaha.
P : tapi lo udah berapa tahun sih pake Path?
I : baru...mau 3 tahun sih.
P : tapi kan dulu belum yang ngehits gitu kan..berarti lo sempet kayak yang ya punya sekedar punya
gitu ya?
I : iya kayak ada kali sebulan Cuma kayak liat-liat, ngelove-ngelove-in moments orang.
P : jadi jarang update ya dulu?
I : iyaaa...
P : tapi kalo sekarang udah sering?
I : iya..hehehe
P : nah di Path itu kan banyak banget ya fiturnya. Dari semua fitur itu, fitur yang paling lo sering
pake, yang favorit banget tuh apa?
I : apa yaa..paling kalo comment kasih sticker gitu. Itu juga stickernya terbatas kan. Nanti kalo beli
pakenya kartu kredit.
P : oh..kayak segala listening gitu-gitu yang paling sering dipake apa?
I : yang paling sering sih listening sama check in aja sih.
P : kenapa kok lebih suka pake listening sama check in dibanding yang lain?
I : ya..karena apa ya..ya kadang kalo listening tuh emang kalo lagi iseng atau emang lagi dengerin,
atau lagi mau curhat terselubung gitu.
P : tapi kadang kalo yang listening itu beneran lo dengerin atau Cuma karena ‘eh judulnya sesuai nih
sama yang pengen gue curhatin’ gitu?
I : kadang beneran, kadang kayak Cuma lagi oh pas nih terus dengerin.
P : terus kalo untuk tujuan lo sendiri pake Path tuh apa sih?
I : awalnya kan karena dibikinin, terus liat-liat gimana caranya dan Path kan lebih private karena
waktu itu Cuma 150 temen kan. Emang awalnya private kan tapi lama-lama kok nambah dan dia lagi
dia lagi jadi banyak deh.
P : oh ngga ada tujuan kayak pengen nunjukkin eksistensi diri gitu?
I : ngga sih..
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P : jadi bener-bener Cuma sarana berbagi informasi aja ya?
I : iya sih..
P : terus kalo sehari nih, seberapa sering sih lo buka Path Ros? Ya walaupun ngga update apa-apa
gitu..
I : seberapa sering ya? Ya kalau udah bosen bolak-balik aja dibuka.
P : wii walaupun ngga ada apa-apa gitu tetep pasti buka?
I : pasti buka..bangun tidur aja pasti buka.
P : tapi kalo misalnya upload-upload gitu sehari pasti?
I : ya setiap hari sih ada. Tapi kalo lagi males ya paling buka aja, liat-liat, temen-temen lagi ngapain
sih. Pengen tau aja.
P : oh..pernah ngga sih tapi sehari aja ngga upload sama sekali?
I : penah kok pernah..
P : Tapi itu karena kerelaan hati bukan karena keterpaksaan yang emang ngebuat lo ngga bisa
update?
I : iya pernah sih.. emang gue lagi males atau emang gue lagi ada acara dan handphonenya ngga
dipegang.
P : oh jadi yang ya udahlah bodo amat gitu?
I : iya..
P : terus kalo misalkan genre musiknya sendiri yang biasa lo upload tuh yang genre apa sih?
I : genrenya...apa aja sih.
P : oh jadi ga ada khusus gitu?
I : ngga ada sih. Yang penting lagi cocok didengerin aja terus pasti upload.
P : lagu-lagunya yang diupload biasanya lebih ke Barat atau mana?
I : lebih ke Barat sih.
P : tapi kalo Indonesia kenapa? Apa ngga nyambung sama lagunya atau kenapa?
I : hmm...bukan ngga nyambung sih sebenernya. Dengerin sih dengerin Cuma...kurang gimana
gitu...dan emang jarang aja sih.
P : terus kalo misalnya kayak sekarang nih denger lagu, upload ngga?
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I : kadang kalo lagi sama temen-temen, tiba-tiba lagi iseng gitu. Misalnya pernah tuh lagi di kampus
denger lagunya Ayu TingTing diupload. Semuanya update gitu.
P : oh jadi kayak buat lucu-lucuan aja ya?bukan emang favorit sama lagunya?
I : hahaha...ngga sih.
P : kirain jadi favorit gitu, karena kan biasanya emang orang dengerin karena suka..dan kalo misalnya
dengerin lagu gitu, bener-bener didengerin dari awal sampai akhir? Atau Cuma sepotong?
I : ya sebenernya sih kadang Cuma sepotong. Kadang kan pengen tau kayak lagu-lagu banyak yang
belum dirilis tapi di Path udah ada. Jadi ya udah listen aja dikit gitu.
P : kalo film suka upload gitu juga ngga?
I : film sih kalo lagi nonton aja.
P : kalo itu beneran nonton?
I :gg beneran..
P : nonton filmnya itu kadang kan ada yang dirumah, di tv gitu juga update?
I : iya kadang gitu. Ngga Cuma update di bioskop aja.
P : tapi kalo misalnya film lama pun gitu juga di update? Padahal kan kalo film lama ga up to date ya,
dan Path kan biasanya mesti yang kekinian banget gitu..
I : pernah kok film lama gue update. Lagi nonton gitu bareng nyokap, bareng kakak, di update.
P : terus Ros ketika lo update lagu, film, atau apapun itu sebenernya ada tujuan tertentunya ngga
sih? Kayak misalnya biar orang tau ini genre film gue atau gimana?
I : ngga juga sih..apa ya...ya Cuma pengen upload aja, ngga yang harus semua orang tau..kadang juga
kan kalo gue upload terus temen-temen yang di sekitar Path ternyata juga lagi nonton film yang
sama.
P : oh kalo sama jadi bisa sekalian ngobrolin filmnya ya?
I : iya bisa kayak gitu..
P : kalo buku suka di update juga?
I : buku? Jarang sih..pernah waktu itu karena disuruh dosen aja sama temen-temen, ah cari ah
kayaknya ada nih di Path. Yaudah karena lagi disuruh aja tuh update.
P : tapi itu beneran lagi dibaca bukunya?
I : bener.
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P : biasanya kan kalo buku-buku di Path itu buku luar ya?
I : iyaaa...yang waktu itu karena sesuai aja sama jurusan gue jadinya gue upload.
P : oh jadi ketauan ya bacaan anak HI (Hubungan Internasional) nya?hahaha
I : hahaha...iyaa!
P : kalo check in kayaknya kan lo sering banget tuh Ros. Itu tuh bener ya lo lagi kesitu?
I : Iya! Lagi kesitu. Misalnya lagi pergi.. kayak kemarin deh yang gua ulang tahun terus ke suatu
tempat, gua update gitu..
P : tapi kalo misalkan kayak gitu, tempat-tempatnya tuh Cuma tempat tertentu atau semua tempat
yang lo datengin pasti lo upload?
I : hmm...tempat tertentu aja sih. Kalo lagi misalnya jarang kesana, terus pas kesana ya baru di
update.
P : nah terus misalnya nih lagi makan nasi goreng di pinggir jalan gitu,update ga?
I : Pernah! Sekali kayak gitu!
P : terus tujuannya apa tuh kalo update tempat kayak nasi goreng itu?
I : ya iseng aja.
P: tapi ga takut jadi temen-temen Path lo yang liat jadi berpikiran ‘yaelah tongkrongannya di pinggir
jalan’ gitu?
I : ngga sih..ya kan update mah update aja.
P : oh santai aja ya? Ngga yang mikirnya ‘ah gua update tempatnya yang kelas atas aja’ gitu?
I : hahaha... ngga lah!
P : terus..terus.. kalo lo upload tempat gitu tuh tujuannya biar apa sih? Apa biar ketemu temen kah?
Atau apa gitu?
I : ya kadang emang ketemu temen, atau lagi jalan sama siapa gitu..
P : oh...tapi tujuannya yaudah lah emang kayak untuk kepuasan pribadi aja ya?
I : iya..ibaratnya biar afdol aja gitu
P : oh atau pernah update karena kayak dipaksa-paksa gitu yang ‘eh gua kan udah update, kok lo ga
update?’
I : hahahha ngga sih...ngga gitu. Emang dasar maunya sendiri aja update.
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P : oh iya terus kan di Path ada fitur yang sleep-awake tuh, suka pake juga ngga?
I : hmm..hampir ngga pernah sih. Jarang banget, karena menurut gue ngga penting aja.
P : kenapa bisa mikir ngga penting?
I : ya karena emang yaudahlah lo tidur-tidur aja..ngapain pake update hahaha
P : tapi kalo misalnya ada temen lo nih suka update sleep-awake sering banget gitu, lo suka merasa
terganggu ngga?
I : hahaha iya sih! Kayak ngerasa kenapa sih lo ngga update yang lain aja. Kenapa harus yang sleepawake. Emang mau tidur atau bangun sama siapa sih. Hahaha...
P : tapi lo pernah pake fitur itu?
I : pernah sih, tapi jarang.
P : nah pas pernah itu, kenapa tuh sebabnya? Apakah karena ketidaksengajaan atau emang lagi
pengen?
I : ya emang lagi pengen aja sih, lagi iseng.
P : kalo foto sering upload juga ngga?
I : foto.. lumayan sih. Kalo lagi ada hal-hal yang lucu atau hal-hal yang penting, upload..
P : tapi fotonya tuh biasanya lebih yang foto bareng-bareng temen, atau yang hasil capture-an
quotes gitu?
I : hmm.. ngga juga sih kalo yang quote-quotes gitu jarang. Kalo dari capture-an gua sendiri lumayan
sering sih.
P : kalo yang selfie-selfie gitu?sering juga?
I : selfie mah ngga ahahaha...
P : kenapa kok ngga mau upload yang foto selfie?
I : ngga lah.. cukup di instagram aja uploadnya, ngga usah di Path. Yang di upload ke Path yang
umum-umum aja lah. Kayak info-info juga kadang di Path.\
P : oh kayak merasa males mengganggu teman-teman Path lo ya dengan upload-an yang sifatnya
lebih pribadi kayak selfie gitu?
I : iyaa..
P : tapi kalo misalnya dengan keberadaan orang yang suka upload foto-foto selfie gitu...
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I : temen gua ada sih yang kayak gitu. Misalnya dia lagi pergi, terus dalam sehari tuh bisa beruntun
gitu upload fotonya di Path.. jadi ya ganggu banget...ngescroll dia lagi-dia lagi.
P : terus karena kerasa keganggu pernah ngga sampe kepikiran pengen ngeblock gitu?
I : ngga sih kalo sampe ngeblock..ya dibiarin aja. Ngga usah diliat, cukup di refresh aja terus.
P : oh iya kalo di Path itu kan bisa keliatan ya yang udah ngeview moments kita..nah kalo misalnya
nih yang ngeview udah ratusan orang tapi yang ngasih love atau emoji Cuma sedikit, suka kepikiran
gitu ngga sih kayak “yah gua udah upload tapi kok yang lie dikit”?
I : hahaha...kadang sih ngerasa gitu. Tapi kalo emang momentnya ngga terlalu penting ya gapapa
juga.
P : jadi ngga merasa “yaa yang like Cuma dikit,hapus aja ah momentnya”?
I : hahaha ngga sih, ngga kayak gitu.
P : kalo lo sendiri sering ngasih love atau emoji itu ke moment temen-temen lo?
I : sering sih. Sering banget. Soalnya gua yang kayak ngga ada kerjaan lain selain bukain Twitter, Path,
Instagram hahahaha..
P : ros, saat ini kan banyak yang menganggap kalo Path itu bisa mendukung eksistensi diri. Nah lo
sendiri ada ngga anggapan seperti itu?
I : hmm..ngga juga sih menurut gua. Soalnya didalam lingkup temen-temen yang di Path juga ya diadia aja. Semua pasti udah kenal deket, jadi ngga perlu lah kayak pengen nunjukkin gua eksis.
P : kalo misalnya nih lo sehari aja ngga pake Path gitu, lo suka ngerasa ada yang kurang ngga?
I : yaa iya sih ada yang kurang aja..karena ya itu tadi, info-info gitu jadi ngga tau..
P : oh jadi lebih yang ke ketergantungan info ya?
I : iyaaa...
P : padahal kan misalnya lo sering upload bareng Inta gitu-gitu kan..nah terus yang lagi di tempat ini
ya mereka-mereka itu, tapi lo ngga boleh akses Path sama sekali gimana?
I : ya gapapa sih. Soalnya mereka juga ngga bakal akses kan. Biasanya juga gitu, pake handphonenya
ntar aja buat iseng foto-foto.
P : oh berarti kalo emang lagi quality time sama temen gitu ya udah bodo amat ya?
I : iya.. ya paling bukanya kalo emang lagi bosen aja, kalo lagi ngga ada kerjaan.
P : selama ini ketika lo pake Path, pernah ngga sih Ros dapet kritik gitu dari orang?
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I : sejauh ini belum sih, belum pernah sampe kayak gitu.
P : kayak kasus bullying gitu ngga pernah ya?
I : ngga sih
P : oh kirain.. siapa tau kan karena mungkin ada yang ngga suka karena keseringan update gitu..
I : hahaha.. ngga sih soalnya ada temen kampus gua yang lebih parah malah. Kayak misalnya lagi
ngapain update, ntar ngga lama update lagi.
P : kalo hal positifnya sendiri yang lo rasain ketika pake Path ada ngga?
I : hmm ya gua ngerasa lebih deket aja sama temen-teman yang mungkin waktu di sekolah kita
ngobrolnya Cuma sekedar ‘say hi’ doang gitu, tapi kalo di Path mungkin interaksiya jadi lebih yang
kayak sering ngelove moment, ngasih emot, terus ngasih sticker. Jadi ya lebih sering gitu lah
kontaknya.
P : oh jadi lo merasa lebih dekat ketika di Path ya malah?
I : iyaaa.. udah gitu kan ngga Cuma buat foto, atau update lagu, atau check in aja..kita kan juga pasti
ada info-info baru gitu. Kayak misalnya mereka copast dari internet buat info ke kita juga gitu. Atau
promo-promo acara kampus juga kan.
P : terus ketemu temen-temen yang emang udah lama ngga ketemu gitu juga ya?
I : iyaaa
P : kalo hal-hal negatif yang pernah lo rasain pas pake Path ada ngga?
I : negatifnya ya? Apa yaaa.... kayaknya belum pernah deh ngerasa yang sampe kayak gimana gitu.
P : waa berarti bakal pake Path terus dong?
I : yaa selama Pathnya masih eksis hahaha
P : berarti nanti kalo muncul sosial media baru yang lebih eksis gitu akan ninggalin Path dong?
I : ngga sih..soalnya kayak sekarang kan juga udah banyak tuh sosmed yang muncul setelah Path
kayak Snapchat dan yang lainnya lah, tapi gua tetep pake Path.
P : kenapa kok lo masih bertahan dengan Path ini? Sampe ibaratnya lo ngga mau meninggalkan
Path?
I : mungkin kalo menurut gua ya misalnya ada sosmed baru terus bikin akun baru lagi kayak
ketemunya dia-dia lagi. Jadi ya ngapain gitu menuh-menuhin memori kebanyakan sosmed, mending
Path aja.
P : kalo yang Path Talk itu tapi pake juga?
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I : ngga.. kenapa ya.. soalnya udah ada whatsapp sama line juga jadi ya udah pake itu aja.
P : tapi di Path Talk kan ada yang bisa nunjukkin aktivitasnya gitu, tetep ya ga ngerasa penting harus
pake itu?
I : ngga sih.. soalnya dulu gua juga pernah pake, tapi yang kayak lemot gitu jadi ya gua uninstall.
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