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PEDOMAN WAWANCARA 1
Suami Istri Orangtua etnis Cina Benteng-India, Batak

1. Bagaimana cara mengenal dan berkomunikasi secara tatap muka dengan
istri anak yang beretnis India yang mempunyai bahasa yang berbeda?
2. Bagaimana cara membangun suatu ikatan maupun hubungan yang baik dan
efektif dengan pasangan anak yang beretnis India dengan bahasa dan
budaya yang berbeda untuk lebih mengenal pasangan anak?
3. Apa kelebihan yang dirasakan dari pernikahan berbeda etnis apabila dilihat
dari sisi budaya dan bahasa dari etnis Cina Benteng dan etnis India?
4. Apa kekurangan yang dirasakan dari pernikahan berbeda etnisCina
Bentengdan India apabila dilihat dari sisi budaya dan bahasa?
5. Bagaimana pola komunikasi yang menjadi suatu proses dapat lebih mudah
dibangun dari sisi bahasa dan penyesuaian budaya etnis Cina Bentengdan
India yang berbeda?
6. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan agar tercipta saling pengertian
masing-masing pasangan yang menikah berbeda etnis terutama etnis Cina
Benteng dan India?
7. Bagaimana cara orang tua beretnis Cina Benteng yang memiliki anak yang
menikah dengan etnis India dapat menerima pasangan anak yang berbeda
etnis?
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8. Bagaimana pola komunikasi orang tua dalam berkomunikasi dengan
pasangan anak yang berbeda etnis apabila mempunyai bahasa dan tradisi
etnis India yang berbeda?
9. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan untuk untuk mengajari
pasangan anak dari etnis India yang berbeda etnis dari segi budaya dan
tradisi?
10. Bagaimana cara memahamipasangan anak yang beretnis India yang berbeda
baik dari segi bahasa yang sangat berbeda dan tradisi?
11. Bagaimana pengaruh pernikahan etnis Cina Benteng dan etnis India
terhadap budaya adat Cina Benteng?
12. Apa dengan adanya pernikahan berbeda etnis antara etnis Cina Benteng dan
etnis India membawa pengaruh positif atau malah sebaliknya, pernikahan
luar suku itu membawa pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan
budaya adat Cina Benteng?
13. Faktor apa saja yang menghambat pernikahan campuran beda etnis terutama
etnis Cina Benteng dan India?
14. Bagaimana pendapat anda (sikap, pemikiran dan pengalaman) terhadap
etnis India?
15. Bagaimana cara anda mengenalkan budaya Cina Benteng kepada pasangan
anak anda yang beretnis India?
16. Apakah istri anak anda yang beretnis India menerima budaya Cina Benteng
yang anda kenalkan dan ajarkan?
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17. Apa saja konflik-konflik yang mungkin terjadi terhadap anak anda yang
menikah dengan etnis India baik dari segi budaya dan bahasa?
18. Menurut anda, bagaimana cara mengatasi konflik-konflik yang terjadi pada
anak anda yang menikah dengan etnis India?
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PEDOMAN WAWANCARA 2
Suami Istri etnis Cina Benteng- India, Batak

1. Ceritakan sedikit mengenai kedua budaya yang ada miliki?
2. Budaya mana yang lebih condong anda gunakan dalam kehidupan
keseharian setelah menikah?
3. Apakah ada sisi positif dan negatif dari pernikahan beda etnis tersebut?
4. Apakah pernah terjadi pertentangan dengan orang tua suami yang beretnis
Cina Benteng dalam pernikahan kalian yang berbeda etnis?
5. Bagaimana cara anda menyelesaikan pertentangan dengan orang tua suami
yang beretnis Cina Benteng mengenai pernikahan kalian yang berbeda
etnis?
6. Bagaimana cara anda beradaptasi dengan budaya Cina Benteng yang sudah
turun temurun dilestarikan meskipun berbeda dengan kebudayaan India dan
Batak?
7. Bagaimana cara anda beradaptasi dengan keluarga suami anda yang beretnis
Cina Benteng dengan bahasa dan budaya yang berbeda?
8. Apa anda pernah merasa kesulitan ketika beradaptasi dengan budaya Cina
Benteng dan keluarga suami yang beretnis Cina Benteng?
9. Siapa yang lebih mempengaruhi pernikahan berbeda etnis ini Ibu/Ayah dari
etnis Cina Benteng?
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10. Pernahkah anda mengalami konflik dengan orangtua suami yang beretnis
Cina Benteng sehubungan dengan perbedaan budaya yang dianut?
Bagaimana cara anda mengatasinya?
11. Bagaimana pandangan anda mengenai dua kebudayaan yang berbeda antara
etnis Cina Benteng dan etnis India, Batak?
12. Apakah orangtua suami yang beretnis Cina Benteng pernah memaksakan
kehendak untuk mengikuti budaya yang dianut?
13. Menurut kalian dari kedua budaya yang kalian miliki, budaya mana yang
lebih mencerminkan diri kalian?
14. Adakah kebebasan dari orangtua dalam menentukan budaya yang anda
miliki?
15. Bagaimana hubungan anda dengan orangtua yang beretnis Cina Benteng?
16. Apakah dua budaya yang anda miliki memudahkan anda dalam
bersosialisasi?
17. Apakah anda memiliki pengalaman yang menyenangkan karena adanya dua
kebudayaan yang anda miliki?
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PEDOMAN WAWANCARA 3
Suami Istri orangtua etnis Cina -Manado
1. Apa kelebihan yang dirasakan dari pernikahan berbeda etnis apabila dilihat dari
sisi budaya dan bahasa dari etnis Cina dan etnis Manado?
2. Apa kekurangan yang dirasakan dari pernikahan berbeda etnis Cina dan Manado
apabila dilihat dari sisi budaya?
3. Bagaimana cara orang tua beretnis Cina yang memiliki anak yang menikah
dengan etnis Manado dapat menerima pasangan anak yang berbeda etnis?
4. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan untuk beradaptasi dengan keluarga
pasangan anak dari etnis Manado yang berbeda etnis dari segi budaya dan tradisi?
5. Bagaimana pengaruh pernikahan etnis Cina dan etnis Manado terhadap budaya
adat Cina ?
6. Apa dengan adanya pernikahan berbeda etnis antara etnis Cina dan etnis Manado
membawa pengaruh positif atau malah sebaliknya, pernikahan luar suku itu
membawa pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan budaya adat Cina ?
7. Faktor apa saja yang menghambat pernikahan beda etnis terutama etnis Cina dan
Manado khususnya dari keluarga atau lingkungan sosial?
8.Bagaimana cara membangun suatu ikatan maupun hubungan yang baik dan
efektif dengan pasangan anak yang beretnis Manado dengan bahasa dan budaya
yang berbeda untuk lebih mengenal pasangan anak?
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9. Bagaimana pendapat anda (sikap, pemikiran dan pengalaman) terhadap etnis
Manado?
10. Bagaimana anda menanggapi perbedaan budaya anak anda ketika menikah
dengan pasangan yang beretnis Manado?
11. Apa saja konflik-konflik yang mungkin pernah terjadi antara andadengan anak
anda yang menikah dengan etnis Manado baik dari segi budaya dan bahasa?
12. Menurut anda, bagaimana cara mengatasi konflik-konflik yang terjadi pada
anak anda yang menikah dengan etnis Manado?
13. Apa bentuk dukungan yang anda berikan kepada anak anda ketika sedang
mengalami konflik kepada pasangannya yang beretnis Manado?
14. Bagaimana cara anda mengenalkan kebudayaan Cina kepada pasangan anak
anda yang beretnis Manado?
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PEDOMAN WAWANCARA 4
Suami Istri etnis Cina - Manado

1. Ceritakan sedikit mengenai kedua budaya yang ada miliki?
2. Apakah anda sudah menganut budaya Cina ? Bagaimana menurut anda mengenai
budaya Cina yang tentunya berbeda dengan budaya etnis anda?
3. Budaya mana yang lebih condong kalian gunakan dalam kehidupan keseharian
setelah menikah?
3. Apakah ada efek positif dan negatif yang kalian rasakan dari pernikahan beda
etnis?
4. Apabila ada dampak negatif yang muncul, bagaimana kalian menanggapi
dampak negatif yang muncul dan solusinya?
5. Apakah pernah terjadi pertentangan dengan orang tua suami yang beretnis Cina
dalam pernikahan kalian yang berbeda etnis?
6. Bagaimana cara anda menyelesaikan pertentangan dengan orang tua suami yang
beretnis Cina mengenai pernikahan kalian yang berbeda etnis?
6. Bagaimana cara anda beradaptasi dengan budaya Cina yang sudah turun temurun
dilestarikan meskipun berbeda dengan kebudayaan Manado?
7. Bagaimana cara anda beradaptasi dengan keluarga suami anda yang beretnis Cina
dengan bahasa dan budaya yang berbeda?
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8.Apa anda pernah merasa kesulitan ketika beradaptasi dengan budaya Cina dan
keluarga suami yang beretnis Cina ?
9. Siapa yang lebih mempengaruhi pernikahan berbeda etnis ini Ibu/Ayah dari etnis
Cina ?
10. Pernahkah anda mengalami konflik dengan orangtua suami yang beretnis Cina
sehubungan dengan perbedaan budaya yang dianut? Bagaimana cara anda
mengatasinya?
11. Bagaimana pandangan anda mengenai dua kebudayaan yang berbeda antara
etnis Cina dan etnis Manado?
12. Apakah orangtua suami yang beretnis Cina pernah memaksakan kehendak
untuk mengikuti budaya yang dianut?
13. Menurut kalian dari kedua budaya yang kalian miliki, budaya mana yang lebih
mencerminkan diri kalian?
14. Adakah kebebasan dari orangtua dalam menentukan budaya yang anda miliki?
15. Bagaimana hubungan anda dengan orangtua yang beretnis Cina ?
16. Apakah dua budaya yang anda miliki memudahkan anda dalam bersosialisasi?
17. Apakah anda memiliki pengalaman yang menyenangkan karena adanya dua
kebudayaan yang anda miliki?
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PEDOMAN WAWANCARA 5
Suami Istri orangtua etnis Cina Benteng-Jawa

1.Bagaimana pendapat anda (sikap, pemikiran dan pengalaman) terhadap etnis
Jawa?
2. Apa kelebihan yang dirasakan dari pernikahan berbeda etnis apabila dilihat dari
sisi budaya dan bahasa dari etnis Cina Benteng dan etnis Jawa?
3. Apa kekurangan yang dirasakan dari pernikahan berbeda etnis Cina Benteng dan
Jawaapabila dilihat dari sisi budaya?
4. Bagaimana pengaruh pernikahan etnis Cina Benteng dan etnis Jawa terhadap
budaya adat Cina Benteng?
5. Apa dengan adanya pernikahan berbeda etnis antara etnis Cina Benteng dan etnis
Jawamembawa pengaruh positif atau malah sebaliknya, pernikahan luar suku itu
membawa pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan budaya adat Cina
Benteng?
6. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan anda saat berkomunikasi dengan
pasangan anak/ suami anak anda yang beretnis Jawa?
7. Bagaimana cara anda mengenalkan dan mengajarkan kebudayaan Cina Benteng
kepada pasangan anak anda yang beretnis Jawa?
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8. Apa saja konflik-konflik yang mungkin terjadi antara anda dengan anak anda dan
suaminya yang beretnis Jawa baik dari segi budaya dan bahasa?
9. Bagaimana cara mengatasi konflik-konflik tersebut?
10. Apa ada nilai-nilai dari kebudayaan Cina Benteng yang dapat dianut dan yang
anda ceritakan kepada pasangan anak anda yang beretnis Jawa?
11. Bagaimana pola komunikasi yang menjadi suatu proses dapat lebih mudah
dibangun dari sisi bahasa dan penyesuaian budaya etnis Cina

Benteng dan

Jawayang berbeda?
12. Bagaimana cara orang tua beretnis Cina Benteng yang memiliki anak yang
menikah dengan etnis Jawa dapat menerima pasangan anak yang berbeda etnis?
13. Bagaimana pola komunikasi orang tua dalam berkomunikasi dengan pasangan
anak yang berbeda etnis apabila mempunyai bahasa dan tradisi etnis Jawa yang
berbeda?
14. Faktor apa saja yang menghambat pernikahan beda etnis terutama etnis Cina
Benteng dan Jawa khususnya dari keluarga atau lingkungan sosial?
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PEDOMAN WAWANCARA 6
Suami Istri etnis Cina Benteng- Jawa
1. Ceritakan sedikit mengenai kedua budaya yang ada miliki?
2. Apakah anda sudah menganut budaya Cina Benteng? Bagaimana menurut anda
mengenai budaya Cina Benteng yang tentunya berbeda dengan budaya etnis anda?
3. Budaya mana yang lebih condong kalian gunakan dalam kehidupan keseharian
setelah menikah?
3. Apakah ada efek positif dan negatif yang kalian rasakan dari pernikahan beda
etnis?
4. Apabila ada dampak negatif yang muncul, bagaimana kalian menanggapi
dampak negatif yang muncul dan solusinya?
5. Apakah pernah terjadi pertentangan dengan orang tua suami yang beretnis Cina
Benteng dalam pernikahan kalian yang berbeda etnis?
6. Bagaimana cara anda menyelesaikan pertentangan dengan orang tua suami yang
beretnis Cina Benteng mengenai pernikahan kalian yang berbeda etnis?
6. Bagaimana cara anda beradaptasi dengan budaya Cina Benteng yang sudah turun
temurun dilestarikan meskipun berbeda dengan kebudayaan Jawa?
7. Apakah orangtua istri anda yang beretnis Cina Benteng pernah mengajari dan
mengenalkan anda dengan budaya Cina Benteng?
8. Bagaimana menurut anda mengenai budaya Cina Benteng?

Pola Komunikasi..., Magda Wiraputra, FIKOM UMN, 2016

9. Bagaimana cara anda beradaptasi dengan keluarga suami anda yang beretnis Cina
Benteng dengan bahasa dan budaya yang berbeda?
10. Apa anda pernah merasa kesulitan ketika beradaptasi dengan budaya Cina
Benteng dan keluarga suami yang beretnis Cina Benteng?
11. Siapa yang lebih mempengaruhi pernikahan berbeda etnis ini Ibu/Ayah dari
etnis Cina Benteng?
12. Pernahkah anda mengalami konflik dengan orangtua suami yang beretnis Cina
Benteng sehubungan dengan perbedaan budaya yang dianut? Bagaimana cara anda
mengatasinya?
13. Bagaimana pandangan anda mengenai dua kebudayaan yang berbeda antara
etnis Cina Bentengdan etnis Jawa?
14. Apakah orangtua suami yang beretnis Cina Benteng pernah memaksakan
kehendak untuk mengikuti budaya yang dianut?
15. Menurut kalian dari kedua budaya yang kalian miliki, budaya mana yang lebih
mencerminkan diri kalian?
16. Adakah kebebasan dari orangtua dalam menentukan budaya yang anda miliki?
17. Bagaimana hubungan anda dengan orangtua yang beretnis Cina Benteng?
18. Apakah dua budaya yang anda miliki memudahkan anda dalam bersosialisasi?
19. Apakah anda memiliki pengalaman yang menyenangkan karena adanya dua
kebudayaan yang anda miliki?
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PEDOMAN WAWANCARA 7
Suami Istri orangtua etnis Cina Benteng-Sunda

1. Apa kelebihan yang dirasakan dari pernikahan berbeda etnis apabila dilihat
dari sisi budaya dan bahasa dari etnis Cina Benteng dan etnis Sunda?
2. Apa kekurangan yang dirasakan dari pernikahan berbeda etnis Cina Benteng
dan etnis Sunda?
3. Bagaimana pengaruh pernikahan etnis Cina Benteng dan etnis Sunda
terhadap budaya adat Cina Benteng?
4. Apa dengan adanya pernikahan berbeda etnis antara etnis Cina Benteng dan
etnis Sunda membawa pengaruh positif atau malah sebaliknya, pernikahan
luar suku itu membawa pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan
budaya adat Cina Benteng?
5. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan anda saat berkomunikasi dengan
pasangan anak/ istrianak anda yang beretnis Sunda?
6. Bagaimana pola komunikasi yang menjadi suatu proses dapat lebih mudah
dibangun dari sisi bahasa dan penyesuaian budaya etnis Cina Benteng dan
Sunda yang berbeda?
7. Bagaimana cara anda mengenalkan dan mengajarkan kebudayaan Cina
Benteng kepada pasangan anak anda yang beretnis Sunda?
8. Bagaimana pendapat anda (sikap, pemikiran dan pengalaman) terhadap
etnis Sunda?
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9. Bagaimana cara orang tua beretnis Cina Benteng yang memiliki anak yang
menikah dengan etnis Sunda dapat menerima pasangan anak yang berbeda
etnis?
10. Apa saja konflik-konflik yang mungkin terjadi antara anda dengan anak
anda dan suaminya yang beretnis Sunda baik dari segi budaya dan bahasa?
11. Bagaimana cara mengatasi konflik yang ada?
12. Bagaimana cara orang tua beretnis Cina Benteng yang memiliki anak yang
menikah dengan etnis Sunda dapat menerima pasangan anak yang berbeda
etnis?
13. Apa ada nilai-nilai dari kebudayaan Cina Benteng yang dapat dianut dan
yang anda ceritakan kepada pasangan anak anda yang beretnis Sunda?
14. Bagaimana pola komunikasi orang tua dalam berkomunikasi dengan
pasangan anak yang berbeda etnis apabila mempunyai bahasa dan tradisi
etnis Sunda yang berbeda?
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PEDOMAN WAWANCARA 8
Suami Istri etnis Cina Benteng- Sunda
1. Ceritakan sedikit mengenai kedua budaya yang ada miliki?
2. Apakah anda sudah menganut budaya Cina Benteng ? Bagaimana menurut anda
mengenai budaya Cina Benteng yang tentunya berbeda dengan budaya etnis anda?
3. Budaya mana yang lebih condong kalian gunakan dalam kehidupan keseharian
setelah menikah?
3. Apakah ada efek positif dan negatif yang kalian rasakan dari pernikahan beda
etnis?
4. Apabila ada dampak negatif yang muncul, bagaimana kalian menanggapi
dampak negatif yang muncul dan solusinya?
5. Apakah pernah terjadi pertentangan dengan orang tua suami yang beretnis Cina
Benteng dalam pernikahan kalian yang berbeda etnis?
6. Bagaimana cara anda menyelesaikan pertentangan dengan orang tua suami yang
beretnis Cina Benteng mengenai pernikahan kalian yang berbeda etnis?
6. Bagaimana cara anda beradaptasi dengan budaya Cina Benteng yang sudah turun
temurun dilestarikan meskipun berbeda dengan kebudayaan Sunda?
7. Apakah orangtua istri anda yang beretnis Cina Benteng pernah mengajari dan
mengenalkan anda dengan budaya Cina Benteng?
8. Bagaimana menurut anda mengenai budaya Cina Benteng ?
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9. Bagaimana cara anda beradaptasi dengan keluarga suami anda yang beretnis Cina
Bentengdengan bahasa dan budaya yang berbeda?
10. Apa anda pernah merasa kesulitan ketika beradaptasi dengan budaya Cina
Benteng dan keluarga suami yang beretnis Cina Benteng?
11. Siapa yang lebih mempengaruhi pernikahan berbeda etnis ini Ibu/Ayah dari
etnis Cina Benteng ?
12. Pernahkah anda mengalami konflik dengan orangtua suami yang beretnis Cina
Benteng sehubungan dengan perbedaan budaya yang dianut? Bagaimana cara anda
mengatasinya?
13. Bagaimana pandangan anda mengenai dua kebudayaan yang berbeda antara
etnis Cina Benteng dan etnis Sunda?
14. Apakah orangtua suami yang beretnis Cina Benteng pernah memaksakan
kehendak untuk mengikuti budaya yang dianut?
15. Menurut kalian dari kedua budaya yang kalian miliki, budaya mana yang lebih
mencerminkan diri kalian?
16. Adakah kebebasan dari orangtua dalam menentukan budaya yang anda miliki?
17. Bagaimana hubungan anda dengan orangtua yang beretnis Cina Benteng?
18. Apakah dua budaya yang anda miliki memudahkan anda dalam bersosialisasi?
19. Apakah anda memiliki pengalaman yang menyenangkan karena adanya dua
kebudayaan yang anda miliki?
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LAMPIRAN I: TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEY INFORMAN 1

Nama: Herjanta (Lim Sui Hian)
Usia: 59 tahun
Pekerjaan: Wiraswasta
Etnis: Cina Benteng
Agama: Kristen
Alamat: Perumahan Serpong Garden,
Tangerang Banten
No.Hp: 021 (5521290)

Wawancara dilakukan pada 29 Mei 2016, pukul 7.00 di Perumahan Serpong
Garden, Tangerang Banten.

Magda: Selamat malam om.
Om Herjanta: Ia malam.
Magda: Saya mau wawancara om beberapa pertanyaan doank sih.
Om Herjanta: Ia.
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Magda: Saya mau tanya om. Bagaimana cara mengenal dan berkomunikasi
secara tatap muka dengan istri anak yang beretnis India yang mempunyai bahasa
yang berbeda om? Cara komunikasinya otomatis bahasanya beda kan Cina
Benteng sama India, cara berkomunikasi untuk mempermudahnya gimana om?
Om Herjanta: Ya paling ya pertama tama ya dengan kayak bahasa isyarat
kelamaan dia bisa mengerti bahasa Indonesia. Gitu aja.
Magda: Oh jadi pertama bahasa isyarat dulu ya?
Om Herjanta: Ia seperti ngasih bahasa Indonesia sambil isyarat-isyarat gitu
dengan bahasa isyarat ya lama kelamaan ngerti juga gitu.
Magda: Oh dia belajarnya dari om doank? Belajar bahasa Indonesia gitu atau
diajarin juga sama yang lain?
Om Herjanta: Ya sedikit-sedikit mengerti dari isyarat lah.
Magda: Hmm. Lalu om gimana cara membangun suatu ikatan maupun hubungan
yang baik yang efektif dengan pasangan anak yang beretnis India dengan bahasa
dan budaya yang berbeda untuk lebih mengenal pasangan anak? Cara
membangunnya gimana supaya kita bisa lebih kenal kan kita tahu budayanya juga
beda bahasanya beda gitu.
Om Herjanta: Ia.
Magda: Mungkin sikapnya juga beda.
Om Herjanta: Ya saling pengertian aja satu sama lain gitu seperti bahasa maupun
budaya ya pengertian aja saling mengerti.
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Magda: Oh jadi dia juga mudah memahami ya om ya?
Om Herjanta: Ia.
Magda: Terus om ada kelebihan yang dirasakan gak dari pernikahan beda etnis ini
bila dilihat dari budaya dan bahasa dari etnis Cina Benteng dan India kan itu
berbedakan mungkin ada kelebihannya dari budaya dan bahasa?
Om Herjanta: Ya kelebihan ya seperti budaya dan bahasa jadi dapat lebih
mengetahui perbedaan budaya maupun bahasa misalnya kelebihan-kelebihannya
apa gitu dari budaya dia sama budaya kita.
Magda: Kira-kira kelebihannya apa om?Kelebihannya budaya dia gitu? Budaya
Cina Benteng lah yang dia bisa lebih memahami gimana gimana gitu.
Om Herjanta: Ya. Gimana ya.
Magda: Kayak waktu dia nikah itu dia pakai budaya Cina Benteng atau budaya
India juga?
Om Herjanta: Kalau ininya sih apa waktu pernikahannya sih ngikutin budaya itu
juga sih ya seperti budaya Tionghoa juga cuman gak terlalu difokusin Tionghoa
aja.
Magda: Jadi ada tradisi India juga dalam pernikahannya?
Om Herjanta: Ia paling cara pestanya aja .
Magda: Pestanya?
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Om Herjanta: Ia kayak ada adat-adat India seperti budaya India lah seperti tarian
segala apa.
Magda: Oh. Kalau bahasanya kan beda gitu ada kelebihannya gak? Atau apa jadi
sama-sama bisa mengetahui bisa belajar bahasa masing-masing gitu atau gimana?
Om Herjanta: Ya bahasa sih paling masing-masing aja gitu paling dari ini aja
seperti isyarat aja gitu.
Magda: Oh. Kalau om itu lebih mengenalkan dan mengajarkan tentang budaya
atau bahasanya om?
Om Herjanta: Kenapa?
Magda: Lebih mengenalkan budayanya atau bahasanya?
Om Herjanta: Biasa sih lebih mengenalkan budayanya.
Magda; Budayanya ya?
Om Herjanta: Ia hehe.
Magda: Kayak pernikahan Cina Benteng itu gimana gitu-gitunya ya?
Om Herjanta: Heeh.
Magda: Kayak perayaan gitu-gitunya juga dikenalkan om?
Om Herjanta: Kenapa?
Magda: Kayak perayaan kayak sembahyangnya, sinchia nya kayak
sembahyangnya.
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Om Herjanta: Kayak sekarang kan agamanya kan Kristen jadi gak terlalu ke adatadatnya gitu. Adat yang India benar gitu.
Magda: Terus om ada kekurangan yang dirasakan gak dalam pernikahan beda
etnis Cina Benteng dan India ini apabila dilihat dari sisi budaya dan bahasa?
Maksudnya kekurangannya gitu tadi kan kelebihannya.
Om Herjanta: Ya kekurangannya ya kita pertama-tama kita belum bisa
menyesuaikan gitu antara bahasa sama budayanya.
Magda: Karena beda banget sih ya om ya?
Om Herjanta: Ia. Jadi kekurangannya ya kita rada susah menyesuaikannya. Hmm.
Mungkin dari pernikahan karena kalau awal pernikahan kan kayak Cina Benteng
yang tradisi pernikahannya menggunakan kembang goyang yang sudah
dilestarikan dari dulu. Saya lebih condong menggunakan kembang goyang
walaupun dalam pernikahan dapat hanya melakukan resepsi saja dan tradisi
kembang goyang ya tidak terlupakan. Saya juga lebih condong dalam pernikahan
anak saya ada acara Sangjit dan yang lainnya
Magda: Oh budayanya beda banget sih ya om kalau etnis India yang paling
membedakan apanya sih om kalau budaya pernikahannya om?
Om Herjanta: Kalau dalam pernikahan yang om rasakan mah paling dari kedua
belah pihak paling gimana caranya begini begini paling ya kita saling pengertian
aja dia maunya gimana ya kita iniin. Kita maunya gimana ya saling pengertian
aja saling mengisi.
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Magda: Oh itu cara solusinya untuk menutupi kekurangan itu ya?
Om Herjanta: Ia.
Magda: Terus kayak pola komunikasi yang menjadi suatu proses dapat lebih
mudah dibangun itu dari sisi bahasa dan penyesuaian budaya itu gimana caranya
om? Apa dengan cara mengenalkan aja gitu terus beradaptasi satu sama lain gitu
ya? Beradaptasi aja gitu saling memahami saling mengerti aja gitu om?
Om Herjanta: Ia begitu hehehhe. Kayaknya hampir sama aja sih itunya ya.
Magda: Terus cara om menerima pasangan anak om yang berbeda etnis gimana
om caranya om?
Om Herjanta: Ya menerima aja karena ya mereka saling mencintai ya udah kayak
orangtua juga menyetujui aja.
Magda: Terus kalau yang mengajari pasangan anak itu dari segi budayanya itu
dengan memberi tahu aja kalau Cina Benteng itu ada perayaan Imlek gitu-gitu
aja?
Om Herjanta: Ia kalau dari budaya sih emang setiap imlek apa-apa ya, ya mereka
mengikuti tradisi Cina ya tiap tahunnya ada lah misalnya ikut perayaan.
Magda: Oh jadi pasangan anak juga ikut mengikuti kan kayak perayaan Imlek
atau apa gitu?
Om Herjanta: Kenapa?
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Magda: Jadi kayak pasangan anak juga mengikuti? Kayak perayaan Imlek dan
lain-lain gitu?
Om Herjanta: Ia itu masih mengikuti tradisi Cina.
Magda: Heeh. Terus ada gak pengaruh pernikahan etnis Cina Benteng dan India
ini terhadap budaya adat Cina Benteng? Ada pengaruhnya gak?
Om Herjanta: Pengaruh sih kayaknya sih gak ada pengaruh apa-apa sih.
Maksudnya kita saling ini aja memahami budaya masing-masing.
Magda: Oh jadi saling memahami budaya masing-masing aja?
Om Herjanta: Ia.
Magda: Terus kayak segi budayanya gitu ada yang mempengaruhi kayak Imlek
nya mungkin jadi gak terlalu gimana gitu? Pernikahannya jadi lebih ke adat India
gitu? Setengah-setengah aja ya?
Om Herjanta: Ia.
Magda: Terus dengan adanya pernikahan beda etnis ini membawa pengaruh
positif atau negatif om?
Om Herjanta: Kenapa?
Magda: Membawa pengaruh positif atau negatif gitu pernikahan luar suku ini
membawa pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan budaya adat Cina
Benteng gak atau positif semua?
Om Herjanta: Gak ya. Positif semua.
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Magda: Terus om faktor apa saja yang menghambat pernikahan campur beda etnis
ini terutama etnis Cina Benteng dan India? Faktor yang menghambat?
Om Herjanta: Faktor yang menghambat sih termasuk gak lah.
Magda: Kecuali budaya dan bahasa gitu ya?
Om Herjanta: Ia paling budaya dan bahasa udah.
Magda: Kan bahasa awal-awal pasti gak sama kan jadi cara penyesuainnya gitu ya
om ya?
Om Herjanta: Ia. Paling dari bahasa aja yang menghambat.
Magda: Kayak budaya gitu om? Tradisi? Budaya?
Om Herjanta: Paling tradisi juga saling memahami aja.
Magda: Saling memahami aja?
Om Herjanta: Heeh.
Magda: Oh. Terus bagaimana pendapat anda tentang etnis India?
Om Herjanta: Ya cukup baik aja lah.
Magda: Cukup baik aja?
Om Herjanya: Ia.
Magda: Terus kayak istri anak anda yang beretnis India menerima budaya Cina
Benteng yang anda kenalkan dan ajarkan gak? Dia benar-benar menerima gak
gitu?
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Om Herjanta: Ya menerima sih.
Magda: Oh menerima ya om. Terus konflik-konflik yang mungkin terjadi
terhadap anak anda yang menikah beda etnis dari segi budaya dan bahasa apa?
Kira-kira konfliknya om?
Om Herjanta: Kenapa?
Magda: Ada konflik gak waktu menikah beda etnis gitu kok ini budayanya begitu
ini beda apa gitu?
Om Herjanta: Enggak. Tapi gak sih maksudnya saling pengertian lah.
Magda; Salin pengertian aja ya? Jadi saling memahami ya?
Om Herjanta: Ia soalnya itu tradisi.
Magda: Oh tradisi walaupun beda gapapa?
Om Herjanta: Gapapa.
Magda: Terus menurut anda bagaimana cara mengatasi konflik yang ada itu
misalkan budayanya mungkin beda atau gimana? Kalau ada konflik-konflik
sedikit-sedikit gitu yang kecil-kecil gitu misalkan gitu kalau bahasanya,
budayanya gitu? Kira-kira cara ngatasinnya gimana om selain saling pengertian
aja?
Om Herjanta: Ya. Gak ada sih konflik-konflik yang ini mah yang besar gak ada
paling konflik-konflik seperti perbedaan aja perbedaan sedikitlah lama-lama ada
pengertian. Ia.
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Magda: Ya kayak budaya sama bahasanya aja gitu yang beda ya?
Om Herjanta: Ia.
Magda: Ooh ia om. Ya gitu aja dulu sih om yang mau ditanya.Terimakasih ya om
ya.
Om Herjanta: Ia sama-sama.
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Magda: Malam kak.
Kak Nisa: Malam.
Magda: Aku mau tanya beberapa pertanyaan kak mengenai beda etnis kan ya.
Pertanyaan pertama yang aku mau tanyain pertama itu bisa gak tolong ceritakan
sedikit mengenai kedua budaya yang anda miliki? Kan budayanya beda kan jadi
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ceritain sedikit lah kalau bisa antara budaya Cina Benteng sama India, apa yang
membedakan gitu? Mungkin dari tradisi dan bahasa.
Kak Danny: Oh, kalau dari tradisi Chinese sama India kan otomatis beda banget,
udah gitu kalau Chinese itu kan lebih..sebetulnya sih budayanya gimana ya cara
ngejelasinnya ya.
Magda: Kalau dari pernikahan kak?
Kak Nisa: Dari pernikahannya ya. Kalau pernikahannya sih kalau aku liat dari luar
sana sih Chinese kan rata-rata biasanya Chinese ke Chinese, kalau India kayaknya
lebih open cuman karena kita berdua keluarganya juga lebih modern jadi dari
pernikahannya sih gak harus dituntut India sama India atau Cina sama Cina. Tapi
kalau dari keluarga aku, karena aku kan India nyajuga udah campuran jadi bukan
India doank.
Magda: Campuran apa kak?
Kak Nisa: Batak. Jadi di keluarga aku sendiri gak ada yang India harus sama India
gitu sedangkan kalau sama tante aku dan yang lainnya sih rata-rata gitu, mereka gak
akan open gitu kalau India ya harus sama India.
Magda: Berarti kalau tante juga kak udah open semua?
Kak Nisa: Sebenarnya dari keluarga aku gak ada masalah, kalau dari mama papa
aku ya tapi kalau dari tante-tante dan keluarga yang lain dari Indianya mereka pasti
ke anak-anak mereka ya India sama India gitu. Kayaknya baru aku deh kalau di
keluarga aku sama mama aku yang India sama orang lain.
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Magda: Cuman kalau orangtua kakak gak masalah lah ya?
Kak Nisa: Gak masalah. Karena mereka juga sebetulnya udah campuran.
Magda: Oh udah sama Indonesia juga sih ya kak?
Kak Nisa: Benar.
Magda: Terus kalau dari keluarga Batak itu sendiri kan dua kebudayaan kan, itu
ada masalah gak? Kan Batak sama Cina juga beda kan.
Kak Nisa: Hmm..gak sih karena papaku juga sebenarnya ada turunan, jadi
sebetulnya mereka untuk maksain kehendak gitu gak ada.
Magda: Oh jadi mereka sama Batak aja boleh masa kakak gak boleh.
Kak Nisa: Ia betul masa gak boleh gitu. Malah kalau dari papaku sih gak ada
masalah ya.
Magda: Kalau pernikahannya ada yang beda gak? Kayak tradisi kayak oh misalkan
tradisinya kayak kan kalau Cina kan Imlek.
Kak Nisa: Di pernikahannya atau di budayanya? Sebetulnya sih sama nih ya. Kalau
Chinese itu kan mereka ada Sangjit, nah kalau di India itu juga ada istilahnya
antaran ya. Kan sama aja sebenarnya kalau dilihat cuma mungkin namanya aja
yang berbeda tapi secara prosesinya sih sama. Cuma kalau India itu, karena mereka
memang suka pesta ya jadi kalau pesta bisa 3 hari, kalau di Chinese bisa sehari bisa
beres.
Magda: Oh jadi dia pestanya 3 hari full gitu?
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Kak Nisa: Ia, kalau India ia 3 hari full.
Magda: Terus kalau dari pernikahannya gitu ada yang membedakan gak, kan
mungkin kalau Chinese dan India kayak ada tarian India-Indianya atau gimana gitu?
Kak Nisa: Ia kalau di India sih ada tariannya gitu biasanya.
Magda: Oh jadi kayak pernikahannya juga ada tarian-tariannya gitu biasanya?
Kak Danny: Biasanya ada cuman karena saya kemarin sama Chinese ya ada sih
sedikit dimasukin karena kan kita otomatis mix kan.
Magda: Oh, jadi percampuran budayanya ada ya?
Kak Nisa: Ia.
Magda: Terus kayak tradisinya, disini kan ada Imlek kalau di India ada gak tradisi
yang sampai sekarang masih dilestarikan?
Kak Nisa: Hmm..gak sih.
Magda: Yang setiap tahunnya gitu? Gak ada?
Kak Nisa: Karena aku gak terlalu ikutin adat banget sih.
Magda: Oh jadi ikut-ikut aja gitu ya?
Kak Nisa: Ia, ikut-ikut aja. Kalau biasanya ada acara di mama ya ikut, kayak di
India itu ada namanya aku lupa deh. Ada juga sih kayak perayaan namanya Wasaki
ya itu kita biasa ada tempat sembahyangnya di pasar baru itu namanya Gerduara,
karena aku kan Indianya India Sikh Punjabi jadi kita biasanya sama mama ke situ,
kalau di Chinese kan Sangjit, eh sory Imlek kalau kita Wasaki.
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Magda: Oh ia Wasaki.
Kak Nisa: Heeh.
Magda: Itu India tadi itu India Sikh itu bedanya apa?
Kak Nisa: Hmm. Kalau Sikh itu dia, kalau India kan banyak ya. Kalau aku Punjabi
gitu loh jadi lebih kalau di Indianya mereka lebih ke pedesaan gitu kayak tuan tanah
gitu.
Magda: Oh, jadi pertanyaan kedua budaya mana yang lebih condong kalian
gunakan dalam kehidupan keseharian setelah menikah? Budaya India atau budaya
Cina?
Kak Nisa:

Kayaknya sama aja sih. Soalnya kayaknya udah modern ya jadi

kayaknya gak terlalu ikut keduanya sih.
Magda: Oh jadi dua-duanya gak terlalu ikut ya?
Kak Nisa: Gak, paling ya kita kalau yang namanya keluarga ya kayak tadi ada acara
Imlek ya kita ikutin, ada acara di keluarga mama ya ikutin tapi gak yang terlalu kita
ikutin monoton gitu, maksudnya gak harus gitu bukan suatu keharusan sih.
Magda: Kalau dari India?
Kak Nisa: Hmm. Gak ada sih.
Magda: Kayak suami kakak juga ikut gak? Oh tradisi India yang sampai sekarang
masih dilestarikan jarang ya?
Kak Nisa: Jarang. Mungkin lebih ke Chinese kali ya aku ngikutinnya.
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Magda: Kayak sembahyang gitu ikut? Kan biasanya sembahyang apa, Cengbeng
atau apa?
Kak Danny: Hmm.
Magda: Kan Imlek biasanya ada sembahyangnya kan.
Kak Nisa: Sembahyang sih gak ikut.
Magda: Oh jadi lebih ke perayaannya aja ya?
Kak Nisa: Lebih ke perayaannya.
Magda: Terus ada sisi positif dan negatif gak kak dari pernikahan beda etnis ini?
Mungkin sisi positif dari budaya dan bahasa?
Kak Nisa: Sisi positifnya apa ya. Kalau bahasa ya kayaknya sama aja sih bahasanya
hehe. Gak ada sih kalau dari bahasa. Budaya sih, positifnya ya mungkin kita jadi
lebih banyak kenal budayanya kayak saya sih mungkin gak pernah ikut, gak pernah
tahu tradisi Imlek itu seperti apa. Mungkin dengan nikah baru tau. Dia juga
mungkin dengan saya bisa pergi ke keluarga, oh ini tradisi apa aja pesta orang India
itu kayak gimana gitu. Paling ya positifnya kita lebih banyak kenal budaya.
Magda: Oh jadi bisa lebih belajar budaya yang lain ya?
Kak Nisa: Ia.
Magda: Terus kayak bahasanya bisa sesuain juga ya?
Kak Nisa: Kalau bahasa sih karena kita cuma pakai bahasa Indonesia jadi gak ada
bahasa yang gimana gitu.
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Magda: Oh, pas awal-awal kenal kakak kan bahasanya pasti beda gitu atau sama?
Kak Nisa: Sama.
Magda: Bukan India bahasanya beda ci? Hehe.
Kak Nisa: Kan aku udah disini, bukan India totok.
Magda: Oh udah disini ya?
Kak Nisa: Heeh. Jadi kalau bahasa sih aku misalnya bahasa ada mama sedikit pakai
India gitu di rumah, ya dia tau sih sedikit-sedikit mungkin karena di rumah kalau
aku sama mama ngobrol bahasa India sedikit cuman gak yang terus-terusan gitu.
Kalau sedikit dia ngerti, cuman kalau aku sama dia gak pernah pakai bahasa India
atau apa gitu, cuman karena dia mungkin karena kalau dia nanya itu apa ntu artinya
gitu.
Magda: Oh jadi diajarinnya bukan secara langsung tapi secara otomatis.
Kak Nisa: Karena dia tau, kalau lagi ngobrol suka nanya gitu. Itu artinya apa.
Karena aku juga gak terus-terusan pakai bahasa itu.
Magda: Tapi bisa kan kak sedikit-sedikit?
Kak Nisa: Bisa.
Magda: Cuman dalam keseharian kan tinggal di sini jadi gak pakai bahasa India?
Kak Nisa: Ia, karena kan kalau sama dia juga di rumah juga gak pernah pakai bahasa
India paling kalau dia ke rumah aku ngobrol sama mama sedikit, nah dia nanya sih.
Magda: Terus ada negatifnya gak ci?
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Kak Nisa: Negatifnya gak ada sih.
Magda: Kalau dari segi budaya gitu?
Kak Nisa: Hmm. Gak ada sih soalnya kayaknya sama aja budayanya ya karena kita
udah modern jadi kayaknya gak ada negatifnya sih, lebih ke positif sih.
Magda: Budaya India juga gak gitu dilestarikan sampai sekarang kali ya?
Kak Nisa: Ia betul.
Magda: Ia jadi condongnya ke Imlek gitu-gitu ya Cina gitu ya.
Kak Nisa: Ia.
Magda: Terus pernah terjadi pertentangan gak kak dengan orangtua suami yang
beretnis Cina Benteng mengenai pernikahan kalian yang berbeda etnis?
Kak Nisa: Gak sih.
Magda: Kayak misalkan kok sama India budayanya beda atau mungkin Cina harus
sama Cina gitu?
Kak Danny: Gak sih. Soalnya kayaknya dari awal sih gak ada yang pertentangan
apa semua jalannya lancar sih.
Magda: Oh ia kak. Terus bagaimana cara anda beradaptasi dengan budaya Cina
Benteng yang sudah turun temurun dilestarikan meskipun beda dengan kebudayaan
India? Cara beradaptasinya?
Kak Nisa: Cara beradaptasinya mungkin dengan kita ikutin ya budaya suami apa,
kita ikutin.
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Magda: Mau gak mau ya terbawa gitu ya?
Kak Nisa: Ia, terbawa otomatis.
Magda: Oh kebawa ya jadinya?
Kak Nisa: Heeh. Jadi kita gak yang, ya kalau ada acara juga kita ikutin apa gitu.
Magda: Terus kak kayak orangtua om yang beretnis Cina Benteng mengajarkan gak
dan mengenalkan budaya Cina Benteng itu gini gini gini gitu?
Kak Nisa: Oh ia, kayak misalnya kayak Imlek. Nanti nih kalau kita mau pergi kan
saya gak tau nih ada apa ntu yang sembahyang gitu kan, kan saya gak pernah tau
nah itu diajarin.
Magda: Oh di India juga gak ada sembahyang-sembahyang gitu gak ada?
Kak Nisa: Kan berbeda. Cara sembahyangnya kan berbeda ya.
Magda: Kalau di India memang sembahyangnya gimana kak?
Kak Nisa: Kalau India itu sembahyangnya...sembahyang apanya nih?
Magda: Sembahyang kayak kan kalau di Cina Benteng kan sembahyang orang mati
gitu kematian gitu Cengbeng kan kalau disini, kalau itu ada gak?
Kak Nisa: Kalau ini gak sih paling kita kalau ke tempat sembahyangnya yang di
pasar baru itu ya sembahyangnya kayak kita ke tempat sembahyang terus doa gitu.
Doa aja sih. Gak ada yang kayak pegang hio gitu.
Magda: Terus kalau disini kan kayak ada sembahyang Imlek gitu, disitu ada gak?
Kak Nisa: Gak ada.
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Magda: Karena gak ada Imlek sih ya disitu? Heheh.
Kak Nisa: Ia gak ada. Heeh. Kita itu ada hari raya Holly namanya. Itu yang hari
warna kita lempar-lempar warnagitu. Itu sih biasanya kita kalau di tempat-tempat
gitu buat acara, lomba terus kayak baca alkitab ya gitu-gitu lah. Lomba gitu-gitu
doank sih beda kalau Imlek kan kita ke keluarga ya kalau itu lebih ke acara,
namanya itu acara kita lempar warna warni itu.
Magda: Itu tradisinya ya?
Kak Nisa: Ia tradisinya Holly.
Magda: Sekarang masih ada?
Kak Nisa: Masih.
Magda: Itu kakak suka ikut juga?
Kak Nisa: Gak sih. Aku jarang ikut karena kan jauh.
Magda: Jauh ke Indianya?
Kak Nisa: Gak. Di Jakarta sih ada mereka selalu buat di tempat sembahyangnya itu
selalu buat gitu.
Magda: Kayak kelompok orang India gitu?
Kak Nisa: Heem. Betul.
Magda: Oh di Jakarta banyak juga ya kak orang Indianya?
Kak Nisa: Haha. Ia banyak kok.
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Magda: Oh jadi mereka bergabung gitu bikin komunitas India kali ya?
Kak Nisa: Ia ada komunitasnya.
Magda: Terus tradisi itu masih melekat?
Kak Nisa: Masih karena ada panitia. Di tempat sembahyangnya itu biasanya mereka
kumpul terus buat acara kayak misalnya ada Holly terus acara yang tadi aku bilang
acara Wasaki itu. Kayak gitu sih.
Magda: Cuman jadi itu salah satu tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang
ya?
Kak Nisa: Masih.
Magda: Tujuannya apa itu?
Kak Nisa: Ya tujuannya mungkin lebih akrabin komunitas kita ya karena gak
banyak.
Magda: Oh jadi kekerabatannya lebih kuat lagi ya?
Kak Nisa: Ia persaudaraannya karena rata-rata kan memang saudara semua disitu
kan, otomatis kan kita minoritas di Jakarta kita gak banyak gitu kan jadi otomatis
ada acara itu otomatis kita bisa saling ketemu, sering kumpul.
Magda: Oh jadi India juga ada komunitasnya ya beberapa di Jakarta ini?
Kak Nisa: Ada.
Magda: Hmm. Jadi itu budaya masih dilestarikan banget sampai sekarang ya?
Kak Nisa: Ia.
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Magda: Terus kakak terakhir ikut tradisi itu kapan? Kira-kira?
Kak Nisa: Hmm. Tahun lalu kali ya.
Magda: Terus kakak pernah merasa kesulitan gak ketika beradaptasi dengan budaya
Cina Benteng?
Kak Nisa: Hmm. Gak sih.
Magda: Jadi semuanya welcome sih ya.
Kak Nisa: Welcome. Karena mungkin lebih modern jadi kita gak ada yang
pemaksaan yang harus Chinese sama Chinese, India sama Chinese eh India sama
India.
Magda: Oh yang tadi kakak bilang keluarga kakak itu ya, orangtua setuju gitu ya?
Kak Nisa: Ia setuju, karena aku juga udah campuran terus kalau di keluarga sih ko
Dani juga , mereka sih Chinese semua baru kali ini kali ya ada campuran. Terus
dari mereka juga gak ada masalah. Karena ya itu balik ke keluarga masing-masing
sih .
Magda: Kan ada keluarga yang masin nekan kan?
Kak Nisa: Masih. Masih kuno atau gimana mungkin pasti kan mereka akan seperti
itu, tapi kalau udah teropen mah kayaknya gak ada masalah.
Magda: Ia, berarti memang mau budaya apa juga ya, apalagikan orangtua kakak
campuran juga jadi masa anaknya gak dibolehin gitu ya kecuali keluarga yang lain
ya belum tentu ya.
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Kak Nisa: Benar. Kecuali dari keluarga mamaku karena mereka memang gak
campuran. Mereka India sama India gitu jadi otomatis mereka ngikutin banget kan.
Magda: Jadi gak ada percampuran budaya jadi gak ngerasa.
Kak Nisa: Ia, lebih ke India harus sama India gitu, gak bisa di luar itu. Kayak tante
aku gitu.
Magda: Oh ia kak. Terus kira-kira tante kakak ada komentar gak mengenai beda
etnis ini?
Kak Nisa: Hmm. Gak sih.
Magda: Kalau dari keluarga cici sendiri?
Kak Nisa: Kita sih lebih ke keluarga sendiri-sendiri gitu.
Magda: Oh jadi orangtua ini anaknya ini terserah orangtuanya gitu?
Kak Nisa: Ia terserah gitu.
Magda: Terus dari keluarga om nya yang lebih memperngaruhi pernikahan beda
etnis antara ibu atau ayah?
Kak Nisa: Lebih apa?
Magda: Lebih mempengaruhi?
Kak Nisa: Ayah kali ya.
Magda: Mungkin lebih banyak bicara atau gimana gitu.
Kak Nisa: Lebih banyak bicara .

Pola Komunikasi..., Magda Wiraputra, FIKOM UMN, 2016

Magda: Lebih banyak kenalin gitu?
Kak Danny: Mungkin ayah kali ya.
Kak Nisa: Ia mungkin ayah. Cuman kalau yang ngomong ke aku itu dari mamanya.
Sama aja sih ya dua-duanya ngajarinnya.
Magda: Oh ia kak. Terus pernah ada konflik gak antara orangtua suami yang
beretnis Cina Benteng sehubungan dengan perbedaan budaya yang dianut?
Kak Nisa: Gak ada.
Magda: Gak pernah ada? Dari segi budaya dan bahasa juga sama-sama menerima
aja?
Kak Nisa: Heeh. Karena mungkin saya juga ngikutin dan budayanya juga gak
terlalu memaksakan gitu jadi otomatis ya kita ngejalanin dengan santai aja.
Magda: Apalagi terus agamanya sama lagi ya jadi mungkin kalau agamanya beda
lebih itu lagi?
Kak Nisa: Mungkin. Cuman karena kita agamanya sama otomatis kan kalau budaya
ya kita anggap itu sebagain pembelajaran aja gitu loh. Lagian kan budaya nya juga
bukan yang susah atau yang gimana kan.
Magda: Tinggal ngikutin aja ya?
Kak Nisa: Ia. Tinggal ngikutin aja.
Magda: Lama-lama juga terbawa ya?
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Kak Nisa: Heeh. Malah itu kalau ke saya lebih positif sih. Sebetulnya itu kan kayak
kumpul acara keluarga gitu ya sama aja sih.
Magda: Jadi bisa memahami budaya masing-masing juga ya maksudnya ya kenal
budayanya juga bisa yang lain juga gitu gak India doank gak Batak doank gitu ya?
Kak Nisa: Ia benar.
Magda: Misalkan kedua budaya itu beda kan sama Cina kan? Kedua budaya itu
kalau Imlekan dll gak ada kan?Maksudnya dengan kata lain gitu?
Kak Nisa: Beda. Mungkin budayanya sih banyak. Orang India juga budayanya
banyak. Chinese juga budayanya banyak cuman ya karena saya lebih ke kaluarga
mama saya lebih cuek kali budayanya jadi mama saya juga gak terlalu ngikutin
India banget jadi saya lebih ke suami sih jadi lebih ngikutin ke adat suami.
Magda: Oh. Biasa kalau istri lebih ikutin ke suami sih ya?
Kak Nisa: Ia, jadi lebih karena itu kali ya.
Magda: Jadi mungkin karena tinggal di sini juga jadi wilayahnya ya di sini wilayah
Tangerang gitu.
Kak Nisa: Ia. Wilayahnya jadi di sini wilayah Tangerang. Jadi kan otomatis ya
ikutin suami. Keluarganya juga otomatis banyak keluarga suami di sini kan dan
kalau keluarga mama aku lebih banyak di Jakarta atau di Medan.
Magda: Di India masih ada?
Kak Nisa: Masih.
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Magda: Masih banyak?
Kak Nisa: Masih. Kayak mama aku dia setahun sekali masih ke sana gitu, masih ke
India.
Magda: Oh. Kalau kak terakhir ke India kapan?
Kak Nisa: Kalau aku gak, gak pernah karena udah lahir di sini .
Magda: Oh jadi ke sononya gak pernah?
Kak Nisa: Enggak.
Magda: Jadi memang udah tinggal nya udah dari dulu di sini?
Kak Nisa: Ia udah di sini jadi makanya karena itu juga gak sulit ya masuk ke budaya
suami karena sama aja kan.
Magda: Kecuali kalau dari sono gitu?
Kak Nisa: Ia dari sono langsung.
Magda: Terus ketemu di sini jadi gaya bahasanya juga berbeda ya?
Kak Nisa: Ia betul.
Magda: Terus kalau pandangan kaka mengenai dua kebudayaan yang berbeda
antara etnis Cina Benteng dan India ini apa? Pandangannya?
Kak Nisa: Hmm. Pandangan gimana ya?
Magda: Maksudnya dari lebih ke budaya dan bahasa?
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Kak Nisa: Hmm. Kalau pandangannya ya dua-duanya budaya yang menarik sih
untuk diikutin dengan adat yang berbeda, bahasa yang berbeda. Terus setiap budaya
kan ada keunikannya jadi ya menurut saya sih pandangan saya keduanya sih itu
bagus sih. Kalau kita jalanin ya dua-duanya positif aja gitu.
Magda: Terus dari keluarga suami ada yang memaksakan kehendak gak? Bebas aja
sih ya?
Kak Nisa: Ia bebas aja sih hehe.
Magda: Menurut kalian, budaya mana yang lebih mencerminkan diri kalian?
Kak Nisa: Hmm. Sebetulnya sih kalau saya ya karena kalau budaya itu kan dari
kecil otomatis ya sampai sekarang saya keikut jadi kayak budaya. Hmm.. saya itu
lebih cuek gitu. Mungkin budayanya gimana ya, kalau kita itu orang India senang
pesta, pesta ini itu. Kalau di keluarga suami kan lebih disiplin atau apa.
Magda: Oh jadi gak terlalu sering pesta gitu ya?
Kak Nisa: Heeh. Jadi kayak waktu juga kalau India kan orangnya gak tepat waktu
kalau di keluarga suami saya. Jadi mungkin dari keluarga suami saya lebih disiplin.
Kok ini acaranya udah begini begini kok di India itu kan mungkin karena sering
pesta atau apa jadi orangnya gak terlalu ngikutin waktu gitu.
Magda: Oh jadi emang kalau di India itu pesta pernikahan tiga hari ya?
Kak Nisa: Ia tiga hari bisa sampai tujuh hari.
Magda: Itu setiap hari berturut-turut?
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Kak Nisa: Ia berturut-turut. Bisa Jumat Sabtu Minggu gitu.
Magda: Kan kalau disini kan paling Cuma semalam sehari.
Kak Nisa: Cuman semalam atau orang kalau mau pisahin gereja sama apa gitu kan
dua hari.
Magda: Ia kan biasa gereja pagi malamnya pesta.
Kak Nisa: Kalau India gitu kan kayaknya lebih banyak pesta jadi mereka juga ke
waktu kalau namanya udah pesta ya pesta gitu. Lebih banyak seperti itu sih.
Magda: Bisa dibilang lebih boros ya? Hehe.
Kak Nisa: Ia, lebih boros hehhe. Benar. Bedanya disitu sih cuman ya kalau balik
lagi ke pertanyaannya ya otomatis kita berdua sih berbeda cuman ya tergantung
kitanya gimana buat itu gak jadi masalah gitu dalam pernikahan.
Magda: Ooh. Kira-kira caranya gimana begitu?
Kak Nisa: Hmm. Mungkin ada yang kayak keluarga saya sering pesta dimana kayak
waktu itu keluarga saya ada pernikahan, saling tenggang rasa kali ya. Kalau dia bisa
ikut ya dia ikut tapi kalau gak bisa saya pergi sendiri.
Magda: Ya saling pengertian gitu aja ya?
Kak Nisa: Ia saling pengertian.
Magda: Terus kak hubungan anda dengan orangtua yang beretnis Cina Benteng
sekarang gimana? Baik-baik aja?
Kak Nisa: Baik, so far sih baik.
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Magda: Soalnya udah disetujuin juga sih ya pasti udah baik ya?
Kak Nisa: Heeh.
Magda: Terus kedua budaya yang anda miliki memudahkan anda dalam
bersosialisasi gak?
Kak Nisa: Hmm. Gak ada sih.
Magda: Gak ada?
Kak Nisa: Dalam bersosialisasi mempengaruhi gitu ya?
Magda: Ia.
Kak Nisa: Karena sekolah anak saya rata-rata, kan anak saya sekolahnya di
Tangerang ya, rata-rata juga Chinese nya juga Chinese sini kan jadi kayaknya kalau
bersosialisasi sih gampang aja gitu mudah ya soalnya lingkungannya udah disini
gitu.
Magda: Oh soalnya kakak dari lahir juga udah disini gitu ya?
Kak Nisa: Ia benar.
Magda: Kecuali kalau dari India, India banget pindah ke sini mungkin
sosialisasinya rada susah ya?
Kak Nisa: Heeh. Karena saya dari kecil udah di Tangerang juga , gak sih saya
pertama kecil di Medan terus pindah ke Tangerang terus tapi kan maksudnya
teman-temannya otomatis kan dengan berjalannya waktu kan kita bersosialisasi ya
sama gitu jadi masuk ke keluarga suami juga gak ada masalah.
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Magda: Oh jadi karena tinggal memang dari kecil sih ya di sini kecuali kalau dari
India ke sini mungkin sama orang lain cara ngomongnya juga susah.
Kak Nisa: Ia susah. Cuman kalau sekarang sih gak gak ada.
Magda: Terus kak ada memiliki pengalaman menyenangkan gak atau menyedihkan
dari kedua budaya yang berbeda yang anda miliki ini?
Kak Nisa: Pengalaman menyenangkan..Hmm. Apa ya? Mungkin dalam pernikahan
kali ya?
Magda: Ia.
Kak Nisa: Waktu acara pernikahan ya. Karena di acara pernikahan saya kan waktu
itu kita ada tarian India mungkin itu jadi lucu kan kalau misalnya keluarga Chinese
liat itu gitu. Jadi berbeda kan. Karena kalau biasa di Chinese gak ada kayak tariantarian.
Magda: Paling kayak nikah resepsi biasa aja gitu ya?
Kak Nisa: Ia. Mungkin itu yang buat unik gitu .
Magda: Ada yang menyedihkan gak pengalamannya?
Kak Nisa: Gak sih.
Magda: Semua enjoy aja sih ya?
Kak Nisa: Enjoy aja sih.
Magda: Terus ada hambatan-hambatannya gak kak dalam pernikahan beda etnis
ini?
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Kak Nisa: Hmm. Gak ada.
Magda: Enggak ada ya?
Kak Nisa: Enggak.
Magda: Gak India banget sih gitu ya? Heheh
Kak Nisa: Ia. Hambatannya apa ya. Mungkin awal-awal pernikahan karena kalau
awal pernikahan kan kayak India yang saya tadi bilang pernikahan tiga hari ya
mungkin kayak ada dari keluarga mama saya yang bilang kenapa gak ada acara ini
acara ini tapi kalau di Chinese kan gak gitu banyak terus jadi kita berdua
hambatannya itu. Dari kedua pihak mungkin kan harus ada begini nih acaranya atau
dari papa saya Batak harus ada ini Chinese harus ada ini. Solusinya ya kita berdua
komunikasi sih jadi dari hambatan itu komunikasi kita berdua gimana supaya
acaranya sesuai kehendak kita aja gitu.
Magda: Kalau dari Batak gitu ya itu pernikahannya beda gak sama Cina?
Kak Nisa: Beda.
Magda: Itu bedanya apa?
Kak Nisa: Maka itu sebenarnya kita kan tiga budaya sebenarnya bukan dua. Dari
tiga budaya, Batak kan otomatis saya juga papa saya Batak, Batak itu sebetulnya
lebih keras kan waktu itu kita diminta ada pesta adat ke Medan gitu. Kita harus
pulang ke Medan harus adain adat gitu cuman kitanya gak mau gitu. Ya paling
hambatannya di situ. Terus kayak di India juga ia nih keluarga banyak di Medan
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kan harus buat disana juga acara. Jadi buat di Jakarta buat di Medan. Hambatannya
di situ sih.
Magda: Hambatannya sebelum nikah gitu ya?
Kak Nisa: Ia sebelum menikah. Tapi begitu pernikahan sih udah gak mungkin
karena dari keluarga besar kali ya, hambatannya lebih di keluarga besar bukan
keluarga intinya.
Magda: Oh pernikahannya beda-beda sih ya?
Kak Nisa: Betul.
Magda: Kayak India musti pesta 3 hari sampai 7 hari. Disini paling cuma sehari.
Kak Nisa: Terus adat apa yang musti dimasukin mereka memaksakan gitu. Kalau
di Batak kan ada harus penyerahan Pulos gitu-gitu. Kalau di India mereka kayak
ada yang buat Hema ada yang acara-acara seperti itu gitu cuman kita lebih mungkin
lebih ambil acara Chinese kali ya yang lebih simple. Kita ambil simple nya sih.
Magda: Tapi berkomunikasi menjelaskannya gimana kak? Supaya kan keluarga
menerima kan. Ini memang mau tradisinya gini aja yang simple nikahnya kan
otomatis kan yang lain awalnya kan pinginnya kayak gini kayak gini.
Kak Nisa: Kita komunikasiin ke orangtua dulu , kita komunikasikan ke orangtua
terus nanti dari orangtua yang ke keluarga besar sih karena kalau kita yang maju
kan otomatis kayaknya kurang enak ya. Jadi orangtua yang lebih jelasin ke tante
yang lain.
Magda: Oh jadi kasih penjelasan ke orangtua dulu ya?
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Kak Nisa: Heeh.
Magda: Oh jadi yang membedakan itu aja sih ya dalam pernikahan beda etnis ini
ya?
Kak Nisa: Sebelum pernikahan bahkan.
Magda: Budaya apa yang mau dipakai gitu ya?
Kak Nisa: Ia budaya apa. Karena kan tiga budaya nih misalnya kita ringkasin dua
budaya aja kayak tadi kan kita balik ke topik ya Cina Benteng sama India. India aja
minta misalnya kenapa gak buat tiga hari terus ada acara ini, pasang enak kumpulkumpul dulu ini itu kan banyak gitu. Sebenarnya sih inti acaranya kan cuman satu
resepsi gitu cuman mereka dibuat demi pesta gitu seneng-seneng dibuat panjang
gitu sedangkan kalau di Chinese kan gak, sehari dua hari Sangjit sama itu aja udah
kelar kan gitu.
Magda: Jadi masih dilestarikan itu nikahnya ya?
Kak Nisa: Heeh. Hambatannya mungkin waktu di pernikahan awal-awal persiapan
pernikahan.
Magda: Oh ia terus solusinya yang menjelaskan ke orangtua dijelasin ke
keluarganya?
Kak Nisa: Ia solusinya kita bilang kalau kita lebih ambil ke yang ringkasnya aja
kita mau sehari selesai terus dari orangtua untungnya ngerti jadi mereka yang
omong langsung ke keluarga besar sih.
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Magda: Terus kalau keluarga dari Batak itu kak ada yang menentang gak? Kan
biasa mungki Batak musti sama Batak gitu?
Kak Nisa: Hmm. Gak sih enggak kalau dari keluarga papaku karena udah terlalu
banyak campurannya sih ada campuran Chinese ada campuran.
Magda: Oh jadi gak semua Batak sama Batak ya udah campuran juga ya?
Kak Nisa: Ia karena di keluarga papaku rata-rata keluarga besar udah campur
semua.
Magda: Paling ya itunya pernikahannya aja ya sebelum nikah ya?
Kak Nisa: Ia. Cuman ada beberapa orang yang memaksakan kehendaknya kali ya
yang pas pernikahan itu.
Magda: Karena tradisinya aja ya?
Kak Nisa: Ia. Karena mungkin kan ada kalau di Batak itu ada tetua tetuanya ada
orangtuanya gitu jadi mereka yang harus begini seperti ini seperti ini.
Magda: Ia ci. Gitu aja sih kak yang mau ditanyain sekarang.
Kak Nisa: Oh itu aja?
Magda: Thankyou ya kak.
Kak Nisa: Ia sama-sama.
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Alamat: Perumahan Mahkota Mas blok O,
No 30.
No.telfon: 55774245

Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2016, pukul 1.00 di Perumahan
Mahkota Mas, Tangerang.
Magda: Selamat siang oma, ini aku mau wawancara mengenai etnis Jawa dan etnis
Cina Benteng. Pertama, apa pendapat anda mengenai terhadap etnis Jawa?
Oma Katarina: Mengenai etnis Jawa ya. Pertama orangnya itu lebih halus.
Magda: Heeh Terus?
Oma Katarina: Terus pemikirannya orangnya gak terlalu apa ya, orangnya nerimo
gitu.
Magda: Nerima gitu?
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Oma Katarina: Nerimo. Nerimo itu menerima maksudnya bisa. Pokoknya nerimo
itu menerima keadaan gitu loh. Jadi gak neko neko gitu.
Magda: Terus kayak budayanya?
Oma Katarina: Hmm.Budayanya?
Magda: Ia. Tradisi pernikahannya gitu. Beda gak sama Cina Benteng?
Oma Katarina: Ya beda lah.
Magda: Yang bikin beda apa? Apa dari pakaiannya atau apa?
Oma Katarina: Oh ia. Dari pakaian ya jelas beda.
Magda: Kebaya ya dia ya?
Oma Katarina: Kalau dia kan lebih pakaian nasional kalau Cina Benteng kan
internasional gitu. Ada juga sih yang pake yang tradisi cuman kan sekarang udah
jarang pakai tradisi. Banyakan umumnya yang internasional aja gitu.
Magda: Jadi waktu nikah juga pakainya internasional?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Terus kalau kayak ada campuran budaya Jawanya gak? Waktu nikah?
Oma Katarina: Waktu pemberkatannya. Pemberkatan jadi pakaiannya yang
perempuan pakai kebaya tapi kebaya modern.
Magda: Heeh. Jadi yang gak tradisional banget ya?
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Oma Katarina: Gak. Itu udah diiniin lah disesuaikanlah jadi supaya jangan terlalu
itu ke sana ke sini jadi pokoknya jalan tengah aja gitu.
Magda: Adil ya. Terus ada kelebihan yang dirasakan gak dari pernikahan beda etnis
apabila dilihat dari sisi budaya dan bahasa dari etnis Cina Benteng dan etnis Jawa?
Kelebihannya yang dirasakan? Dari budayanya gitu? Apa jadi lebih tau budaya
orang ntu begini gak terpatok Cina doank budayanya ini itu gitu.
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Terus kalau dari bahasanya ada yang beda gak oma?
Oma Katarina: Bahasa?
Magda: Ia.
Oma Katarina: Bahasa kan pakai bahasa Indonesia.
Magda: Apa mungkin dia ada keceplosan gitu ngomong bahasa Jawa gitu?
Oma Katarina: Ya karena ini juga kalau dari koko Andi kan, koko Andi kecilnya
ya dia udah bisa ngomong Jawa jadi gak terlalu ini gak terlalu sulit adaptasinya.
Magda: Oh. Dia udah bisa ngomong Jawa dari dulu?
Oma Katarina: Udah bisa ngomong Jawa.
Magda: Sedikit-sedikit bisa lah ya?
Oma Katarina: Bukan sedikit. Udah dulunya di Lampungnya kebanyakan orang
Jawa.
Magda: Oh dulu tinggalnya di Lampung?
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Oma Katarina: Ia. Kebanyakan orang Jawa jadi kalau bisa mah itu ngomong sama
tetangga atau apa itu ngomong Jawa.
Magda: Oh berarti dia beradaptasi sama keluarga tante Yosepinnya gak susah
donk?
Oma Katarina: Oh, enggak. Ia enggak susah.
Magda: Oh soalnya udah bisa ngomong Jawanya ya?
Oma Katarina: Bisa.
Magda: Terus budayanya juga dia masih ikut budaya Jawa gak?
Oma Katarina: Kalau ikut budaya Jawa gak ya kayaknya lebih ke ikut Cina Benteng
karena dia yang itu kan. Kan masuk terus kayak mama, eh kalau kayak di rumah
kan itu biasa kebiasaan kan ya hari-hari ya cara Cina Benteng gitu.
Magda: Oh sembahyang gitu-gitu ya? Masih ikut?
Oma Katarina: Sembahyang. Ya bantuin gitu.
Magda: Oh ia. Kayak istrinya juga masih ikut?
Oma Katarina: Mau.
Magda: Mau?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Terus ada kekurangan yang dirasakan gak dari pernikahan beda etnis ini?
Dari sisi budaya gitu?
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Oma Katarina: Ya. Kalau kekurangannya. Sisi budaya harus banyak penyesuaian
aja kalau misalnya ya itu kalau misalnya kita ada sembahyang apa gitu tapi gak
terlalu sulit juga sih.
Magda: Ada penyesuaian sama toleransi lah ya gitu ya?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Yang penting saling menghormati, saling menghargai gitu sih ya?
Oma Katarina: Ia lah. Pasti harus itu mah. Hmm.
Magda: Terus ada pengaruh pernikahan beda etnis Cina Benteng dan etnis Jawa gak
terhadap budaya adat Cina Benteng? Ada pengaruhnya gak?
Oma Katarina: Pengaruhnya apa ya.
Magda: Jadi kayak tradisi Cina Benteng ada yang hilang sedikit-sedikit, dia jadi
rada gak ikut Cina Benteng gitu?
Oma Katarina: Hmm. Ya gak sih kali kalau selama masih menerima ikut gitu. Kalau
masih ada orangtua mah mungkin masih ini ya tapi kalau tau tergantung mereka
nanti ininya kebawa yang mana.
Magda: Oh. Kalau sekarang mah masih?
Oma Katarina: Ia masih.
Magda: Terus kalau pernikahan yang berbeda etnis ini antara Cina Benteng dan
Jawa membawa pengaruh positif atau malah sebaliknya? Pernikahan luar suku itu

Pola Komunikasi..., Magda Wiraputra, FIKOM UMN, 2016

membawa pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan budaya adat Cina Benteng
atau positifnya? Jadi dengan adanya pernikahan itu bawa positif atau negatif?
Oma Katarina: Yah. Kalau yang pihak Jawa nya bisa masuk ke Cina Benteng ya
positif, kalau yang Cina Benteng nya kebawa Jawa jadinya kan malah gak itu. Apa
maksudnya negatif lama-lama bisa hilang.
Magda: Kalau sekarang masih setengah-setengah aja?
Oma Katarina: Sekarang sih masih. Ia masih ya ikut ngerayain Imlek. Masih ikut
ngerayain.
Magda: Masih hormatin lah gitu ya?
Oma Katarina: Ia masih.
Magda: Terus kalau misalkan kalau ada perayaan tradisi Jawa gitu gimana?
Keluarga di sini masih hormatin gak kayak ngucapin atau apa gitu?
Oma Katarina: Kalau apa?
Magda: Kalau misalkan, Jawa kan misalkan budaya Jawa apa, tradisi apa gitu. Kan
kalau di sini kan Imlek mungkin kalau di Jawa itu apa gitu?
Oma Katarina: Hmm. Enggak. Sekarang kan masalahnya Khatolik ya.
Magda: Oh satu agama sih ya?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Kecuali Muslim ya kayak lebaran gitu-gitu ya?
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Oma Katarina: Ia. Kalau satu agama ya Khatolik kan jadi acar itu juga masih ya
sama-sama.
Magda: Hampir sama sih ya?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Terus gaya bahasa yang digunakan saat berkomunikasi dengan pasangan
anak atau istri anak anda yang beretnis Jawa gimana? Bahasa Indonesia aja?
Oma Katarina: Ia. Bahasa Indonesia.
Magda: Dia bisa nyesuain ya? Kalau misalkan di sini ya bahasa Jawa nya
dikurangin lah gtiu bahasanya?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Dia bisa menyesuaikan sendiri sih ya?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Terus kalau, pernah gak cara anda. Bagaimana cara anda mengenalkan dan
mengajarkan kebudayaan Cina Benteng kepada pasangan anak anda yang beretnis
Jawa? Jadi kayak ini sembahyangnya itu buat ini gini gini gini sembahyangnya. Ini
itu buat apa sembahyangnya gitu gitunya pernah gak?
Oma Katarina: Ia diajarin ya.
Magda: Diajarinnya gimana?
Oma Katarina: Diajarinnya ya kalau pas itu acara sembahyang terus misalnya
bakcang.
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Magda: Oh di sana gak ada sih ya di Jawa?
Oma Katarina: Enggak. Jadi dikasih tahu.
Magda: Oh. Dia kayak bikin bakcang gitu masih ikut gak?
Oma Katarina: Enggak sih.
Magda: Enggak?
Oma Katarina: Enggak.
Magda: Terus pernah ada konflik gak yang mungkin terjadi antara anak anda
dengan istrinya yang beretnis Jawa dari sisi budaya dan bahasa? Kan beda budaya
ntu mungkin ada konflik apa gak pernah ada gak?
Oma Katarina: Selama ini ya masih gak ada sih.
Magda: Kalau dari sebelum nikah gitu?
Oma Katarina: Sebelum nikah?
Magda: Yang untuk acara pernikahannya gitu?
Oma Katarina: Ooh. Acara pernikahannya karena mereka mau sih ikut cara kita
gitu. Ikut acara kita misalnya apa namanya.
Magda: Pemberkatan gereja? Kan memang dia Khatolik kan?
Oma Katarina: Hmm.
Magda: Tapi gak ada sangjit ya?
Oma Katarina: Gak. Lamaran aja.
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Magda: Gak ada sangjit gitu gak ada ya?
Oma Katarina: Enggak. Sangjit enggak. Jadi waktu itu Cuma lamaran udah
langsung lamaran udah, kasih cincin sekaligus gitu.
Magda: Oh jadi ngelamar gitu doank? Tunangan lah ya?
Oma Katarina: Ia kayak tunangan gitu aja. Ketemu keluarga misalnya terus lamaran
udah kasih itu.
Magda: Terus tadi katanya ada itu ya pemilihan harinya ya?
Oma Katarina: Oh ia. Heeh.
Magda: Katanya kalau di Jawa itu hari biasa juga boleh, kalau ini Sabtu Minggu.
Katanya tadi bilang dia ada itunya ya harinya ya?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Konflik sedikitnya di situ ya katanya bingung?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Jadi keluarga Jawa itu maunya kan hari-hari baik gitu kan?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Katanya kalau keluarga Jawa hari biasa juga gapapa gitu, pokoknya baik
aja terus katanya kalau di sini.
Oma Katarina: Heeh. Mau carinya Sabtu Minggu.
Magda: Ia. Emang ada yang kayak gitu ya?
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Oma Katarina: Waktu itu sih memang nyari hari.
Magda: Nyari hari ya. Terus katanya yang Sabtu Minggu ya, dijelasin gitu?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Takutnya kalau hari biasa takut pada gak datang?
Oma Katarina: Ia. Kalau di Jakarta kan orang kebanyakan sibuk kan. Bisa ada acara
pernikahan gitu kan paling enggak Sabtu Minggu.
Magda: Kecuali kalau dia ngerayain di Jawa ntu ya mungkin bisa ya?
Oma Katarina: Ia bisa.
Magda: Terus kalau kayak gitu dulu cara mengatasi konflik kayak gitu gimana?
Oma Katarina: Ya dijelasin seperti itu.
Magda: Dari tante Yosepin sama ko Andi nya donk?
Oma Katarina: Ia. Maksudnya kan di sini kan bukan di kampung, kalau di kampung
kan orang banyakan gak maksudnya banyak waktu orang kalau misalkan ada
hajatan hari biasa juga orang bisa datang kalau di sini kan gak bisa. Harus Sabtu
Minggu.
Magda: Orang pada sibuk?
Oma Katarina: Ia kan pada kerja.
Magda: Heeh. Konfliknya paling konfliknya kecil gitu aja sih ya?
Oma Katarina: Ia.
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Magda: Pemilihan hari aja ya? Soalnya satu agama sih jadi gak terlalu itu.
Oma Katarina: Ia. Cuman waktu itu kan pihak perempuan mau yang pihak Jawanya
mau ada ciri khas Jawa nya minta pemberkatan aja, pemberkatan pakai kebaya
modern. Ya udah kita toleransi di situ aja. Pemberkatan pakai kebaya modern,
waktu nikah pakai internasional.
Magda: Oh jadi ada adilnya lah ya setengah-setengah gitu ya?
Oma Katarina: Ia. Ya memang kalau beda suku beda etnis kan musti begitu jadi gak
bisa salah satu dominan harus begini aja gitu kan gak bisa.
Magda: Musti ada itu sama keluarga juga, keluarga satunya maunya gimana gitu
ya?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Oma, kalau hari kan udah ikut kita Sabtu Minggu aja pokoknya kan, dia
gak kenapa-kenapa kan?
Oma Katarina: Pokoknya kita ambil jalan tengahnya lah. Kayak jangan yang
penting ya musti sama-sama .
Magda: Saling menghargai lah ya?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Terus ada nilai-nilai dari kebudayaan Cina Benteng gak yang dapat dianut
yang anda ceritakan kepada pasangan anak anda yang beretnis Jawa? Kayak nilainilai nya gitu?
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Oma Katarina: Yah kalau tradisinya kalau imlekan kumpul keluarga gitu.
Magda: Oh kayak gitu ya?
Oma Katarina: Ia. Ikut makan.
Magda: Dia gabung gitu kan ya ma?
Oma Katarina: Ia. Ia. Terus saling kunjungin kalau imlek ya ikut. Dia kan ikut tiap
imlek kan ikut kunjungan ke tempat saudara gitu.
Magda: Kalau sembahyang dia masih ikut semua gak?
Oma Katarina: Sembahyang ya bantuin itunya, tapi dia mau kok karena Khatolik.
Magda: Jadi dia bisa adaptasi ya?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Khatolik sih ya?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Terus kalau komunikasi yang menjadi suatu proses dapat lebih mudah
dibangun dari sisi bahasa dan penyesuaian budaya.
Oma Katarina: Apa? Kenapa?
Magda: Kalau komunikasi yang menjadi suatu proses dapat lebih mudah dibangun?
Oma Katarina: Pola komunikasi?
Magda: Jadi lebih mengenal gitu.
Oma Katarina: Hmm. Apa ya. Pola komunikasinya ya terbuka gitu.
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Magda: Saling terbuka aja ya?
Oma Katarina: Saling terbuka terus saling menghargai terus dari sisi bahasa ya
bahasanya pakainya yang bahasa Indonesia yang umum.
Magda: Saling nyesuain aja sih ya itu mah ya? Toleransi ya gitu?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Terus kalau cara orangtua Cina Benteng yang memiliki anak yang menikah
dengan etnis Jawa dapat menerima pasangan anak yang berbeda etnis itu gimana
cara menerimanya?Menerima tante Yosepin itu menerimanya gimana? Cara
menerimanya? Kan awal-awal kan kok beda etnis gitu kan atau musti Cina sama
Cina atau boleh?
Oma Katarina: Ya beda etnis. Awalnya sih ya, awalnya ya kepikiran juga nantinya
gimana gitu kalau beda etnis kan kita musti penyesuaian ini, tapi ya namanya
anaknya udah senang terus yang penting itunya satu agama ya dan dilihat dari
pribadinya ya maksudnya baik ya udah dan liat dari umur. Umur juga kalau
namanya dia udah cocok selama ini, kita gak kasih lagi nanti makin tua lagi jadi ya
banyak pertimbangannya.
Magda: Pernah ada ketakutan gak nanti kayak ini ikut tradisi Jawa gak ya jadi dia
ngelupain kayak tradisi Cina Bentengnya terlupakan gitu jadi dia ikut Jawa terus.
Sebelum nikah pernah ada ketakutan kayak gitu gak?
Oma Katarina: Dari siapa? Dari pihak orangtua?
Magda: Ia.
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Oma Katarina: Ya pasti lah.
Magda: Jadi kayak takut nanti dia jadi ikut ke Jawa banget.
Oma Katarina: Ia. Ada.
Magda: Terus cara ngatasinnya gitu gimana? Kalau ada ketakutan-ketakutan kayak
gitu? Percaya aja? Atau jalanin aja gitu?
Oma Katarina: Ya paling ya mau gak mau sehari-hari apa yang menjadi budaya
Cina Benteng ya harus dikenalin harus dilaksanain dipakai terus dilestariin harus
dengan ini.
Magda: Jadi bawa sih tante Yosepin nya jadi terbawa gitu ya?
Oma Katarina: Heeh. Kayak kebiasaan-kebiasaan kita yang apa, Cina Benteng apa
misalnya.
Magda: Itu dipaksakan untuk masuk Cina Benteng atau dari kemauan dia sendiri
ma? Ada paksaan gak untuk ikut budaya Cina Benteng atau memang dia mau
kemauan sendiri gitu untuk masuk ke Cina Benteng?
Oma Katarina: Gak sih ya, gak tau ya kalau dia mau ikut ya tau terpaksa atau gak
ya gak tau.
Magda: Ya intinya dia memang ikut gitu ya?
Oma Katarina: Ia ikut. Cuman kayaknya dia sih ini sih mau aja.
Magda: Jalanin jalanin aja ya dia ikut kalau ada perayaan apa gitu.
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Oma Katarina: Ia dia dari cara manggil aja dia mau kok ngikutin maksudnya cara
manggil ini manggil apa ke sini manggil apa gitu.
Magda: Walaupun beda banget sih ya?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Orang Jawa sama orang Cina Benteng.
Oma Katarina: Manggilnya dia itu mau dia manggil kukuh manggil ai itu misalnya
manggil engkim.
Magda: Terus dalam berkomunikasi itu dengan pasangan anak yang berbeda etnis
apabila mempunyai bahasa dengan etnis Jawa yang berbeda, pola komunikasinya
gimana gitu? Jadi cara adaptasi aja ya? Dianya beradaptasi gitu ya?
Oma Katarina: Ia beradaptasi.
Magda: Terus kalau misalkan dia secara otomatis dia ada salah keceplosan
ngomong bahasa Jawa gitu kita nanya gak suka nanya gak itu apa maksudnya?
Oma Katarina: Karena kan udah tau.
Magda: Oh udah tau ya?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Jadi mungkin dia suka ada keceplosan gak kalau omong gitu?
Oma Katarina: Ia. Ia ada juga.
Magda: Terus kita ngertiin aja ya mahamin aja ya kalau dia kan memang orang
Jawa gitu ya?
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Oma Katarina: Ia tau.
Magda: Terus ada faktor yang menghambat gak pernikahan beda etnis terutama
etnis Cina Benteng dan Jawa khususnya dari keluarga atau lingkungan sosial? Ada
faktor yang menghambat gak?
Oma Katarina: Yang menghambat ya.
Magda: Hambatan-hambatannya gitu.
Oma Katarina: Apa ya. Selama ini gak ada hambatan sih.
Magda: Gak ada hambatannya ya?
Oma Katarina: Hambatannya ya dia kalau misalnya gak terlalu ngerti apa ya
kebiasaan kita gitu loh maksudnya.
Magda: Kayak sembahyang gitu-gitunya?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Jadi itu hambatannya sih ya? Yang penting seagama sih ya ma?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Oh jadi walaupun seagama tapi beda etnis mah gak masalah ya itu? Kan
kalau budaya kan masih bisa beradaptasi gitu satu sama lain gitu ya?
Oma Katarina: Ia kalau agama susah ya tapi kalau ya kalau bisa satu etnis satu
agama lebih gampang gak ada adaptasi. Kalau beda etnis itu kadang-kadang perlu
adaptasi, kebiasaan mereka begini kebiasaan kita begini, kita kan harus banyak
toleransi gitu. Kalau satu etnis kita sama-sama satu etnis terus satu agama udah gak
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ini maksudnya gak ada yang perlu diiniin diperdebatin kan kalau gak kan kalau
kebiasaan dia kan begini kebiasaan kita begini .
Magda: Kebiasaan dia yang masih dilakukan sampai sekarang apa ma?
Oma Katarina: Kebiasaan dia?
Magda: Ia. Kayak Jawa nya gitu yang masih dilakukan yang beda banget lah gitu
sama kita?
Oma Katarina: Apa ya.
Magda: Atau udah hampir sama?
Oma Katarina: Heeh.
Magda: Udah sama-sama ngikutin aja lah ya gitu?
Oma Katarina: Ia.
Magda: Tapi kalau kayak imlek gitu-gitu mah dia masih ikut semua kan?
Oma Katarina: Ikut. Ikut nyoja apa ikut.
Magda: Sembahyang semua ikut semuanya?
Oma Katarina: Ikut.
Magda: Terus kayak Jawa gitu, tapi kalau misalkan keluarga dia ada perayaan apa
gitu di Jawa gitu oma dan keluarga pada ke Jawa gak atau telfon gitu?
Oma Katarina: Enggak.
Magda: Kayak telfon gitu? Komunikasi lancar gak?
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Oma Katarina: Enggak. Komunikasi bagus sih sama keluarganya waktu ngelahirin
apa kan saudara dia yang nungguin, yang nemenin.
Magda: Jadi sekarang hubungan oma sama pasangan ko Andi yang berbeda etnis
masih lancar-lancar baik-baik aja semua?
Oma Katarina: Ia baik-baik aja.
Magda: Ia itu aja sih yang mau ditanyain. Terimakasih ya oma.
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LAMPIRAN VIII: TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEY INFORMAN 8
Nama Suami: Andi Susanto
Usia: 39 tahun
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Etnis: Cina Benteng
Agama: Khatolik
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1/30 Cikokol-Tangerang
No.Hp: 082123220102

Nama Istri: Yosepim Dian
Retnowati
Usia: 33 tahun
Pekerjaan: Karyawan Swasta
Etnis: Jawa
Agama: Khatolik
No. Hp: 081210300993
Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2016, pukul 11.00 a.m di Perumahan
Mahkota Mas, Tangerang.

Magda: Selamat pagi om dan tante.
Om Andi: Ia pagi.
Magda: Ia aku mau wawancara mengenai pernikahan beda etnis antara etnis Cina
Benteng dan Jawa. Pertama aku mau tanya bisa gak ceritain sedikit mengenai kedua
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budaya yang anda miliki jadi Jawa itu apa tradisi dan budayanya terus Cina Benteng
itu apa?
Om Andi: Ya dari om dulu ya?
Magda: Ia.
Om Andi: Kalau om kan dari Cina Benteng ya, kalau Cina Benteng paling Imlek,
kalau gitu ada Cengbeng ya. Ya itu aja paling.
Magda: Kalau kayak sangjit gitu ada gak om?
Om Andi: Sangjit kemarin ada.
Magda: Jadi kayak hari sebelumnya gitu?
Om Andi: Heeh. Hari sebelumnya tapi kemarin waktu om nikah itu gak pakai
sangjit.
Magda: Oh gak pakai om?
Om Andi: Heeh. Jadi langsung kayak nasional gitu loh. Jadi lamaran langsung
resepsi ini.
Magda: Terus kayak nikahnya ada resepsinya itu Cina Benteng modern atau ada
Jawa jawanya juga?
Om Andi: Nasional ya.
Magda: Jadi gak ada campuran Jawa jawanya?
Om Andi: Gak. Jawanya paling ya.
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Tante Yosepin: Pemberkatan pada pakai kebaya aja.
Magda: Oh jadi dari bajunya aja pakai kebaya gitu?
Om Andi: Ia.
Magda: Terus kalau kayak Cina Benteng gak pakai kayak kembang goyang gitugitu?
Om Andi: Enggak, gak pakai.
Magda: Terus kalau dari bahasanya om?
Om Andi: Kalau bahasa ya bahasa Indonesia tapi kadang pakai bahasa Jawa.
Magda: Bahasa Jawa itu yang kayak gimana?Maksudnya lebih lembut gitu?
Tante Yosepin: Bahasa sehari-hari .
Magda: Bahasa sehari-hari?
Om Andi: Ia.
Tante Yosepin: Kalau bahasa yang halus kan pasti ko Andi gak bisa.
Magda: Terus kayak ngomong ke keluarga ko Andi nya kayak gimana? Pakai
bahasa Indonesia saja?
Om Andi: Pakai bahasa Indonesia.
Magda: Jadi adaptasi aja ya tante kalau itu ya?
Om Andi: Ia adaptasi.
Magda: Jadi bahasa Jawanya kurang dipakai gitu?
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Om Andi: Ia kurang.
Magda: Terus kalau misalkan, apakah anda sudah menganut budaya Cina Benteng
dan bagaimana menurut anda mengenai budaya Cina Benteng yang tentunya
berbeda dengan budaya etnis anda?
Om Andi: Tante Yosepin nya?
Magda: Ia, udah menganut budaya Cina Benteng belum tante? Kayak misalkan
sembahyang tiap itu?
Tante Yosepin: Ngikutin aja. Jadi kalau lagi ada acara sembahyang itu ya ikut
ngerayain aja.
Magda: Jadi kayak terbawa aja ya?
Tante Yosepin: Ia terbawa, jadi kayak sembahyang ya sembahyang. Ya gitu aja.
Magda: Kayak Cengbeng gitu-gitu masih ya masih ikutin tiap tahun?
Om Andi: Masih dari kakak yang paling tua ya.
Tante Yosepin: Masih ngajakin ya sedikit-sedikit.
Magda: Terus kayak budaya mana yang lebih condong kalian gunakan dalam
kehidupan keseharian setelah menikah? Budaya Cina Benteng atau budaya Jawa?
Tante Yosephin: Jawa malah jarang dipakai.
Om Andi: Cina Benteng pasti.
Magda: Oh biasa memang tradisi Jawa yang biasa dilakukan itu apa?
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Tante Yosephine: Apa ya tradisi Jawa maksudnya.
Om Andi: Paling kalau kayak kelahiran anak boleh gak buat contohnya?
Magda: Boleh sih gapapa.
Tante Yosepin: Kemarin pas.
Om Andi: Sebulanan
Tante Yosepin: Pas sedang kehamilan.
Om Andi: Budayanya pakai budaya Jawa Mitoni namanya. Mitoni itu tujuh bulan.
Magda: Oh yang di Cina Benteng gak ada sih ya?
Om Andi: Gak ada. Mitoni gak ada.
Magda: Tujuh bulan ya tujuh bulan aja udah ya? Heheh.
Om Andi: Ia.
Magda: Oh jadi dari kelahiran anaknya aja?
Om Andi: Ia kelahiran anak.
Magda: Itu yang masih dilestarikan sampai sekarang?
Om Andi: Ia.
Magda: Kebanyakan kalau orang Jawa juga masih begitu pasti?
Tante Yosepin: Pasti.
Om Andi: Pasti pakai.
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Magda: Walaupun yang udah modern banget bahkan pasti pakai?
Om Andi: Pasti pakai.
Magda: Terus kalau tradisi Cina Benteng yang masih dipakai sampai sekarang itu
apa om?
Om Andi: Hmm. Kemarin apa ya. Satu bulanan. Satu bulanan itu pakai adat Cina
Benteng.
Tante Yosepin: Jadi dia pakai baju merah, kue merah, telur merah.
Om Andi: Apa ya namanya, lupa kita tradisi nya itu ada sih di google hehe.
Magda: Oh ia tante om bisa dicari sih ehehehe.
Om Andi. Tante Yosepin: Ia heheh.
Magda: Oh jadi gitu bedanya kalau Jawa tujuh bulanan kalau Cina Benteng satu
bulanan ya pakai merah-merah gitu semua ya?
Om Andi: Heeh.
Tante Yosepin: Tapi kalau ini Cina Benteng sudah lahir.
Magda: Udah lahir?
Tante Yosepin: Ia kalau tujuh bulanan itu pas lagi hamil.
Om Andi: Ia pas lagi hamil.
Magda: Ia tapi kan intinya sudah menikah gitu ya hehhe.
Om Andi: Ia heheh. Ia udah nikah.
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Magda: Terus kayak sembahyang masih tiap tahun ya? Ada kayak perayaan lain
gak selain sembahyang Cina Benteng masih ikut gitu?
Om Andi: Gak ada ya, ikut aja gitu kayak yang lainnya gitu kayak Cengbeng , Imlek
gitu aja.
Magda: Terus ada efek positif dan negatifnya gak yang kalian rasakan dari
pernikahan beda etnis?
Om Andi: Kalau negatif gak ada. Kalau positif nya ya semakin kita tau gitu loh
perbedaan itu.
Magda: Terus kalau efek positif dari agama sama sih ya?
Om Andi: Agama sama. Kita sama-sama agama Khatolik.
Magda: Jadi gak terlalu itu ya?
Tante Yosepin: Gak ada beda.
Om Andi: Gak ada perbedaan ya. Heheh.
Magda: Soalnya satu kepercayaan ya?
Om Andi: Ia sih.
Magda: Mungkin kalau agamanya beda mungkin lebih itu lagi ya, lebih beda lagi
ya.
Om Andi: Lebih beda lagi itu pasti hehe.
Magda: Terus untuk membangun efek positif itu gimana om ke keluarga gitu?
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Om Andi: Oh. Mungkin kalau dari kita kayak ada acara Imlek nih dari keluarga istri
datang ikut ngerayain.
Magda: Saling ngehormatin aja ya?
Om Andi: Ia saling ngehormatin dan saling ngehargain aja.
Magda: Terus kalau misalkan ada acara apa gitu di Jawa datang gak?
Om Andi: Datang. Kemarin itu kayak saudara mau nikah gitu pasti datang ke sana.
Magda: Oh jadi, ngehormatin lah gitu ya?
Om Andi: Ia ngehormatin.
Magda: Walaupun jauh-jauh juga tetap didatangin.
Om Andi: Heheh.
Magda: Terus kayak ada kan dampak negatifnya gak ada yang muncul kan ya?
Kalau misalkan ada dampak negatifnya kan ya, kalian menanggapinya kayak
gimana?
Om Andi: Ya paling kita saling ngehargain perbedaan aja gitu.
Magda: Memahami satu sama lain, jadi gak ada kesalahpahaman gitu ya?
Om Andi: Heeh. Ia.
Magda: Terus kalau misalkan sama orangtua gitu kalau ada dampak negatif
misalkan ada konflik sedikit gitu penyelesaiannya sama gak sih Cina Benteng sama
Jawa ini? Cara menyelesaikan konfliknya? Atau ada yang berbeda gitu?
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Om Andi: Hmm. Sama sih ya intinya komunikasi aja ya. Jadi kita pas nikah itu kita
nyadarnya kalau kita beda nih jadi gimana caranya meminimalisir apa pertentangan
gitu loh antara beda budaya.
Magda: Terus kalau kayak tante cara beradaptasi dengan keluarga om yang beretnis
Cina Benteng susah gak?
Tante Yosepin: Enggak. Soalnya agak mirip kan soalnya budaya Jawa sama Cina
Benteng.
Magda: Soalnya semua keluarga juga welcome sih jadi gak ada yang gimanagimana ya? Gak ada tantangannya kayak gimana gitu ya?
Tante Yosepin: Heeh. Hehe.
Magda: Semua tergantung keluarganya sih ya kalau keluarga masih tradisional
banget, Cina harus sama Cina gitu atau udah modern gitu ya.
Om Andi: Ia.
Tante Yosepin: Betul. Betul.
Magda: Terus om pernah terjadi pertentangan gak dengan orangtua gak dengan
yang beretnis Cina Benteng dalam pernikahan beda etnis? Maksudnya pertentangan
maksudnya kok ini budayanya beda, takutnya nanti lebih ke budaya Jawa gitu
setelah menikah?
Om Andi: Kalau pertentangan gak ada sih ya sekarang. Kalau dulu sebelum ada ia.
Magda: Kalau sebelumnya boleh tau gak kayak gimana pertentangannya?
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Om Andi: Hmm. Waktu married jadi kalau dari Chinese kan ada pilih hari ntu
sedangkan Jawa pun ada. Dia memilih hari. Kalau dia ntu modelnya kayak apa ya
monoton gitu. Monoton itu kayak hari yang bagus buat married dan itu biasanya
gak selalu jatuh hari Sabtu dan Minggu. Jadi pertentangannya itu aja.
Magda: Jadi pemilihan hari aja ya?
Om Andi: Heeh. Pemilihan hari.
Magda: Kalau disini kan mau hari apa tapi tetap di Sabtu Minggu gitu ya?
Om Andi: Ia.
Magda: Yang pada gak kerja gitu.
Tante Yosepin: Heeh.
Magda: Oh kalau Jawa ada hari biasa?
Om Andi: Ia ada hari biasa. Hari Kamis bisa hari Rabu marriednya.
Magda: Terus kayak om tante cara menyelesaikan permasalahannya gimana?
Komunikasiin ke keluarga dan orangtua nya kayak gimana?
Om Andi: Ya paling apa ya. Kita komunikasi berembuk gitu loh. Jadi pakai yang
mana gitu akhirnya.
Magda: Yang lebih efisien gitu ya?
Om Andi: Heeh. Istilahnya alasannya kalau hari Sabtu kan banyak tamu yang
datang , kalau hari biasa kan, istilahnya udah dilihat lagi kan gapap ya udah
tengahnya aja.
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Magda: Oh jadi cari yang paling itu aja ya?
Om Andi: Ia efisien.
Magda: Soalnya kan kalau hari biasa kan biasa kerja orang takut gak pada datang
gitu ya?
Om Andi: Ia gak pada datang donk orangnya hehehe.
Magda: Heheh. Terus kayak cara anda beradaptasi dengan budaya Cina Benteng ya
ikut-kut aja ya semua ya?
Tante Yosepin: Heeh. Tinggal diikutin aja.
Om Andi: Ikut suami hehehe.
Magda: Oh ia heheh. Terus apakah orangtua om yang beretnis Cina Benteng pernah
mengenalkan dan mengajarkan tante dengan budaya Cina Benteng? Kayak
misalnya sembahyang nya itu ini buat ini kayak dijelasin secara langsung gitu?
Om Andi: Oh ia.
Magda: Gak Cuma ikut-ikut sembahyang gak tau buat apa sembahyang aja gitu.
Om Andi: Ia tante juga suka tanya itu apa sih gitu.
Magda: Oh jadi dikenalkan juga ya?
Om Andi: Ia dikenalkan juga.
Magda: Terus masih kayak ke kuburan-kuburan gitu gak?
OM Andi: Ia masih.
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Magda: Yang lebih, tante menurut anda mengenai budaya Cina Benteng itu kayak
gimana menarik gak?
Tante Yosepin: Sangat menarik.
Magda: Sangat menarik?
Tante Yosepin: Jadi aneh kan, kayak enak aja gitu.
Magda: Jadi tau budaya juga gitu ya? Ehehe. Kayak sembahyang Jawa kan gak
mungkin ada kan?
Tante Yosepin: Heeh. Gak mungkin ada.
Magda: Terus kalau mengenai bahasa dan budaya yang berbeda adaptasinya sih gak
terlalu masalah ya? Terus kadang-kadang kalau di Cina Benteng suka bingung gak
kalau tante kan orang Jawa kan misalkan keceplosan gitu ngomong bahasa Jawa
atau gimana gitu atau udah adaptasi langsung aja gak ada keceplosan atau kayak
gimana?
Om Andi: Cuman kan emang bahasanya bahasa Indonesia kan kalau Cina Benteng
kebanyakan ya kalau di keluarga kita, cuman ya paling logatnya ya eksennya kan
kalau orang Jawa kan beda.
Magda: Lebih lembut gitu ya?
Om Andi: Ia lebih lembut gitu.
Magda: Oh tapi bahasanya mah sama? Apa ada yang membedakan?
Om Andi: Bahasa Indonesia.
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Tante Yosepin: Ya paling keceplosan sedikit apa ngomong apa gitu ya.
Magda: Oh jadi keluarga juga kadang-kadang kalau keceplosan suka tanya gitu?
Hehe.
Tante Yosepin: Ia suka nanya ngomong apa gitu hehehe. Keceplosan pasti ada.
Magda: Heheh. Bahkan kalau Jawa kan pasti ada walaupun bahasanya hampir sama
tapi pasti ada lah sedikit-sedikit heheh.
Tante Yosepin: Ia. Hehhe.
Magda: Terus yang lebih mempengaruhi pernikahan beda etnis ini antara ibu atau
ayah sih om dari etnis Cina Benteng?
Om Andi: Ibu ya. Mama ya.
Magda: Jadi kayak yang lebih ngajarin gitu-gitunya sih ya?
Om Andi: Ia. Yang ngajarin adat istiadatnya ema.
Magda: Dia itu lebih maksudnya lebih banyak bicara gitu lah ya?
Om Andi: Ia banyak kasih tau ya. Ini loh kalau orang Chinese kan kayak ini gak
boleh itu gak boleh kan. Contohnya kan kayak .
Tante Yosepin: Kalau misalnya ibuku bilang kalau ada yang meninggal kalau
belum nikah jangan liat jenazahnya gitu.
Om Andi: Kalau belum married gitu.
Magda: Kalau Cina Benteng mah gak ada begitu ya?

Pola Komunikasi..., Magda Wiraputra, FIKOM UMN, 2016

Om Andi: Itu Cina Benteng malah mama yang bilang kalau bisa itu marriednya
jangan pakai tangga 19, kayak 19, 29, katanya sih gitu.
Magda: Oh kalau Jawa itu gak ada?
Tante Yosepin: Gak ada.
Magda: Percaya-percaya aja ya?
Om Andi: Ia.
Magda: Terus pernah mengalami konflik gak dengan orangtua suami yang beretnis
Cina Benteng sehubungan dengan perbedaan budaya yang dianut?
Om Andi: Gak pernah.
Tante Yosepin: Konflik sih gak ada.
Magda: Paling kecuali pemilihan harinya aja sih ya dulu ya?
Om Andi: Ia betul.
Magda: Ada sedikit konflik tentang itu doank ya?
Om Andi: Heeh.
Magda: Terus om menyelesaikannya juga gak sulit sih ya?
Om Andi: Gak susah karena apa ya.
Tante Yosepin: Alasannya kuat.
Om Andi: Alasannya kuat.
Tante Yosepin: Ada alasannya.
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Magda: Kayak alasannya itu kayak gimana tante?
Tante Yosepin: Sabtu Minggu itu kan hari libur.
Magda: Takutnya kalau hari biasa sepi gitu ya?
Om Andi: Heeh.
Tante Yosepin: Gitu aja.
Om Andi: Gereja kan sesuai kan ada pemberkatan gereja kan hari Sabtu hari
Minggu. Soalnya kan susah romo nya kalau hari biasa itu dia kegiatannya kadang
gak bisa kalau disini ya tapi kalau di Jawa sih kemungkinan bisa.
Magda: Terus yang lebih menentang itu siapa yang musti hari itu, dari Jawa atau
Cina Benteng? Kalau Jawa misalkan musti hari pokoknya hari yang bagus, hari
biasa juga boleh kalau Cina Benteng kan Sabtu Minggu. Yang lebih menekankan
musti begitu dari keluarga siapa?
Om Andi: Yang lebih dominan sih kemarin sih lebih ke cowo dari Cina Benteng.
Magda: Oh soalnya takutnya sepi sih ya kalau hari biasa ya? Heheh.
Om Andi: Heeheh. Ia. Karena acaranya kan disini gak di Jawa.
Magda: Jadi cara menjelaskan ke keluarga yang Jawa juga gak masalah?
Ko Andi: Enggak masalah.
Magda: Jadi ya jelasinnya gitu aja Sabtu Minggu itu kalau disini ntu biasa orang
pada kerja gitu ya?
Ko Andi: Ia betul.
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Magda: Soalnya marriednya disini sih bukan di Jawa ya.
Ko Andi: Ia betul. Terus kan dari kita musti ikutin jadwal gereja pemberkatannya.
Magda: Oh jadi untungnya keluarga juga ngerti sih ya?
Om Andi: Ia ngerti.
Magda: Terus pandangan anda mengenai kedua kebudayaan yang berbeda antara
etnis Cina Benteng dan etnis Jawa ini apa? Pandangannya?
Om Andi: Pandangannya ya apa ya. Budaya Jawa sama Cina Benteng itu sebetulnya
mirip-mirip dengan, pokoknya ya intinya semua buat kebaikan ya antara budaya
Cina Benteng sama Jawa itu ada mirip-miripnya cuman

beda apa ya, beda

prosesnya aja. Contoh lagi sebenarnya kalau satu bulan Jawa itu juga ada, satu
bulanan bayi ya setelah lahir ya itu dia namanya selapana
Magda: Selapana?
Om Andi: Ia kalau di Chinese kan yang kemarin itu yang pakai baju merah-merah
itu.
Magda: Oh ia. Jadi yang sebulan diambil yang chinese.
Om Andi: Heeh.
Magda: Yang tujuh bulan diambilnya.
Om Andi: Jawa.
Magda: Itu pernah ada konflik gak antara mau sebulan, tujuh bulan gitu-gitu?
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Om Andi: Hmm. Gak ada ya karena kita udah kasih tau bahwa tujuh bulanan kita
pakai Jawa.
Magda: Jadi adil ya? Hehe.
Om Andi: Ia hehehe. Karena kan mama papanya memang Chinese sama Jawa ya
kan.
Magda: Oh mama papanya juga Chinese sama Jawa bukan Jawa sama Jawa gitu?
Tante Yosepin: Bukan. Kitanya maksudnya.
Om Andi: Mama dedenya maksudnya. Jadi ya dua budaya jadi tau yang mana.
Magda: Oh jadi untungnya keluarga tante juga udah modern ya? Hehe.
Om Andi : Ia.
Magda: Gak yang musti Jawa sama Jawa gitu ya?
Tante Yosepin: Ia gak.
Magda: Cina Benteng juga gak musti Cina sama Cina gitu ya?
Om Andi: Gak.
Magda: Jadi memang benar-benar membebaskan aja ya?
Om Andi: Yang penting kalau itu seagama sih ya.
Magda: Satu agama ya?
Om Andi: Jadi nerima.
Magda: Yang paling penting satu agama sih ya?
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Om Andi: Ia. Yang penting satu agama walaupun beda suku, tetap walaupun satu
agama pertimbangan dibolehinnya lebih besar.
Magda: Kalau agamanya beda mungkin itu gak dibolehin kali ya? Hehe.
Om Andi: Gak hehe.
Magda: Pokoknya musti satu agama gitu ya?
Om Andi, tante Yosepin: Ia ehhehe.
Magda: Terus kayak orangtua suami yang beretnis Cina Benteng pernah
memaksakan kehendak gak untuk mengikuti budaya yang dianut? Maksudnya
musti Cina Benteng gitu?
Om Andi: Oh enggak.
Magda: Enggak?
Om Andi: Enggak. Kayak kemarin kayak Cengbeng gitu cuman ayuk ikut gitu.
Magda: Oh cuman ayuk ikut gak musti musti ikut gak ya?
Om Andi: Oh enggak.
Magda: Jadi mau ikut tradisi Jawa juga gak masalah donk ya?
Om Andi: Gak masalah.
Magda: Bebas aja ya?
Om Andi: Bebas.
Magda: Ya musti adil juga sih ya hhehe. Nikah sama Jawa kan ya. Hehehe.
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Om Andi: Ia hehehe.
Magda: Terus kayak menurut kalian dari kedua budaya yang kalian miliki budaya
mana yang lebih mencerminkan diri kalian? Cina Benteng ya otomatis ya?
Om Andi: Ia. Kayaknya dominan lebih Cina Benteng.
Magda: Soalnya tinggalnya juga daerah sini sih ya?
Om Andi: Ia. Maksudnya daerahnya ya daerah Tangerang. Heehe.
Tante Yosepin: Jadi ya jadi ngikut.
Magda: Mungkin kalau tinggalnya di Jawa ya ikut budaya Jawa gitu ya?
Om Andi: Pasti pasti.
Magda: Terus ada kebebasan dari orangtua gak dalam menentukan budaya yang
anda miliki?
Om Andi: Ia ia bebas sih
Magda: Bebas?
Om Andi: Ia bebas kok. Selagi keliatan oke oke aja gak nyimpang gitu pasti boleh
kok dari emanya ya.
Magda: Udah modern sih ya?
Om Andi: Ia udah modern, jadi ya gak terlalu ini ya kayak tradisi itu udah saling
ngehormatin aja mau Jawa juga.
Magda: Jadi gak ada yang musti begitu-begitu sih ya?
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Om Andi: Gak. Gak ada yang maksa harus ikut budayanya tradisi Cina Benteng
gitu gak. Karena ema sih udah modern.
Magda: Gak yang tradisional banget? Hehe.
Om Andi: Enggak. Heheheh.
Magda: Terus hubungan anda dengan orangtua yang beretnis Cina Benteng
sekarang gimana tante? Baik-baik aja? Sama keluarganya sama orangtuanya gitu?
Tante Yosepin: Oh baik. Baik baik aja.
Magda: Baik-baik aja?
Tante Yosepin: Welcome deh pokoknya.
Magda: Soalnya semua welcome sih ya. Kalau om sama keluarga Jawanya?
Om Andi: Welcome banget. Mereka suka datang ngumpul dari keluarga om nya
juga datang.
Magda: Jadi gak ada yang bermasalah sih ya soalnya dari awal juga udah setuju ya
paling konfliknya ya pemilihan hari doank, itu mah konflik kecil ya ehehe.
Om Andi: Ia biasa kalau mau married pasti ada aja ehhee.
Magda: Ia apalagi kan beda etnis ya hehe.
Om Andi: Ia.
Magda: Jadi ada juga kan kalau tradisi pernikahannya kan musti tradisi kalau Jawa
kan musti kayak gini kalau ini itu, kan itu bisa jadi konflik kan, itu sih gak ada ya?
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Om Andi: Gak ada.
Magda: Ya kalau resepsi, resepsi biasa aja gitu ya
Om Andi: Ia resepsi kan udah diputuskan pakai adat nasional.
Magda: Modern lah gitu ya?
Om Andi: Ia modern, jadi gak ada yang lebih dominan paling cuman baju ya kita
combine ya waktu di gereja kan pakai kebaya lakinya pake jas.
Magda: Oh ia jas yang modern gitu ya?
Om Andi: Heeh.
Magda: Oh jadi ceweknya kebaya, cowonya jas biasa gitu?
Om Andi: Ia.
Magda: Oh jadi setengah-setengah gitu ya?
Om Andi: Ia adil kan hehehe.
Magda: Ia. Heheh. Terus kedua budaya yang anda miliki memudahkan anda dalam
bersosialisasi gak?
Om Andi: Sangat memudahkan. Kita jadi tau gimana kita bergaul dimana. Di Jawa
bisa dari istri kan kasih tau. Oh begini. Istripun juga begitu jadi tau oh ternyata
orang Cina Benteng begini gitu.
Magda: Jadi kayak sama teman gitu-gitu juga jadi karakter udah tau lah ya secara
umum ya?
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Om Andi: Ia, jadi kita tambah kaya ya, tambah kaya pengetahuan.
Magda: Jadi gak ada yang takutnya kita kan udah nikah sama Jawa pasti tau lah
kebanyakan umumnya orang Jawa itu kayak gimana kayak gimana gitu ya?
Om Andi: Ia.
Magda: Terus ada pengalaman yang menyenangkan gak karena adanya kedua
kebudayaan yang anda miliki?
Om Andi: Apa pengalaman yang menyenangkan?
Tante Yosepin: Heheheh.
Om Andi: Kalau saya pengalaman menyenangkan itu ya itu jadi kenal apa oh
ternyata budaya Jawa ini seperti ini ya gitu kayak contohnya kayak kalau satu
bulanan itu kayak apa ya, jadi kalau di Cina itu barongsai.
Magda: Oh ia ya barongsai.
Om Andi: Kalau di Jawa itu ada kuda lumping.
Magda: Kudang Lumping?
Om Andi: Heeh.
Magda: Oh jadi sama-sama tau lah ya jadinya ya?
Om Andi: Ia. Heeh. Ternyata ntu oh ada juga gitu.
Magda: Oh ternyata tarian itu banyak gitu ya kayak itunya ya?
Om Andi: Heeh.
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Magda: Terus ada yang menyedihkan gak?
Om Andi: Menyedihkan. Gak ada ya. Kita gak pernah ada konflik jadi semua boleh
ya heheh.
Magda: Ia sih biasanya kalau yang beda agamm itu baru pasti ada aja ya?
Om Andi: Ia pasti heheh. Kalau itu kan kita gereja satu gak bisa. Kalau ini kan kita
gak ada.
Magda: Kalau budaya mah terbawa aja sih ya?
Om Andi: Ia pasti ngalir. Heheh.
Magda: Mungkin dari pacaran belum, tapi pas udah nikah terbawa-terbawa aja ya?
Om Andi: Ia.
Magda: Saling ikut gitu ya?
Om Andi: Ia. Saling ngehormatin.
Magda: Terus kalau misalnya ada yang menyedihkan itu gimana mengatasinya?
Om Andi: Yahh kita gak tau ya hehehe.
Magda: Soalnya gak ada sih ya? Hehhe.
Om Andi: Ia gak ada heeheh.
Magda: Jangan sampai ada ya heheh.
Om Andi: Ia jangan sampain ehehhe.

Pola Komunikasi..., Magda Wiraputra, FIKOM UMN, 2016

Magda: Terus ada hambatannya gak om dan tante dalam berkomunikasi sama
keluarga om yang Cina Benteng? Ada hambatannya gak?
Om Andi: Paling dari bahasa kali ya sedikit-sedikit ya, kalau bahasa kan kadang
Cina Benteng gak ngerti bahasa Jawa ya kan jadi harus translate mau gak mau ya
hehehe.
Magda: Jadi cara menyelesaikannya dengan translate ya? Hehehe.
Om Andi: Ia hehehe.
Magda: Jadi mau gak mau ya terbiasa dengan bahasa Indonesia ya? Eehehe. Gak
pakai bahasa Jawa lagi gitu?
Om Andi: Ia.
Magda: Beradaptasi sih ya gitu ya?
Om Andi: Ia beradaptasi. Heeh.
Magda: Berarti kalau kayak Cina Benteng gitu misalkan kayak menyelesaikan
pertentangannya tadi itu ada toleransi sih ya gitu ya?
Om Andi: Ia toleransi pasti.
Magda: Tapi akhirnya Sabtu Minggu kan dulu kan ya?
Om Andi: Ia Sabtu Minggu akhirnya diambil hari Minggu.
Magda: Kalau komunikasi juga gak terlalu susah sih ya? Cara berkomunikasi sama
keluarganya ya?
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Om Andi: Hmm. Gak karena kan keluarga juga bahasa Indonesia nya juga bagus
ya.
Magda: Gak, cara komunikasi buat tradisi pernikahan itu loh?
Om Andi: Oh gak.
Magda: Nentuin hari gitu. Kan biasanya kan.
Tante Yosepin: Keluargaku yang ngikut jadinya ikut aja.
Magda: Ngerti sih ya?
Tante Yosepin: Heeh.
Om Andi: Jadi ya ia jadi diputusin tradisi ikut keluarga suami.
Magda: Ya itu aja sih om tante yang mau ditanyain ehhehe. Thankyou ya tante om
ya.
Om Ani, tante Yosepin: Ia sama sama.
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LAMPIRAN III: TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEY INFORMAN 3

Nama: Poppy
Usia: 76 tahun
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
Etnis: Cina Benteng
Agama: Khatolik
Alamat: Kebon Jahe, Kota Tangerang.
No.tlp: 081220689898

Wawancara dilakukan pada 1 Juni 2016, pukul 7.00 di Kebon Jahe, Tangerang.
Magda: Selamat malam oma, aku mau wawancara sedikit mengenai pernikahan
beda etnis antara Cina Benteng sama Sunda. Kira-kira pertanyaan pertama yang
pingin aku tanyain itu ada kelebihannya gak yang dirasakan dari pernikahan beda
etnis ini apabila dilihat dari sisi budaya dan bahasa dari etnis Cina Benteng dan
Sunda ini? Ada kelebihannya gak?Apa mengenai budaya lain, ada penyesuaian?
Oma Poppy: Gimana ya..hehehe ya memang ada perbedaan juga ya..misalnya
gimana ya.. kalau misalnya kalau kita kan misalnya kalau dia orang kalau
misalkan datang kan suka cium-cium tangan gitu ya kalau kita di sini gak, biasabiasa aja gitu. Dia juga menyesuaikan diri begitu.
Magda: Kalau kelebihannya ya kayak lebih ramah gitu atau gak?
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Oma Poppy: Nah, ia..memang lebih ramah gitu.
Magda: Ada kekurangannya gak oma?
Oma Poppy: Keterangannya apa ya..biasa-biasa aja sih, soalnya dia ngikutin kita
sih di sini .
Magda: Jadi udah terbawa ya?
Oma Poppy: Ia..ia.. udah terbawa ituan kita disini gitu.
Magda: Terbawa lingkungan di sini gitu ya?
Oma Poppy: Heeh..dia bisa menyesuaikan lingkungan kita di sini gitu.
Magda: Terus ada pengaruh pernikahan beda etnis ini antara etnic Cina Benteng
dan Sunda gak oma terhadap budaya adat Cina Benteng?
Oma Poppy: Gimana?gimana?
Magda: Ada pengaruhnya gak terhadap budaya adat Cina Benteng?kayak Imlek
kayak pesta tata caranya? Atau masih berjalan sebelum menikah?
Oma Poppy: Gak ada.
Magda: Gak ada ya oma?
Oma Poppy: Gak ada ya kayaknya, biasa aja.
Magda: Dia juga ngikut sih ya?
Oma Poppy: Ia, ngikut sih dia . Begitu ngikut gitu.
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Magda: Terus apa dengan adanya pernikahan beda etnis ini antara etnis Cina
Benteng dan etnis Sunda membawa pengaruh positif atau malah negatif membawa
pengaruh terhadap kelangsungan adat Cina Benteng atau positifnya?
Oma Poppy: Biasa aja kayaknya, gak ada yang beda ya.
Magda: Terus gaya bahasa yang digunakan saat berkomunikasi dengan pasangan
anak anda atau istri anak yang beretnis Sunda gimana? Bahasanya beda atau gak
gitu? Mungkin ada kata-kata dari Sunda yang kita yang awalnya kurang ngerti
gitu kurang memahami, kan ada Sunda sunda gitu.
Oma Poppy: Lebih halus ya.
Magda: Ia, kira-kira cara memahaminya gimana? Jadi komunikasinya lancar gitu.
Oma Poppy: Komunikasi biasa aja..hehe...kalau bahasa Sunda kadang kurang
ngerti.
Magda: Jadi dia berkomunikasinya gimana?
Oma Poppy: Pakai bahasa Indonesia.
Magda: Oh ia oma, terus kalau pola komunikasi yang merupaka suatu proses yang
dapat lebih mudah dibangun dari sisi bahasa dan penyesuaian budaya itu yang
berbeda apa ya?
Oma Poppy: Apa?apa? coba ulang?
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Magda: Dari segi budayanya, misalkan dari Cina Benteng yang berbeda banget
sama budaya Sunda itu apa gitu dalam pernikahannya atau dalam perayaannya
tiap tahun kan kalau disini Imlek kalau Sunda apa gitu, yang membedakan apa?
Oma Poppy: Sunda itu Lebaran.
Magda: Ia lebaran, kalau disini Imlek?
Oma Poppy: Imlek ia.
Magda: Tapi oma kalau pas Lebaran kan beda etnis tapi masih saling
menghormati gitu ya? Kalau lebaran ngucapin juga gitu-gitu.
Oma Poppy: Heeh..iaa..lewat telfon.
Magda: Terus kalau cara anda mengenalkan dan mengajarkan kebudayaan Cina
Benteng kepada pasangan anak anda yang berbeda etnis Sunda?pernah
mengajarkan dan mengenalkan gak kalau budaya Cina Benteng itu begini begini
begini gitu? Atau dia terbawa sendiri atau oma pernah mengenalkan? Misalnya
nih kayak sembahyangnya..sembahyang ini itu buat ini, ikutin sembahyang terus
Imlek itu begini jadi dikenalkan gitu, kalau di Cina Benteng kan sembahyang
banyak kan.
Oma Poppy: Ia..ya diperkenalkan gitu kalau sembahyang dikasih tau caranya
begini , dia ngikut..dia lihat.Kayak pegang hio gitu dia juga mau.
Magda: Oh, jadi diajarkan satu-satu ya?ini sembahyang ini buat ini buat ini gitu
ya.
Oma Poppy: Ia, kan dia juga nanya apa artinya begini, nanya dia juga.
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Magda: Ooh, jadi dia ingin tahu juga gitu ya?
Oma Poppy: Ia, ingin tahu gitu.
Magda: Terus bagaimana pendapat anda terhadap etnis Sunda?Perbedaannya jauh
atau hampir-hampir sama gitu dari segi bahasa dan budaya?
Oma Poppy: Bahasa ya yang beda ya.
Magda: Bahasa yang membedakan ya?
Oma Poppy: Heeh.
Magda: Kayak bahasanya mungkin dia lebih halus atau gimana ya.
Oma Poppy: Ia lebih halus.
Magda: Terus kadang-kadang mungkin kalau ngomong itu kata-katanya secara
otomatis jadi bahasa sunda gitu, pernah gak oma? Jadi secara otomatis gitu.
Oma Poppy: Enggak ya dia mah..enggak..kalau sama oma mah gak, ngomong
biasa aja.
Magda: Jadi kadang-kadang kayak bahasa sunda nya gitu kata-katanya gak ada
yang keceplosan keluar gitu?
Oma Poppy: Gak sih kayaknya, biasa-biasa aja dia.
Magda: Kalau dari budayanya ada yang berbeda gak oma? Yang paling
membedakan gitu?
Oma Poppy: Budaya apa ya.
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Magda: Kayak tradisinya, perkawinannya.
Oma Poppy: Tradisi perkawinan pasti beda.
Magda: Jadi mungkin yang bisa membedakan apa oma? Kalau sunda itu kayak
gimana?kalau ngerayaain pesta nya kayak gimana gitu kalau sunda?
Oma Poppy: Kalau sunda kan pakai adat gitu kan, kalau kayak kita mah lebih ke
modern sih ya.
Magda: Jadi waktu nikah itu lebih ke adat sunda atau modern?
Oma Poppy: Lebih ke adat sunda.
Magda: Adat sunda itu yang kayak gimana ya?
Oma Poppy: Kayak ada semacam penyerahan, seserahan gitu..kayak ada
kempring tarian gitu.
Magda: Terus oma, cara oma yang beretnis Cina Benteng yang memiliki anak
yang menikah dengan etnis sunda dapat menerima pasangan anak yang berbeda
etnis gimana caranya? Atau welcome aja gitu?
Oma Poppy: Tadinya sih kaget juga ya..tapi ya udah lama-lama ya namanya udah
kemauan anak ya udah lah, udah aja lah gitu.
Magda: Pernah gak bilang ke anaknya, ini kan sunda gitu agamanya juga beda,
budayanya juga beda gitu...gak mau yang sesama Cina Benteng aja gitu.
Oma Poppy: Pernah sih oma bilang, kenapa gak mau yang sama satu agama gitu.
Pasti ada aja gitu. Waktu itu oma sampai gak datang ke pernikahan mereka.
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Magda: Terus alasannya kenapa, mungkin kenapa gak yang satu agama gitu atau
dilihat dari sisi mananya gitu?
Oma Poppy: ia.
Magda: Kalau Sunda kan Islam memang, ya dari segi budayanya takut dia nanti
jadinya ke sunda gitu jadi jarang ke Cina Benteng gitu atau gimana?
Oma Poppy: Ya takutnya sih begitu ya..tapi ya lama-lama gak juga hehehh,
pertama emang begitu tapi ya sekarang udah lah, udah terima aja ya habis mau
gimanaya, terima aja udah..ya mulanya sih begitu.
Magda: Kalau dulu takut dari sisi agama dari sisi budaya takut malah anak oma
itu terbawa gituke Sunda nya ya?
Oma Poppy: Ia..kalau sekarang gpp gitu, pertama-tama sih gitu, semua orangtua
pasti begitu, tapi sekarang gak udah.
Magda: Ada konflik-koflik yang mungkin terjadi gak, konflik-konflik masalah
gitu antara oma dengan anak anda gitu, misalkan perbedaan pendapat gitu?
Oma Poppy: Enggak.
Magda: Kayak kekeh sama Sunda bilang ke oma, pernah gak?
Oma Poppy: Gak begitu begitu.. Cuma awalnya khawatir aja gitu tapi sekarang
udah gak.
Magda: Terus cara oma yang beretnis Cina Benteng dapat menerima pasangan ya
udah welcome gitu aja ya oma?
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Oma Poppy: Ia, udah gitu aja.
Magda: Terus ada gak nilai-nilai dari kebudayaan Cina Benteng yang dianut yang
oma ceritakan kepada pasangan anak anda yang beretnis Sunda? Kayak nilai-nilai
Cina Benteng gitu kalau pernikahannya itu begini begini begini..jadi cara
mengkomunikasikannya dengan pasangan Om Aloy itu, jadi ada nilai-nilainya
gak dari kebudayaan Cina Benteng , kayak misalnya Sangjit atau apa jadi dia
memahami gitu satu-satu. Oh kalau Cina Benteng itu begini, kalau ini itu caranya
gimana..kayak sembahyangnya itu begini begini begini jadi kayak ada nilai-nili
yang dianut dari leluhurnya, jadi kayak tiap tahun itu harus ada sembahyang gitugitu..pernah menjelaskan gak?
Oma Poppy: Enggak..gak pernah. Paling sembahyang aja dia nanya, ini apa..gitugitu aja.
Magda: Terus bagaimana pola komunikasi orangtua dalam berkomunikasi dengan
pasangan anak atau sih menantu yang berbeda etnis apabila mempunyai bahasa
dan tradisi etnis sunda yang berbeda?
Oma Poppy: Kayak dia obrol bahasa sunda gitu, oma ngerti apa gak gitu ya.
Magda: Ia, cara memahaminya.
Oma Poppy: Hmm..dari pihak menantu oma tante Isma sih dia kalau ke sini pakai
bahasa Indonesia tidak pakai bahasa sunda.
Magda: Oh, jadi dari pihak tante Isma nya yang menyesuaikan ya?
Oma Poppy: Ia.
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Magda: Oh, jadi bukan kita yang lebih menyesuaikan tapi dia yang menyesuaikan
ya.
Oma Poppy: Iaa...yang menyesuaikan dia.
Magda: Jadi keluarga suaminya orang Cina Benteng jadi dia menggunakan bahasa
Indonesia?
Oma Poppy: Iaa...tapi logatnya sunda.
Magda: Hoo..tapi sama aja sih ya?
Oma Poppy: Ia..”mau kemana mi?” Contohnya dia suka omong gitu tapi logatnya
sunda gitu...omongnya lembut... kita kalau lagi ngobrol nih ya, orangtuanya
dah..kita kan biasa gini “sin oe udah makan belum” bahasa Cina Benteng gitu,
terus dia ketawa aja dia gak ngerti kata oe...hahahha oma suka bingung kenapa dia
ketawa..habisnya itu kan bahasa asing bagi dia.
Magda: Oh ia oma hahaha..terus kayak dalam pernikahan beda etnis ini kira-kira
menurut oma hambatan-hambatannya itu apa sebelumnya?
Oma Poppy: Sebelumnya apa ya..sebelumnya agama sih.
Magda: Kalau budaya gak terlalu gimana ya?
Oma Poppy: Ia budaya gak terlalu sih.
Magda: Kalau budaya ya terbawa aja sih gitu ya?
Oma Poppy: Ia.
Magda: Agama ya jadinya?
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Oma Poppy: Ia..kan kalau budaya mah hampir mirip-mirip aja sebetulnya, kan
karena kita ada sunda-sunda nya juga...kepercayaan agama menjadi problem.
Magda: Kalau solusinya gimana?
Oma Poppy: Solusinya? Ya harus terima..habis ya udah begitu anaknya yang
ngejalanin jadi ya udah ikut aja ya udah kita gitu.
Magda: Jadi ikut senang aja gitu?
Oma Poppy: Ia anak senang kita juga senang heheh.
Magda: Ooh ia tante, itu dulu sih oma yang mau ditanyain. Terimakasih ya oma
ya.
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LAMPIRAN IV: TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEY INFORMAN 4
Nama Suami: Husein Nurhalim
Usia: 52 tahun
Pekerjaan: Wiraswasta (kontraktor)
Etnis: Cina Benteng
Agama: Khatolik
No.Hp: 0818622998

Nama Istri: Ismara Padmasari
Usia: 44 tahun
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
Etnis: Sunda
Agama: Islam
Alamat: Jln.Ligar Elok no 3, Bandung
Jawa Barat
No.Hp: 0818622772
Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2016, pukul 09.00 a.m melalui skype.
Magda: Selamat pagi om dan tante, aku mau wawancara mengenai pernikahan beda
etnis antara etnis Cina Benteng dan Sunda. Jadi aku mau tanya awal-awal itu kalian
bisa ceritakan gak mengenai kedua bahasa yang kalian miliki seperti Sunda sama
Cina Benteng itu budayanya gimana gitu?
Tante Isma: Awal-awalnya budayanya sama saja mirip-mirip cuma cara-caranya
yang beda. Misalkan pernikahan adat Sunda, ada Ngirip Seureuh mirip teapai
cuman beda bahasa saja. Terus budaya Sunda misalnya kayak kawinan intinya

Pola Komunikasi..., Magda Wiraputra, FIKOM UMN, 2016

sama. Cuma bedanya gini, kalau lamaran ada juga lamaran cuman namanya
“Nanyaan” ngelamar “Nanyain” itu nanya anaknya udah itu belum. Nanti biasanya
sama sih di Sunda mah. Nanyaan itu ngelamar nentuin tanggal pestanya kapan gitu.
Nanti pada saat hari H nya itu ada rombongan lelaki datang disambut sama
rombongan pihak perempuan, kalau di adat Sunda ada namanya “Lengseur” jadi
kita di sini turun diujung gang dari mobil disambut sama yang namanya lengseur.
Lengseur itu kayak menari. Itu lengseur sama sih lelaki sama cewenya disambut
ketika rombongan lelaki sampai rombongan lelaku itu nanti dari pihak lelaki
nyerahin lelaki ke pengantin perempuan, udah diserahin aja, itu nanti habis
diserahin prosesnya Ijab Kabul. Tradisi pernikahannya kurang lebih seperti itu, jadi
pertama lamaran, nanyaan, terus ngeuyeuk seureuh. Pertama tradisi pernikahan
Sunda itu “Neundeun Omong” itu menyimpan ucapan maksudnya nyimpan ucapan
itu, misalkan dari tante, dari pihak laki-laki berminat ke pihak perempuan. Pihak
laki-laki itu kasih tahu, nyimpan omongan, nih anak saya laki-laki mau
mempersunting anak kalian misalkan, kita berminat lah gitu istilahnya ya. Jadi
pihak laki-laki bertamu ke pihak perempuan simpan omongan. Terus udah gitu di
acara neundeun omong ini nanti ada dialog, dialognya tidak serius, dialognya
bercanda gitu, pakai pantun atau apa gitu pakai bahasa Sunda. Pokoknya yang
bercanda-canda gitu penuh banyolan tapi banyolannya penuh arti gitu. Jadi kayak
berbalas pantun tapi berbalas pantunnya kocak tapi pantunnya itu mengandung artiarti khusus.
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Magda: Terus tante. Bisa ceritain gak apakah anda sudah menganut budaya Cina
Benteng dan Bagaimana menurut anda mengenai budaya Cina Benteng yang
tentunya berbeda dengan budaya etnis anda?
Tante Isma: Ya memang beda, beda banget gitu, tapi gak terasa bedanya karena
tentunya ada kemiripan juga budaya Sunda.
Magda: Kira-kira itu yang bikin mirip itu apa tante?
Tante Isma: Yang mirip itu misalkan lamaran ya, kayak Teapai gitu ada kayak
sungkemannya itu, bismilah juga ada.
Magda:Terus kayak perbedaan yang paling mencolok apa tante?
Tante Isma: Perbedaan yang paling mencolok banyak sekali ya.
Magda: contohnya?
Tante Isma: Contohnya ada teapai tapi di Sunda tidak walaupun meskipun memang
maksudnya artinya sama lah ya.
Magda: Ia, terus tante budaya mana yang condong kalian gunakan dalam kehidupan
keseharian setelah menikah?
Tante Isma: Karena tinggal di Bandung jadi ya condong ke Sunda.
Magda: Oh, jadi Cina Benteng gak terlalu condong ya budayanya?
Tante Isma: Ya kalau kita tinggak disini begitu, tapi kalau pas kita lagi di Tangerang
di Benteng ya suasana kekentalan Cina Bentengnya baru kita pakai dan terasa
otomatis kita menyesuaikan gitu.
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Magda: Kayak budaya Cina Benteng kayak sembahyang yang gitu-gitu masih ada
gak tante? Masih dilakukan gak?
Tante Isma: Masih masih, tante juga suka ikut lah ya.
Magda: Kalau budaya Sunda yang masih dilestarikan sampai sekarang itu apa
tante?
Tante Isma: Tradisi Sunda yang masih dilestarikan banyak.
Magda: Yang setelah menikah gitu tante?
Tante Isma: Setelah menikah, Budaya Sunda apa ya... Oh misalkan kalau tante sama
om biasa sih sehari-hari paling juga gak spesifik ya.
Magda: Kayak perayaan tiap tahunnya gak ada tante yang harus wajib dilakukan
gitu?
Tante Isma: Perayaannya paling juga lebaran mudik. Oh ia kadang-kadang kita
Sunda itu ada misalkan ada hitung-an hari, hari Senin hari Selasa gak bagus buat
beli-beli barang. Kadang-kadang kita suka pakai itu. Ada misalnya hari baik, hari
yang gak cocok buat beli-beli. Misalnya hari ini hari Senin, untuk tante sih misalkan
hari Senin gak usah beli dulu nih. Ya udah berarti hari Senin diskip dulu nanti hari
Selasa misalkan. Kadang-kadang suka pakai tapi gak sering karena itu udah mulai
gak terlalu banyak dipakai.
Magda: Oh, jadi beli barangnya juga gak yang kayak beli rumah gitu-gitu, beli
barang juga semua kayak gitu?
Tante Isma: Gak semuanya, pakai hitung-hitungan orang.
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Magda: Oh ya tante, pernikahan beda etnis ada efek positif dan negatifnya gak?
Tante Isma: Ada.
Magda: Kira-kira apa tante?
Tante Isma: Lebih positifnya itu kalau buat tante wawasan jadi lebih luas. Dulu
kan yang tante tau paling Sunda, Batak dan yang lainnya. Pas kebetulan di
lingkungan tante itu minim orang-orang Chinese. Jadi sebelum menikah, budaya
Cina Benteng lebih tau jadi oh ternyata ada meskipun umumnya kehidupannya
sama dengan orang Sunda tapi ada beberapa kebiasaan atau adat istiadat yang
berbeda. Itu kan wawasan jadi banyak teman jugakan terus jadi artinya dari teman
begitu tante memasuki lingkungan yang Chinese tante jadi luwes.
Magda: Oh jadi memahami budaya Cina Benteng jadi tahu gitu ya. Jadi gak hanya
sebatas Sunda, Batak dan yang lainnya.
Tante Isma: Ia benar. Pokoknya benar-benar menambah wawasan banget buat tante
mah.
Magda: Ada negatifnya gak tante?
Tante Isma: Negatifnya kadang-kadang barangkali ada orang yang misalkan di
Sunda itu ada satu hal yang tidak apa-apa tapi di Cina Benteng itu hal yang paling
tabu dilakukan, kalau di Sunda itu mah biasa aja. Contohnya kalau pas Imlekkan
pas hari Sinchia nya katanya gak boleh nyapukan, kalau di Sunda itu kalau hari raya
besar misalkan lebaran entah hari Sunda juga ada , kalau gak salah itu benar-benar
pagi-pagi itu harus nyapu. Ini kan kalau Sinchia benar-benar gak boleh nyapu gak
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boleh pa, kan kebalikannya ya, awal-awal tante gak tau ya tante nyapu aja udah, pas
dikasih tahu oh itu gak boleh bagi pas Sinchia itu gak boleh.
Magda: Oh itu yang membedakan banget ya.
Tante Isma: Ya gak terlalu itu juga juga sih, begitu tau ya udah.
Magda: Jadi sekarang kalau imlek udah gak nyapu donk tante?
Tante Isma: Ia, kalau imlek udah gak nyapu karena udah tau kan.
Magda: Memang kalau di Sunda boleh dan harus nyapu itu pas perayaan apa tante?
Tante Isma: Semua hari raya aja, karena biasanya kan Sunda identiknya ke agama
Islam jadi paling labaran, idul adha gitu, muharan dll. Ya kita bersih-bersih nyapu
seperti biasa aja pokoknya harus bersih aja.
Magda: Oh ia tante, kan ada dampak negatif yang muncul itu, kalian menanggapi
dampak negatif yang muncul itu dan solusinya gimana caranya?
Tante Isma: Kalau buat tante sih ya gak ada masalah, karena adat istiadat tidak
menyapu pun untuk saat ini pas imlek tidak menyapu pun tidak membuat tante apaapa ya sesuaikan bahwa menyapu atau tidak nyapunya.
Magda: Kalau dari segi bahasa dan budayanya gimana tante?
Tante Isma: Bahasa beda cuman kalau tante perhatiin ada bahasa-bahasa yang
mirip, bahasa Cina Benteng ya agak mirip-mirip ada Sunda-sunda nya gitu.
Magda: Oh jadi cara beradaptasinya gak terlalu sulit lah ya?
Tante Isma: Ia, gak terlalu sulit.
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Magda: Cara berkomunikasinya juga biasa aja gitu ya, gak terlalu sulit gimana gitu
ya?
Tante Isma: Gak.
Magda: Terus tante, pernah terjadi pertentangan gak tante dengan orang tua suami
yang beretnis Cina Benteng dalam pernikahan kalian yang berbeda etnis? Kan
Sunda sama Cina Benteng beda banget.
Tante Isma: Gak lah ya, gak ada pertentangan karena masing-masing udah mengerti
dan udah jelas kan Cina Benteng dengan Sunda jadi begitu kita mau menikah ya
masing-masing dari keluarga tante yang Sunda mengerti oh keluarga baru yang
nanti itu Cina Benteng. Terus dari keluarga om juga sama tidak ada pertentangan.
Jadi akhirnya yang terasa sama tante pas ketemu ya mereka masing-masing saling
menyesuaikan diri, saling menghormati budayanya masing-masing.
Magda: Jadi gak ada hambatan ya dari keluarga?
Om Husein: Gak ada.
Magda: Dari segi budaya juga gak ada hambatan ya? Terus kayak orangtua om gpp
gitu kalau ikutin tradisi Sunda gitu sekarang?
Tante Isma: Gak, gak masalah.
Magda: Kan tinggal di Bandung kan ikut tradisi Sunda, jadi gak masalah? Jadi ikut
tradisi siapa aja boleh?
Tante Isma: Ia gak masalah gitu.
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Magda: terus kayak cara anda beradaptasi dengan budaya Cina Benteng gimana
tante yang sudah turun temurun dilestarikan meskipun berbeda kebudayaan?
Tante Isma: Caranya ya mengikuti ada Sinchia kita datang ya, ada sembahyangnya
ya tante ikut bareng gitu. Ya maksudnya ya selama tante mengikutinya tidak dalam
keadaan merasa tidak nyaman ya selama ini masih nyaman aja ya tante ngelakuin
aja.
Magda: Oh keluarga om juga welcome semua ya?
Tante Isma: Ya, sampai saat ini sih tante rasa welcome ya.
Magda: Terus kayak orangtua om pernah mengajari tante gak mengenai budaya
Cina Benteng, mengenalkan gitu budaya Cina Benteng?
Tante Isma: Oh suka suka, sering sampai sekarang juga tante masih belajar banyak
cara manggil ke kakak ipar kan ada cici dan koko, kayak gitu kan beda-beda ya
panggilannya ya, itu masih suka ketukar-tukar dan mereka masih mau mengenalin
dan bantu. Oh ini kalau manggil ke istri ini, misalkan manggilnya enso atau apa.
Mereka juga manggil ke tante dengan panggilan Cina Benteng, ke tante gak
manggil teteh, gak manggil apa. Mereka ada yang manggil enso, tante terus ada
yang memanggil aam. Tante juga merasa maksudnya gak ngerasa bahwa itu, justru
itu merupakan salah satu pengakuan bahwa kita diterima di keluarga om.
Magda: Oh jadi, beda-beda sih ya panggilannya jauh ya tan, hehe
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Tante Isma: Ia beda-beda kan kalau di Sunda kan kayak gini ke kakaknya orangtua
kita manggilnya uwa kan kalau adiknya bapak atau ibu dipanggilnya emal kalau di
Cina Benteng ke kakak itu manggilnya Ode.
Magda: Jadi, kalau dari segi sembahyangnya gitu-gitu pernah diajarin gak tante,
kayak dikasih tahu ini itu sembahyang apa gitu, itu kan sembahyangnya banyak kan
tante.
Tante Isma: Ia diajarin, kayak misalkan sembahyang kalau yang paling tante tahu
sih yang pas Sinchia itu kan sembahyang Abu ya. Paling itu aja. Habis itu
sembahyang yang habis meninggal itu sembahyang Cengbeng. Ya paling itu.
Magda: Oh terus tapi kayak pernikahannya gitu ada pakai tradisi Cina Benteng gak
tante?
Tante Isma: Pernikahannya gak waktu itu ya.. karena kan nikahnya pakai adat
Sunda. Di pernikahan sunda juga keluarga om kan pada mau pakai kebaya sunda
gitu jadi ya memang mereka juga bisa menyesuaikan lah dengan bersedia memakai
baju-baju adat sunda.
Magda: Terus waktu dulu pernikahan beda etnis ini pernah ada konflik gak antara
keluarga om sama tante gitu? Maksudnya harus sama Sunda gitu harus sama-sama
Cina Benteng atau gimana gitu?
Tante Isma: Gak tau nih kalau sih om,
Om Husein: Gak sih gak masalah kalau keluarga om.
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Tante Isma: Kalau tante sih sempat ada diskusi tapi akhirnya bisa mengerti lah ,
mereka bisa menerima gitu , karena buat keluarga tante itu selama ini kan kayak
sepupu-sepupu tante menikah dengan Sunda lagi, kalaupun juga kalau menikah
dengan Jawa udah. Udah itu aja, kalau tante menikah dengan etnis yang asing,
sama sekali asing gitu yang kita gak tau, artiya mereka sangat bisa mengerti.
Magda: Kira-kira ketakutan dari keluarga tante itu apa tante menikah dengan Cina
Benteng?
Tante Isma: Ketakutannya karena mereka tidak tahu karena mereka tidak pernah
mempunyai pengalaman hidup berdampingan dengan orang Cina beda etnis.
Magda: Oh karena tante pertama kali ya, jadi orangtua tante rada takut gimanagimana gitu ya.
Tante Isma: Ya jadi ketakutannya bukan karena tidak boleh dengan etnis Cina
Benteng tetapi lebih ketidak tahuan mereka tentang etnis Cina Benteng itu.
Magda: Oh, terus tante cara beradaptasi dengan keluarga om itu susah gak dari segi
bahasa dan budaya gitu?
Tante Isma: Bahasa dan budaya gak, karena filosofinya sama jadi akhirnya tidak
terlalu kesulitan ya, biasa-biasa aja malah tidak ngerasa ada bedanya gitu.
Magda: Terus keluarga tante gitu merasa keberatan gak kalau tante masih ikut
budaya Cina Benteng gitu karena nikah sama Cina Benteng kayak sembahyang
gitu. Pernah ada yang menentang gak melarang gitu?
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Tante Isma: Gak, gak melarang gak, karena selama itu tidak menganggu apapun ya
silahkan aja. Selama tidak menganggu dan tidak merubah apapun.
Magda: Oh tapi kan Sunda tetap dijalanin kan, jadi bagi dua gitu, Cina Benteng
juga, Sunda juga, tradisinya masih dijalanin gitu?
Tante Isma: Ia..ia betul sekali.
Magda: Jadi kalau begitu butuh penyusaian sih ya tante ya kalau k Cina Benteng
itu butuh penyesuaian nya butuhnya besar gak?
Tante Isma: Gak lah ya.
Magda: Menerima budaya baru gitu kan artinya?
Tante Isma: Gak, mungkin dulu awal-awal terasanya terasa besar banget tapi
sekarang begitu dijalanin biasa aja malah enjoy-enjoy aja gitu.
Magda: Oh ia tante, terus tante yang lebih mempengaruhi pernikahan beda etnis ini
dari om nya ibu atau ayahnya om tante?yang bisa dibilang lebih banyak bicara gitu
soal etnis sunda, pernikahan beda etnis gini?
Tante Isma: Gak ada yang mempengaruhi sih.
Magda: Jadi dari om ayahnya sama ibunya sama aja ya. Pernah bilang gak kok ini
Sunda kayak takut-takutin beda gitu, mungkin orangtua om pernah bilang, nih etnis
Sunda, kenapa nikahnya sama Sunda ditanya-tanya. Terus budaya nya kan beda
gitu-gitu, pernah ada yang bilang gak om?
Om Husein: Gak ada.
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Magda: Jadi menerima aja?
Om Husein, tante Isma: Ia.
Magda: Terus pernah ada konflik gak tante dengan orangtua suami sama tante gitu
mengenai perbedayaan budaya yang dianut?
Tante Isma: Gak ada.
Magda: Jadi semua nerima aja ya?
Om Husein, tante Isma: Ia.
Magda: Oh ia tante, soal agama tante, itu gimana?
Tante Isma: Soal itu, biasa aja ya, sama seperti budaya juga.
Magda: Jadi keluarga om menerima juga aja ya walaupun beda agama.
Tante Isma: Ia, ya seiring berjalannya waktu baik-baik aja ya, mungkin dari
keluarga kita dari keluarga besar agak sedikit berat, bukan berat tapi agak perlu
sedikit penyesuaian tapi makin lama makin lama , jadi saling bisa menyesuaikan,
jadi sekarang ya nyaman-nyaman aja.
Magda: Jadi, kalau misalnya kalau lebaran atau apa gitu, keluarga om masih
silaturahmi kangitu?
Tante Isma: Pasti, dari keluarga om pas lebaran gitu, biasanya mertua tante nih ya
telfon ke orangtua tante ngucapin gitu, nah nanti begitu kalau mertua tante pas ada
Natal atau apa, orangtua tante telpon juga, saling menghomati aja lah gitu.
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Magda: Terus tante, bagaimana pandangan anda mengenai dua kebudayaan yang
berbeda antara etnis Cina Benteng dan etnis Sunda?
Tante Isma: Hmm.. gimana ya.. pada dasarnya sih banyak perbedaan ya,
maksudnya, kalau secara kasat mata dilihat beda banget gitu tapi kalau kita pelajari
lagi budaya-budayanya

itu hampir sama malah dengan budaya Sunda dari

pernikahannya, budaya pernikahannya atau upacara-upacaranya . Ternyata
perbedaanya gak gitu jauh, Cuma yang membedakannya sih tata cara atau apanya,
tapi pada dasarnya arti-artinya sama gitu.
Magda: Kayak tata caranya yang membedakan gitu apa tante?
Tante Isma: Misalkan gini, kayak cara menghormati orangtua , kan ada sembahyang
abu ya, jadi kita kalau yang Cina Benteng itu bikin kayak meja sembahyang, terus
kita hormati dengan cara hio. Nah kalau kita menghormati orang yang meninggal
kita datang biasanya kalau gak berdoa di rumah, Cengbeng ya, Cengbeng kan juga
datang ke makan bersihin makam, sama kita juga ada.
Magda: Cuman yang membedakan apa? Sama aja sebetulnya?
Tante Isma: Yang membedakan cuman tata caranya aja kalau kata tante sih ya.
Magda: Jadi kayak kalau orangtua sama anak itu yang membedakan cara
menghormatinya gitu ya?
Tante Isma: Ia, cara menghormati anak ke orangtua sih sama ya cuman caranya aja
yang nyimpen makanan di meja-meja sembahyang kalau tante sih cukup dengan
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berdoa bersama habis itu makan, berdoa bersama terus kirim doa untuk yang
meninggal di situ makan-makan. Udah kayak gitu aja.
Magda: Ooh, jadi yang membedakan itunya aja sih ya?
Om Husein: Ia..hampir sama sih.
Magda: Cuman kalau yang Cina pakai sembahyang-sembahyang kalau Sunda gak
usah gitu ya, berdoa bareng aja.
Tante Isma: Ia.
Magda: Terus orangtua suami yang beretnis Cina Benteng pernah memaksakan
kehendak untuk mengikuti budaya yang dianut gak tante?
Tante Isma: Enggak..enggak sama sekali.
Magda: Jadi kayak misalkan nih istrinya harus ikut Cina Benteng juga , gitu-gitu
gak?
Tante Isma: Enggak, tidak memaksa tapi biasanya kadang-kadang hanya
menawarkan mau gak ini gitu, terus mau gak misalkan sembahyang, tante juga ya
ok ikut sembahyang, terus cara manggil juga ini kita manggilnya apa ke tante nih,
mau manggil teteh mau manggil kakak , manggil apa gitu. Terus tante minta yang
silahkan aja manggilnya dengan cara orang Cina Benteng misalkan kaau adik nya
suami manggilnya tante misalkan enso ya, enso aja deh, jadinya mereka manggil
tante enso.
Magda: Hmm..terus kayak menurut kalian dari kedua budaya yang kalian miliki
budaya mana yang lebih mencerminkan diri kalian?
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Tante Isma: Karena kita tinggal di sini jadi yang lebih mencerminkan lebih Sunda
ya.
Magda: Jadi kayak tradisi yang suka dilakukan di Bandung itu apa tante?yang
benar-benar masih dilestarikan sampai sekarang.
Tante Isma: Tradisi..apa ya paling juga paling Sunda tapi sekarang udah gak ya..gak
secara spesifik dilakukan sih gitu.
Magda: Contohnya apa itu?
Tante Isma: Paling juga kita lebaran paling juga ya.
Magda: Oh yang umum ya?
Tante Isma: Heeh, ia..ya paling yang umum-umum aja gitu, yang sampai detail
banget itu budaya Sunda sih kita udah gak ya.
Magda: Memang dari Sunda itu secara detail itu misalnya apa tante?
Tante Isma: Kayak dulu kan misalnya waktu kecilnya nih ya anak-anak usia anak
usia 17 tahun harus mandi kembang, tante dulu masih ngalamin kalau anak
sekarang udah gak.
Magda: Udah lebih modern ya gak perlu gitu-gitu ya hehe.
Tante Isma: Heeh, kalau dulu kan misalkan usia 17 tahun itu udah dewasa jadi harus
dimandiin malam-malam pake bunga begitu-begitu, kalau sekarang sih udah gak
ada ya.
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Magda: Ooh..terus tante ada kebebasan dari orangtua om gak dalam menentukan
kebudayaan yang dimiliki? Mau budaya apa yang mau dianut gitu.
Tante Isma: Ia betul, ada kebebasan. Jadi lebih enaknya buat kita karena adanya
kebebasan budaya di rumah tangga om sama tante jadi kita enak gitu ya, maksudnya
tidak melakukan budaya tertentu dengan perasaan tidak aman gitu.gak begitu.
Magda: Tapi tante sebelum nikah pasti ke keluarga om dulu doank? Pasti kan
orangtua om cari tahu gitu gimana nih calon istri anaknya gitu-gitu gak?
Tante Isma: Ia..ia begitu dulu.
Magda: Kayak diintrograsi gitu atau berjalannya aja? Hehe.
Tante Isma: Intrograsi mah gak, paling ngobrol-ngobrol aja..gitu.
Magda: Pernah omong kayak soal budaya gitu gak tante yang berbeda gitu?
Tante Isma: Hmm... sering sering kita sering ngobrol . Oh ia misalkan kayak tante
kan awal-awal bingung ini ngapain di meja sembahyang banyak banget ka, kirain
makanan apa ternyata itu makanan khusus dipersembahkan untuk orang yang udah
meninggal, terus dari keluarga om ntu menerangkan dan menjelaskan secara detail
gitu ini nanti makanan ini untuk yang meninggal meskipun tetap nanti yang makan
kan kita. Bakar hio itu maksudnya apa kayak gitu.
Magda: Oh jadi yang lebih mengajarkan budaya Cina Benteng itu dari ayah om atau
ibu om?
Tante Isma: Lebih ke ibu..ibu om dan keluarga besar yang mengajari.
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Magda: Jadi yang lebih mempengaruhi ibu om sih ya mengajari budaya gitu-gitu.
Tante Isma: Ia.
Magda: Soalnya kan biasa laki-laki lebih diam..
Om Husein: Ia betul ehhehe.
Magda: Ia jadi mungkin ibu om , nih sembahyangnya gini gini gini, dia ngomong
gak bedanya sama Sunda begini gitu?
Om Husein, tante Isma: Ia.
Magda: Jadi cara pertama kali tante tau sembahyang om begini tante
menanggapinya gimana? Atau tante ikut aja gitu?
Tante Isma: Ya tante melihat menanggapinya ya kalau ini kebudayaan, ini adat
istiadat, kalaupun tante yang beretnis Sunda melakukan itu pada saat itu yang tante
pikir adalah tidak akan merubah jati diri tante sebagai etnis Sunda, jadinya begitu
dikenalkan dan ditawari untuk silahkan kalau mau ikutan ya tante ikut aja.
Magda: Ooh, jadi positifnya bisa banyak budaya lain kayak Cina Benteng gitu,
kalau negatifnya apa tante?
Tante Isma: Negatifnya hampir gak ada ya, apa sih.. negatifnya paling gak ada ya
paling contohnya karena ketidaktahuan tante gak boleh nyapu tante nyapu tapi
menurut tante negatif hampir gak ada ya.
Magda: Mungkin itu bisa dibilang positif ya tante ya? Jadi tau juga gitu ya.
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Tante Isma: Mungkin ya.. menurut tante malah dibilang positif negatifnya lebih
banyak positif nya ya, tante sih lebih banyak ke anak-anak juga malah makin
memperkaya mereka bahwa budaya di Indonesia itu banyak macam-macam.
Magda: Terus tapi kayak yang negatif benar-benar gak ada tante?ya misalkan dari
segi budaya atau orangtua atau gimana?
Tante Isma: Gak ada ya..gak ada, mungkin kalau secara umum ya hampir gak ada,
tapi kalau dari individu masing-masing keluarga ada negatifnya barangkali itu
hanya masing-masing personal orang aja kali ya. Cuman kalau umumnya sih
selama ini enjoy-enjoy aja, malah makin tahu kebudayaan Cina makin keliatan
bedanya makin buat tante merasa makin banyak masukan juga buat tante, makin
banyak wawasan juga, nih ternyata udah ada yang baru lagi, ada yang sesuatu yang
dari Cina Benteng yang baru, benar-benar menurut tante sih gak ada yang
negatifnya ya sama sekali. Mungkin negatifnya lebih ke pada saat tante tidak
melakukan salah satu adat istiadat itu mungkin ada ketidaksenangan dari keluarga
om barangkali atau mungkin sebaliknya tidak bisa melakukan salah satu adat
budaya Cina, mungkin dari keluarga tante ada yang merasa tidak suka atau apa,
barangkali cuma itu.
Magda: Oh, karena tradisinya sekarang dilakuin sih ya dua-duanya jadi kita gak tau
dari masin-masing keluarga menanggapinya ya tante ya?
Tante Isma: Ia betul sekali.
Magda: Terus hubungan tante sama orangtua om yang beretnis Cina Benteng
sekarang baik-baik saja?
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Tante Isma: Oh, baik-baik banget sekarang gitu.
Magda: Walaupun bisa dibilang Bandung sama Jakarta kan jarang ketemu atau
gapapa?
Tante Isma: Gpp, lebih ke kadang-kadang mungkin karena saling mengerti ya, ada
positifnya berbeda etnis ini, kelihatan banget saling menjaga perasaanya itu keliatan
banget mungkin barangkali ya kalau misalnya tante nikah sama etnis Sunda lagi ,
karena masing-masing udah saling tahu ya adat istiadatnya udah gak ada yang beda
ya mungkin bakal ada konflik baru, karena tidak saling menghormati gitu tapi
karena kita masing-masing dari awal udah saling menjaga menghormati etnis
masing-masing jadi terasa banget jadi nyaman gitu.
Magda: Jadi udah jadi kayak sejalan gitu ya?
Om Husein: Ia benar.
Magda: Oh jadi walaupun beda etnis tetap merasa nyaman donk ya om tante ya?
Tante Isma: Nyaman, kalau tante sih ngerasa aman ya enjoy-enjoy aja gitu, malah
kadang suka lupa gitu hehe.
Magda: Lupa apanya tante?
Tante Isma: Lupa gitu maksudnya kalau tante merasa mungkin om juga merasa
kalau tante itu bukan etnis Sunda karena udah lama tante juga ngerasa kalau om itu
bukan Cina Benteng, merasa satu etnis aja gitu..karena udah merasa nyaman dengan
keadaan sekarang gitu loh.
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Magda: Oh jadi walaupun berbeda juga tapi ada rasa nyaman ya jalan aja ya tante
ya? Hehe
Tante Isma: Nyaman dan memang satu tujuan ya jadi akhirnya ya mungkin
sebetulnya bagi sebagian orang ngerasa banyak perbedaan gitu ya..tapi karena yang
dipegang sama om tante sekarang nyaman terus tujuannya sama, ke depannya
seperti apa ya jadinya keluarga besar pun barangkali bisa melihat gitu ya, jadi
akhirnya berjalannya waktu mereka juga setuju.
Magda: Oh ia, jadi kan soalnya om tante juga yang ngejalanin gitu ya, paling
keluarga cuma bisa ngedukung gitu ya.
Tante Isma: Ya betul sekali.
Magda: Terus tante, apakah kedua budayaan yang anda miliki ini memudahkan
kalian untuk bersosialisadi gak?
Tante Isma: Oh memudahkan banget, sangat memudahkan.
Magda: Yang bikin memudahkan itu apa tante?
Tante Isma: Yang bikin memudahkan.. untuk tante pribadi kan dari kecil tante anakanak tante kan sekarang sekolahnya di sekolah budaya etnis Cina nya banyak,
berarti tante bergaul dengan yang etnis Chinese juga kan, nah buat mereka awalawal , mereka pas belum tau tante bersuamikan etnis Chinese, mereka masih
menganggap bahwa sedikit meskipun gak banyak barangkali sedikit ada yang
menganggap tante bukan dari mereka gitu, tapi begitu mereka tahu sumai tante juga
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orang Chinese, terlihat banget mereka lebih terbuka, lebih akhirnya menganggap
tante pun bahwa tante juga bagian dari lingkungan pergaulan mereka gitu.
Magda: Oh salnya mereka juga menjalani tradisi Cina Benteng juga sih ya, kayak
sembahyangnya gitu-gitu anak-anak juga masih tante?
Om Husein: Anak-anak ya masih.
Magda: Oh jadi dua tradisi juga mereka masih ikut dijalanin ikut orangtuanya gitu
ya?
Tante Isma: Masih masih..gitu.
Magda: Terus tante punya pengalaman yang menyenangkan gak karena adanya
kedua kebudayaan yang ada miliki ini?
Tante Isma: Hoo..banyak yang menyenangkannya . Pertama, kan karena orang Cina
itu khususnya orang Cina Benteng misalkan orang Cina itu berdagang kan, kadangkadang tante dapat diskon karena mereka menganggap tante betul-betul keluarga
dari etnis mereka. Kadang-kadang tante dipanggil cici atau apa gitu, padahal tante
kan buka orang Chinese ya, tapi dengan mereka memanggil seperti itu, mereka
merasa nyaman. Sehingga kadang-kadang itu mempermudah tante untuk mengurus
urusan tante gitu.
Magda: Oh gitu, tapi mereka tau kalau tante itu sebetulnya etnis Sunda gitu?
Tante Isma: Hee, ada yang tau tapi juga ada yang gak gitu.
Magda: Oh, mungkin dia tante juga nikah sama Cina Benteng, jadi yang lain
terbawa gitu, tante jadi kayak orang Cina biasa gitu Cina Benteng juga gitu kali ya?
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Tante Isma: Hahaha...ia betul betul betul haha.
Magda; Jadi orang-orang juga ngelihatnya sama-sama Cina Benteng lah gitu ya.
Tante Isma: Ia ia betul sekali.
Magda: Terus kayak ada pengalaman yang menyedihkannya gak om tante?kan tadi
menyenangkan.
Om Husein: Pengalaman menyedihkannya apa ya..gak ada ya, kayaknya hampir
gak ada ya..gak ada, gak ada pengalaman menyedihkan.
Magda: Terus kan kayak pengalaman menyedihkan tadi kan kayak soal belanja itu
terus ada lagi gak tante yang menyenangkan?
Tante Isma: Apa ya...oh anak-anak.
Magda: Kenapa itu tan?
Tante Isma: Anak-anak, mereka akhirnya dari kecil

karena sukunya mereka

berbeda, jadi mereka bisa fleksibel gitu, budaya etnisnya Sunda mereka udah gak
asing, ke budaya etnis Cina nya terutama Cina Benteng buat mereka juga gak asing,
jadi mereka bisa menjalankan dua budaya itu dengan tidak bersusah payahlagi
karena memang udah dibiasain dari makanan sehari-hari gitu.
Magda: Oh jadi ya mereka juga udah beradaptasi dengan dua budaya yang berbeda
itu ya?
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Tante Isma: Ya dari teman-teman juga kan kayak anak tante juga jadinya lebih
banyak teman dari berbagai etnis, maksudnya selain etnis Sunda mereka juga punya
komunitas di etnis Cina gitu maksudnya ya Cina Benteng.
Magda: Jadi ya mengenal budaya juga sih ya kalau beda jauh gitu. Jadi wawasannya
jadi bisa lebih luas gitu sih ya hehe.
Tante Isma: Ia jadi teman-teman juga jadi lebih banyak gitu, yang kerasa sama tante
, ya teman-teman tante juga jadi lebih gaul lebih banyak.
Magda: Jadi dari etnis Sunda, Cina Benteng semuanya ya hehe.
Om Husein, tante Isma: Ia.
Magda: Tapi yang lebih mempengaruhi budaya Cina Benteng gitu orangtua om kan
ya bukan teman-teman tante?
Tante Isma: Ia biasanya yang lebih ini ya memang orangtua om terus dapat infoinfo dikit dari teman-teman juga lah gitu ya, yang kebetulan orangtua teman tante
juga ada yang dari keturunan Cina Benteng gitu.
Magda: Hm..jadi diajarin juga dikit-dikit ya.
Tante Isma: Ia, diajarin lah, dikasih tau adat istiadatnya itu seperti begini, kamu itu
harus begini gitu, jadi ya tante makin ngerti makin paham gitu.
Magda: Tapi tetap keluarga sih yang paling itu ya.
Tante Isma: Ia, keluarga yang lebih banyak memberikan masukan.
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Magda: Jadi kayak keluarga tante juga pernah mengenalkan budaya Sunda gak ke
om?
Tante Isma: Ia ia..kadang-kadang kalau misalkan gini lagi kapan ya cara memakai
adat pakaian Sunda, Bapaknya tante ajarin ke om misalkan masang ikat palat
supaya berciri khas Sunda sama bapak tante itu diajarin sih om kayak gini cara
ngikatnya terus pakaiannya itu tyang lebih mencirikan adat Sunda itu kayak gini.
Terus bahasanya Sunda dkit-dikit om diajarin, terus tata acara etika gitu-gitu
menurut ciri khas Sunda seperti apa gitu.
Magda: Oh kalau kayak Cina Benteng kan kadang-kadang bahasanya ada yang beda
gitu kata-kata tertentu gitu, tante udah terpengaruh atau berjalannya waktu atau
gimana?
Tante Isma: Terpengaruh gak ya, atau paling tante tau oh itu bahasanya, logatnya
ya logat Benteng seperti ini cuma tau aja, cuman tidak memakai di sehari-hari.
Magda: Oh ia tante, itu kan kalau orang Cina Benteng otomatis sendiri bisa
ngomong kayak gitu hehhe, jadi gak diajarin orangtua om gitu jadi bahasanya kayak
gini gini, selain budaya yang diajarin dikenalkan ada bahasa juga gak?
Om Husein: Hmm.. kalau bahasa sih lebih banyak om ya yang ngajarin ke tante,
kalau orangtua mah enggak lah.
Magda: Oh orangtua lebih ke sembahyang gitu-gitunya ya?
Tante Isma: Ia betul, begitu.
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Magda: Kan biasanya kan bahasanya walaupun sama tapi ada beberapa kata Cina
Benteng yang beda gitu yang maksudnya kita bingung apa gitu kan.
Tante Isma: Ia paling tante tanya ke om ini ngomong apa gitu kan, artinya apa gitu,
oh ia ini artinya misalkan diterangin lah sama om gitu.
Magda: Misalnya ada kata-kata yang gak bisa kita dengar gitu.
Tante Isma: Hahaha..kata-kata antik ya.
Magda: Ia heheh soalnya kalau Cina Benteng kan dia omongnya bisa secara
otomatis kata-kata gitu ehhe.
Tante Isma: Hahah iaa refleks ya.
Magda: Ia..terus tante ada hambatan-hambatannya gak selain budaya gitu?
Pernikahan beda etnis.
Tante Isma: Gak ada ya..tante ngerasa gak ada hambatan sih..maksudnya gak ada
hambatan yang gimana gitu, mungkin hambatan mah ada aja cuman lebih bisa
diabaikan lah ya hambatan-hambatan kecil paling juga hampir gak ada lah ya.
Magda: Jadi hambatan yang mungkin ada itu kayak gimana tante misalny?
Tante Isma: Apa ya..hmm... gak ada lah ya selama ini.
Magda: Kayak budaya gitu..itu mah karena perbedaan budaya aja gitu ya?
Tante Isma: Ia karena beda aja itu sih, itu mah tergantung kita juga, kita bisa
menyesuaikan, menyesuaikan dalam arti bisa bertoleransi, kita bisa kasih tolerasi
ke adat istiadat itu gak atau sebaliknya gitu kan. Selama ini sih tante bisa lebih
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ngejalaninnya enak gitu, mudah-mudahan udah bisa dibilang menyesuaikan diri
gitu.
Magda: Terus tante, kayak keluarga om sama tante kan beda budaya kayak Sunda
sama Cina Benteng kayak kalau ada konflik gitu cara menyelesaikannya sama gak?
Tante Isma: Sama.
Magda: Sama..jadi kayak diskusi gitu-gitu juga, maksudnya kalau ada konflik
tentang pernikahan beda etnis gitu cara penyelesaiannya sama gak kayak tante gitu?
Tante Isma: Sama..sama.
Magda: Sama..jadi gak ada yang membedakan ya.
Om Husein: Gak ada.
Magda: Ooh, ya gitu aja sih tante yang mau ditanyain dulu, terimakasih ya tante.
Om Husein, tante Isma: Sama-sama.
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LAMPIRAN V: TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEY INFORMAN 5
Nama: Dian Iswandi
Usia: 74 tahun
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
Etnis: Cina Benteng
Agama: Khatolik
Alamat: : Perumahan Villa Melati Mas,
Tangerang Selatan
Nomor telfon:5375379

Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016, pukul 06.00 pm di Perumahan
Villa Melati Mas, Tangerang Selatan.

Magda: Selamat malam oma, aku mau tanya sedikit mengenai pernikahan beda
etnis antara Cina Benteng sama Manado oma. Kira-kira pertanyaan pertama yang
pingin aku tanyain itu ada kelebihannya gak yang dirasakan dari pernikahan beda
etnis ini apabila dilihat dari sisi budaya dan bahasa dari etnis Cina Benteng dan
Manado ini?
Oma Dian: Kelebihannya apa ya heheh oma juga bingung sih. Mungkin ya mungkin
oma jadi tau budaya lain gitu kayak Manado. Ternyata bukan budaya Cina Benteng
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doank gitu tapi ada budaya lain. Tambah pengetahuan aja sih ya. Kayak bahasa
kayaknya sama deh sama-sama bahasa Indonesia gitu.
Magda: Oh, gak ada ya oma yang lebih membedakan gitu? Kayak imlek nya gitu
oma?
Oma Dian: Oh ia imlek bisa sih. Kayaknya kalau Manado setau oma sih gak ada
imlek gitu-gitu ya.
Magda: Oh ia oma, terus kalau kekurangannya gitu ada gak oma yang dirasakan
dari pernikahan berbeda etnis antara etnis Cina Benteng dan Manado apabila dilihat
dari sisi budaya?
Oma Dian: Hmm. Kekurangannya?
Magda: Ia oma. Kira-kira ada gak?
Oma Dian: Kayaknya gak ya, soalnya istrinya om Emil mah ikut-ikut aja sih kalau
budaya gitu-gitu ya misalnya tradisi imlek gitu dia ikut.
Magda: Oh ia oma, dia mudah beradaptasi gitu ya?
Oma Dian: Ia benar.
Magda: Oh ia oma. Terus oma bagaimana cara oma yang beretnis Cina Benteng
yang memiliki anak yang menikah dengan etnis Manado dapat menerima pasangan
anak yang berbeda etnis?
Oma Dian: Maksudnya apa ya?
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Magda: Jadi gimana caranya gitu oma menerima tante Deesye kan dia dari etnis
Manado gitu.
Oma Dian: Ya oma sih terima-terima aja ya pilihan om Emil, oma juga lihat tante
Deesye baik-baik aja ya orangnya walaupun beda etnis gitu.
Magda: Oh jadi tapi oma awal-awalnya juga pasti tanya-tanya om Emil donk gitu
soal nikah sama tante Deesye yang beretnis Manado?
Oma Dian: Oh ya pasti tanya donk, oma sama opa pasti tanya benar gak sama etnis
Manado yakin gak gitu. Oma mah terserah om Emil. Oma cuma pernah ngomong
yakin gak nikah sama yang beda etnis, terus dia bilang yakin gitu. Oma bukannya
takut gimana, tante cuman gak mau Emil ragu-ragu. Pas om Emil bilang dia udah
yakin banget ya tante membebaskan aja sih. Emil pasti tau lah yang terbaik gimana
buat dia Om Emil bilang yakin ya oma sih membebaskan aja ya.
Magda: Oh ia oma, terus oma bagaimana pola komunikasi yang dilakukan untuk
menjalin hubungan yang baik dengan tante Deesye yang beretnis Cina Benteng?
Oma Dian: Ya oma sih gak masalah ya, asal tante Deesye nya bisa masuk ke dalam
keluarga oma ya oma gak masalah.
Magda: Oh ia oma, jadi oma membebaskan aja ya gitu?
Oma Dian: Ya oma sih bebasin aja ya. Toh yang ngejalanin mereka kan hehe. Oma
sih sebagai orangtua ngedukung aja lah ya.
Magda: Oh ia oma, ooh jadi menurut oma pernikahan beda etnis gitu gak masalah
ya oma ya?
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Oma Dian: Menurut oma sih gak masalah ya asal kalau bisa sih ya satu agama sih,
tapi oma pikir om Emil juga pasti taulah dia pasti carinya yang satu agama, agama
Khatolik.
Magda: Oh menurut oma agama penting juga ya?
Oma Dian: Ia penting sih penting tapi ya semua tergantung anaknya sih. Kalau oma
udah percaya banget sama om Emil heheh.
Magda: Oh ia oma, heheh. Terus oma suka Gereja bareng gitu gak sama om Emil
dan tante Deesye?
Oma Dian: Oh suka donk hehehe.
Magda: Terus oma aku mau tanya nih oma, bagaimana pengaruh pernikahan etnis
Cina Benteng dan etnis Manado terhadap budaya adat Cina Benteng?
Oma Dian: Hmm. Gak ada sih ya. Soalnya ya kayak imlek gitu-gitu masih ada ya
gak hilang gitu sampai sekarang.
Magda: Kalau kayak tradisi pernikahannya gitu ma?
Oma Dian: Hmm. Tradisi pernikahan ya?
Magda: Ia.
Oma Dian: Kayaknya kalau tradisi pernikahan itu ya biasa aja ya kayak resepsi gitu
ya. Gak ada yang gimana-gimana sih ya.
Magda: Oh gak ada kayak pakai tradisi apa gitu oma?
Oma Dian: Hmm. Gak ada sih kayaknya.
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Magda: Oh ia oma hehehe. Terus oma aku mau tanya, dengan adanya pernikahan
beda etnis ini membawa pengaruh positif atau negatif oma terhadap kelangsungan
budaya adat Cina?
Oma Dian: Hmm. Kalau menurut oma sih apa ya. Kayaknya positif-positif aja ya
heheh. Soalnya gak ada yang beda gimana sih. Kalau negatif kan misalnya apa gitu
yang jadi buruk, ini sih kayaknya gak deh.
Magda: Oh ia oma, jadi ya oma membebaskan sih ya heheh. Oma udah percaya gitu
sama om Emil?
Oma Dian: Ia oma percaya banget hehee.
Magda: Terus oma ada faktor yang menghambat gak oma dalam pernikahan beda
etnis terutama etnis Cina dan Manado khususnya keluarga atau lingkungan sosial?
Oma Dian: Hmm. Apa?
Magda: Faktor yang menghambat gitu oma? Misalnya dari budaya dan bahasa oma?
Heheh.
Oma Dian: Hmm apa ya. Kalau dari budaya sih kayaknya gak ada ya soalnya tante
Deesye semua ikut-ikut aja sih ya. Kalau dari bahasa juga gak terlalu masalah sih
kayaknya soalnya pakai bahasa Manado.
Magda: Oh dari segi bahasa juga gak ada ya oma ya? Tante Deesye gak ada omong
soal bahasa Manado gitu oma?
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Oma Dian: Gak sih ya menurut oma, soalnya ya tante Deesye bisa sih nyesuain
omong juga pakai bahasa Indonesia gitu ke oma jadi semua sama-sama ngerti
heheh.
Magda: Oh ia oma hehehe. Terus oma aku mau tanya bagaimana cara oma
membangun suatu ikatan maupun hubungan yang baik dan efektif dengan pasangan
anak yang beretnis Manado dengan bahasa dan budaya yang berbeda untuk lebih
mengenal pasangan?
Oma Dian: Hmm. Jadi maksudnya cara oma berhubungan baik dengan tante gimana
gitu ya?
Magda: Ia oma hehehe. Caranya gimana itu oma kalau boleh tau?
Oma Dian: Ya menurut oma gak gitu susah sih ya soalnya kan kita satu agama ya
kalau hari Minggu gitu gereja bareng kan ya ya habis itu kadang-kadang makan
bareng gitu ya habis gereja. Lagi juga rumahnya dekat sih sama rumah oma ehhehe.
Magda: Oh jadi soal itu gak ada hambatan sih ya oma?
Oma Dian: Ia gak ada sih kayaknya ehhehe. Jadi hubungan ya baik-baik aja gitu.
Heheh.
Magda: Terus oma aku mau tanya sedikit nih mengenai pendapat oma terhadap
etnis Manado oma? Mengenai sikap, pemikiran dan pengalaman oma?
Oma Dian: Mengenai etnis Manado ya?
Magda: Ia oma hehe. Bisa diceritain sedikit gak oma? Heheh.
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Oma Dian: Hmm. Menurut oma sih biasa aja ya sama-sama aja. Ya gak ada
pengalaman yang gimana sih ya. Menurut oma etnis Manado ya hampir-hampir
sama aja ya sama etnis Cina Benteng. Paling bedanya kalau Manado mungkin gak
ada imlek gitu-gitu ya ehehhe.
Magda: Oh ia oma,gak ada yang membedakan banget gitu ya oma?
Oma Dian: Oma kurang tau ya. Kayaknya sih gak kali ya heheh.
Magda: Oh ia oma hehehe. Terus oma bagaimana oma menanggapi perbedaan
budaya anak anda ketika menikah dengan pasangan yang beretnis Manado?
Oma Dian: Oh maksudnya yang oma liat dan terima gitu ya?
Magda: Ia oma tanggapannya gimana? Hehehe.
Oma Dian: Ya oma sih welcome-welcome aja ya sama budaya baru asal anak tante
gak melupakan budaya Cina Benteng gitu kayak imlek gitu-gitu hehehe.
Magda: Oh jadi oma mah gak masalah ya?
Oma Dian: Gak oma mah gak masalah sih hehe.
Magda: Terus oma aku mau tanya pernah gak oma ada konflik-konflik yang
mungkin pernah terjadi antara anda dengan anak anda yang menikah dengan etnis
Manado baik dari segi budaya dan bahasa?
Oma Dian: Konflik ya? Kayaknya gak ada sih ya. Soalnya jujur oma membebaskan
banget sih ya ke om ehhehe.
Magda: Kalau dari budaya dan bahasa oma?
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Oma Dian: Hmm. Kalau dari budaya sih gak ya kayaknya, soalnya oma mah asal
tante Deesye bisa masuk dan ikut gitu oma gak memaksain sih. Oma terima-terima
aja malah senang kalau dia mau ikut.
Magda: Kalau dari bahasa oma?
Oma Dian: Bahasa sih sama sekali gak masalah ya ehehe. Soalnya dia juga pakai
bahasa Indonesia sih omong ke oma nya heheh.
Magda: Terus oma aku mau tanya bagaimana cara anda mengenalkan kebudayaan
Cina. Kepada pasangan anak and ayang beretnis Manado?
Oma Dian: Cara mengenalkannya gitu?
Magda: Ia oma cara mengenalkan dan mengajarkannya oma? Pernah gak oma
kayak ngajarin dan ngenalin gitu kayak Imlek gitu-gitunya? Sembahyangnya?
Oma Dian: Oh ngenalin sih ia ya. Tante Deesye juga suka tanya sih ini itu apa gitu
hehe. Dia mau tanay gitu ya oma kasih tau sih. Gitu aja sih. Terus kalau
sembahyangnya sih kita udah gak terlalu gimana ya hehe.
Magda: Oh jadi tante Deesye juga mau tanya sih ya?
Oma Dian: Ia dia begitu kok jadi gak diam-diam aja. Hehe.
Magda: Oh ia oma, sampai situ aja oma yang mau aku tanyain ehhe. Terimakasih
ya oma.
Oma Dian: Sama-sama. Sukses ya.
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LAMPIRAN VI: TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEY INFORMAN 6
Nama Suami: Emil S.Darmadi
Usia: 45 tahun
Pekerjaan: Karyawan
Etnis: Cina Benteng
Agama Khatolik
Alamat: Villa Melati mas blok L,
Tangerang Selatan

Nama Istri: Deesye F.Wagey
Usia: 40 tahun
Pekerjaan: Ibu Rumah tangga
Etnis: Manado
No. Hp: 08159960960

Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016, pukul 09.00 p.m di perumahan
Villa Melati Mas.
Magda: Malam tante dan om, jadi aku mau tanya om. Om dan tante kan budaya
Manado dan Cina Benteng, kira-kira bisa dijelasin gak secara umum budaya Cina
Benteng dan Manado itu kayak gimana?
Om Emil: Om Emil juga udah terlalu Cina Cina banget sih ya, tante Deesye pribumi
juga gak pribumi banget, jadi maksudnya dari sisi orang tua om gak terlalu fanatik
gimana gitu, jadi benar-benar gak mengharuskan lu harus dapat Cina, lu harus yang
kayak gimana gitu , Papa Mama gak seperti itu.
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Magda: Oh, jadi membebaskan?
Om Emil: Bebas.. Waktu om dulu ke Manado terus pacaran sama tante juga papa
om juga Cuma tanya aja, yakin karena jauh dan pribumi, mau terusin gak. Terus
om bilang terus.
Magda: Terus kayak budayanya gitu benar-benar beda gak om atau ada kesamaan?
Om Emil: Manado mah gak lah, Seperti yang om bilang tadi kalau Manado sudah
modern, sebetulnya kan budaya Manado itu benar-benar dipengaruhi sebagian
besar dari budaya Tibet, Cina Mongol gitu, Ya udah jadi mirip mirip aja orang
Manado, orang Manado kan lebih banyak yang mirip kayak orang Cina dibanding
orang Cinanya sendiri. Mukanya ya tapi gak mau dibilang Cina. Coba kalau kamu
ke Manado pasti banyak muka-muka kayak Cina gitu tapi gak mau dibilang Cina,
kalau ditanya kamu China pasti dia bilang bukan gw orang Manado. Di pabrik
dimanapun sama.
Magda: Terus kalau Manado nya sendiri tante kalau dari orang tua ada gak musti
bgini gitu cari suaminya gak?
Om Emil: Gak juga, Papa Mamanya tante cuma takut aja dapat orang Cina Benteng,
takut gak serius padahal serius.
Magda: Oh jadi budaya gak terlalu berpengaruh ya?
Tante Deesye: gak sih, Cuma takut aja kan jauh kan ya, namanya orang daerah mau
ke Jakarta gitu mikirin nanti balik apa gak, lebih takutnya bukan soal Cina atau gak
budaya gitu, lebih takutnya anaknya bisa pulang apa gak
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Magda: Kalau kayak waktu pernikahannya gitu waktu itu ada perbedaan gak atau
sama saja?
Om Emil: sama, kita pernikahannya modern, di Jakarta kita pesta di Manado juga
pesta. Ngerayain di Manado cuma karena gak enak aja, kan yang di Jakarta keluarga
mama saya gak datang karena waktu itu lagi sakit, jadi ya udah ke Manado rayain
lagi, tapi lebih ke family.
Magda: jadi pernikahannya sama-sama modern gak ada yang berbau budaya
Manado atau Cina Benteng?
Om Emil: Sama sekali gak, modern semua . Ada Tepai doank sih.
Magda: Terus setelah menikah itu budaya mana om tante yang lebih condong
kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah? Kayak sembahyang
atau apa gitu?
Om Emil: Oh gak, kan udah Khatolik, sama sekali gak sih kalau budaya sih budaya
Cina kita udah gak gitu kental sih gak ada sembahyang sembahyang lagi semenjak
opa oma sudah meninggal, Kalau dulu masih ada sembahyang, tapi kalau sekarang
udah gak ada.
Magda: Kalau dari Manado gitu ada gak tante kalau misalkan ngapain gitu setiap
tahunnya atau ada perayaan apa gitu?
Tante Deesye: gak ada juga sih.
Magda: Terus ada efek positif gak dari pernikahan berbeda etnis ini?
Om Emil: Maksudnya positif dari sisi apanya nih?
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Magda: Mungkin budayanya bisa lebih menyesuaikan atau ada percampuran
budaya jadi lebih gimana gitu?
Om Emil: Kalau mau jujur ya yang namanya pernikahan beda etnis pasti jauh lebih
banyak tantangannya dibadingin sama etnis yang sama. Itu aja, kalau kamu bilang
keuntungan dan kelebihannya mungkin , kita bisa saling belajar menyesuaikan diri
aja satu sama lain.
Magda: Kalau dari bahasa gitu? Sama sih ya?
Om Emil: Ya, gak pakai. Om malah lebih jago daripada tante .
Magda: Oh Manado itu gak ada bahasa khas nya gitu ya?
Tante Deesye: Gak ada. Manado itu ada lagi dibilangnya bahasa Ibu ya, cuman ya
tante juga gak pakai sih , kita di sini gak pakai.
Magda: Oh, sebetulnya sama saja ya.
Tante Deesye: Ia sama aja. Tapi kalau omong rahasia kita pakai kan anak-anak gak
ngerti Cuma kita berdua aja. Maksudnya bahasa Manadonya yang kayak kita suka
omong-omong gitu lah tapi kan. Tante aja orang Manado gak ngerti bahasa Ibu itu.
Maksunya kalau orang yang tua di Manado omong ya itu tapi kalau kita gake pakai.
Magda: Oh, ada sisi negatifnya gak tante ?
Om Emil: Negatifnya.. kalau om sih ngerasa bahwa sampai sekarang sih om gak
dekat sama keluarga tante .
Magda: Oh jadi gak sampai dekat banget gitu?
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Om Emil: Ia, gimana mau dekat orang ketemunya aja jarang soalnya jauh kan, om
tante aja pulang ke Manado terakhir 10 tahun yang lalu.
Magda: Jadi karena jarak gitu.
Om Emil: Ialah pasti itu paling lewat telfon doank sih , kalau telfon juga jarang ,
kadang-kadang sih mamanya tante juga gak mau kemari , gak betahan orangnya.
Disuruh

kemari juga gak betah seminggu

udah minta pulang..rugi donk

ongkosnya. Gitu aja..
Magda: Kalau misalnya dampak negatif seperti itu ya, kalian menanggapi dampak
negatif yang muncul itu solusinya kayak gimana? Dengan telfon?
Om Emil: Ia itu negatif, Jadi om ngerasa jauh sama keluarga tante . Solusinya,
dengan telfon doank sih, om telfon juga kalau misalnya ulang tahun kayak begitu
aja.
Magda: Terus pernah terjadi pertentangan gak tante dengan orang tua om mengenai
pernikahan kalian yang berbeda etnis ini, misalnya dari

sebelum nikah gitu

misalnya kan punya konflik atau gimana gitu?
Tante Deesye: Pertentangan sih gak, orang belum married aja tante udah dapat
angpao dari papanya om .
Magda: Dari segi budaya dan bahasa juga gak ada?
Om Emil: Bahasa sih pasti gak ada.
Magda: Misalnya mikir ini ok etnisnya beda gitu ?
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Om Emil: Maka itu seperti yang tadi om bilang kan, papa mama om itu gak fanatik
sama sekali.
Magda: Ooh jadi gak musti Cina sama Cina gitu ya?
Om Emil: Gak sih, kecuali asal jangan Islam.
Magda: Terus kalau misalnya ada pertentangan kayak gitu ya kan gak boleh sama
muslim, solusinya kayak gimana om? Nurut aja atau gimana om?
Om Emil: Kalau om sih, punya prinsip dari dulu pertama pacaran sih gak bakal
mau. Jangan dicoba-coba deh.
Magda: Ooh pokoknya kriteria utama ya gitu ya om? Hehe
Om Emil: Ya betul jangan dicoba-coba . Pokoknya kalau gak ada masalah jangan
dicoba. Pokoknya kalau kita benar-benar udah punya prinsip itu cewek baik
gimanapun juga jangan. Habis cerita gak usah diperpanjang pokoknya begitu.
Magda: Tapi orang tua om pernah bilang gak, eh jangan begitu juga tapi musti
gimana gitu?
Om Emil: Gak, karena orang tua om juga banyak ngeliat kalau itu bakal jadi
problem nantinya , bohong kalau gak.
Magda: itu tergantung orangtua sih ya om atau gimana gitu?
Om Emil: Gak, kalau om udah prinsip sih. Kalau om nomor satunya kalau dari sisi
agama aja ya dikatakan oke lah ya kalau misalnya Kristen mungkin masih bisa
jalan bareng, tapi kalau Muslim mendingan jangan deh, teman aja udah gitu beres.
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Magda: Tapi karena ini etnis Manado yang sama-sama ada Cina nya juga atau
misalnya dari etnis Batak atau apa gitu, walaupun Khatolik pun om masih mau gak?
Om Emil: Gpp, yang penting agamanya itu jangan jauh lah. Agamanya lah yang
penting.
Magda: Terus tante, cara adaptasi tante sama budaya om di lingkungan tante itu
kayak gimana tan supaya bisa lebih membaur gitu, kan etnisnya beda kan butuh
adaptasi kan untuk lebih membaur ke keluarga, ke kebudayaannya?
Tante Deesye: Ya berjalan aja ya, ya pokoknya ikutin aja, keluarga om gak gimana
gitu. Jadi ya ikutin aja dia mau imlek ya kita ikutin aja enak dapat angpao.
Magda: Walaupun awalnya gak ngerayain tapi jadi ikut imlek gitu-gitu ya?
Tante Deesye: Ia, ikutin aja , tante mah ikutin aja paypay ikut. Soalnya keluarga
papanya om ada yang muslim tapi modern juga, dia tinggalnya di America tapi
istrinya itu muslim terus ada yang muslim ikut khatolik jadi lebih modern kalau
keluarga opa, kalau dari keluarga oma sih lebih gaul-gaul lagi . jadi tante ya ikut
tradisi aja kayak sinchia gitu-gitu.
Magda: Jadi bisa lebih memahami ya tante kalau orang Cina itu begini perayaannya
dan yang lainnya?
Tante Deesye: Ia betul.
Magda: Terus kalau Manadonya itu sendiri, ada perayaannya gak tante? Kayak om
yang musti ikutin juga, kalau Cina kan Sinchia gitu.
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Tante Deesye: Paling Natal sih ya yang kayak biasa lah. Keluarga tante yang tradisi
orang Manado gak ada.
Magda: Ooh, jadi perayaan Khatolik secara umum aja ya kayak Natal dan Paskah
gitu ya? Terus, kayak tante gitu pernah merasa kesulitan gak ketika beradaptasi
dengan budaya Cina dengan keluarga suami yang berbeda etnis?
Tante Deesye: Gak sih, sulit aja hapalin nama tante-tante dari keluarga mama
papanya om. Sampai sekarang kalau imlek tante kalau mau salaman suka bingung
manggilnya ini siapa aam lah atau apa lah itu. Tante gak pernah ingat. Sampai detik
ini gak ingat. Sampe sekarang disuruh hapal spas ketemu ntar aam dll.
Magda: Ooh, panggilannya beda-beda sih ya
Tante Deesye: Namanya kan atio gitu-gitu, tapi panggilannya beda kan, sih tante
gak pernah tau.
Magda: Ooh emang kalau Manado itu panggilannya gimana tante?
Tante Deesye: Ya, om dan tante biasa aja panggilannya gitu.
Magda: Ooh jadi karena beda itu namanya jadi bingung-bingung ya.
Tante Deesye: Sebetulnya nama mah udah tau, kayak diatas atio, akiong..tapi kan
namanya saking banyaknya jadi bingung dan yang di Tangerang aja anaknya udah
berapa itu, ini sih yuli bukan atau ini sih ini bukan..bukan juga. Gitu maksudnya
saking banyaknya aja.
Magda: Ooh ia tante hehe habis kalau Hokkian sama apa kan manggilnya beda jauh.
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Tante Deesye: Nah maka itu begitu, apalagi setahun sekali kan ketemunya pas
imlek doank, setiap setahun sekali ketemu eh udah punya anak, terus eh udah ada
yang kuliah jadi ya udah maksudnya bingung aja sih saking banyaknya , beda kalau
pihak mamanya kan hampir setiap hari kita ketemu, jadi hapalnya di luar kepala.
Magda: Terus tante, kalau menikah beda etnis ini yang lebih berpengaruh mama
atau papanya om?
Om Emil: Kalau om, mama yang lebih banyak bicara. Itu pasti, papa om mah bisa
gak ngomong seharian juga.
Magda: Mereka bisa komentarnya gimana mengenai pernikahan beda etnisnya om?
Kan om nikah sama Manado gitu.
Om Emil: Pada dasarnya seperti yang om bilang tadi, pokoknya mereka pertama
tama Cuma nanya aja sih si papa om, yakin sama pribumi, jauh lagi.. ya udh om
Emil bilang yakin terus mereka gak tanya-tanya lagi.
Magda: Jadi dari orangtua om gak ada yang takut-takutin ya om ditakut-takutin ya
om sama pribumi gitu?
Tante Deesye: Gak lah, soalnya mamanya om lebih gaul lagi, mamanya lebih
welcome aja sama tante soalnya kalau papanya kan lebih diam. Soalnya papa om
itu lebih totok dari pada mama.
Magda: Jadi kalau papa itu om mau kayak gimana boleh gitu ya?
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Om Emil: Iya.. sebetulnya kalau oma sih gak pernah warning atau gimana sih,
Cuma opa aja pas om mau married sama tante cuma tanya aja, yang tadi kayak om
bilang.
Magda: Ooh tanyanya yang wajar-wajar aja sih ya om, gak sampai ditanya kan
budayanya beda gitu, gak kali ya ?
Om Emil: Hmm..gak..
Magda: Terus kayak tante, pernah ngalamin konflik gak tante sama orangtua suami
gitu? Kayaknya sih gak ada ya tante?
Tante Deesye: Gak lah gak ada .
Magda: Atau paling soal agama aja gitu tanya?
Om Emil: gak juga sih, karena emang udah tau ya Khatolik gitu , gitu aja.
Magda: Kalau orangtua tante juga gpp? Orangtua tante juga udah modern gitu?
Tante Deesye: Ya mereka ikut aja juga sih, terakhir ke sini diajak makan aja di
rumah sini, biasa aja sih.. gak sampe yang membedakan gitu.
Magda: Terus pandangan tante mengenai kebudayaan dari etnis Cina dan Manado
ini apa ta?
Tante Deesye: Pandangannya sebetulnya mirip ya, Cuma mungkin lebih ke kayak
adat Cina kalau kayak imlek kan seru-seruan aja gitu kita kumpul makan bareng
dapat duit maksudnya dapat angpao gitu aja sih, maksudnya kalau kita memandang
atau ngeliat gitu tradisinya itu unik aja.
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Magda: Kalau dari Manado gak ada ya tante?
Tante Deesye: Kalau Manado kan bedanya gini kalau Natal aja lebih ke..coba deh
kalau ke daerah gitu hebohnya kalau orang Manado bilangnya itu pasiar yang ke
rumah-rumah gitu dikasih kue atau dapat angpao juga, ya kayak gitu aja..di Manado
itu Natal sama kayak lebaran , jadi kita halal bihalal dari rumah ke rumah, benarbenar kita dari rumah ke rumah. Itu keunikannya, kalau di sini kan gak ada. Paling
cuman gereja di sini pas Natalan.
Magda: Jadi kalau di Manadonya di sana masih kuat ya?
Tante Deesye: Ia masih kuat banget, kalau di sini Cuma gereja mungkin karena
udah ada efek cuek atau kalau udah ke Gereja ya udah kalau di sana kan habis
pulang gereja mampir ke rumah-rumah orang yang bisa dibilang pasiar sama orang
sana. Salaman ke rumah orang yang paling tua gitu-gitu aja sama kayak lebaran
dan imlek. Momen-momen orang Manado itu biasanya momen-momen rohani
seperti Paskah dan Natal itu luar biasa rame.
Magda: Terus kalau orangtua dari om gitu pernah memaksakan kehendak gak untuk
mengikuti budaya yang dianut?
Om Emil: Mengharuskan sih gak, Cuma om sendiri yang mengharuskan keluarga
om harus ikut. Karena tradisi budaya gitu ya itu positif baget bukan negatif, jadi
kekeluargaan juga masih terikat, kalau gak ada yang kayak gitu bayangin aja
ketemunya setahun sekali loh, kita gak mungkin spesial ngunjungin saudara yang
di Bogor. Bedanya kalau di Manado itu kekerabatannya mash kuat banget, semua
tetangga bisa kenal, jadi kalau om tante gak ke rumah yang satu pasti bisa dibilang
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kok gak mampir ke rumah dan sebagainya. Bedanya kalau imlek jauh-jauh kan
kalau di Manado ya satu kampung aja gitu.
Magda: Oh ia, terus menurut om sama tante, kedua kebudayaan yang kalian miliki
itu mana yang lebih mencerminkan diri kalian?
Tante Deesye: Budaya Cina. Cuma kalau mencerminkan kan kalau party atau apa
gitu lebih ke Manado. Orang Manado lebih identik dengan pesta tapi ketika orang
Manado pesta dia benar-benar total dari segi makanan dan yang lain-lain bukan dia
pesta terus. Tapi kalau Cina lebih ke imlek gitu. Tapi kalau tante ya udah sering
ikut tradisi om Emil apalagi kan ini juga udah 10 tahun gak pulang dari Natal tahun
96.
Magda: Terus om tante kedua budaya yang ada miliki memudahkan anda untuk
bersosialisasi gak?
Tante Deesye: Otomatis ia, karena kita gak terikat dari satu tradisi, otomatis kita
kalau tidak membeda bedakan lebih gampang. Kayak tante waktu dulu belum
menikah gak imlekkan sekarang bisa buat imlekkan sendiri sama teman-teman tante
karena jadi terpengaruh budaya Cina hehe..
Magda: Tante pernah mengalami kan pengalaman yang menyenangkan an tidak
menyenangkan ?
Tante Deesye: Menyenangkan sihh...Cuma kalau Desember gitu tante suka mikir
mau pulang gitu, kan orang daerah biasa kayak lebaran gitu pada pulang kampung.
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Magda: Dalam pernikahan etnis ada hambatannya gak tante om dari bahasa atau
budaya nya?
Om Emil: Gak ada sih ya kayaknya, karena Cina dan Manado gak gitu berbeda sih.
Magda: Kalau kayak om gitu pas sebelum nikah atau sesudah nikah pernah gak
ngomong ke orangtua tante kalau tante Dessye itu gini gini yang kelebihannya gitu?
Om Emil: Gak sih om mah..
Magda: Kalau kayaknya orangtua om pernah gak mengenalkan budaya Cina ke
tante?
Tante Deesye: Gak sih, tante mah udah kebawa sendiri. Berjalannya waktu ya tante
beradaptasi sendiri dengan budaya-budaya Cina.
Magda: Oh ia tan, tante kalau misalnya di Manado itu ada perayaan yang lain gak
om selain Natal gitu?
Tante Deesye: Perayaan sih gak ada, paling kayak ada pengucapan syukur gitu.
Ucapan syukur tradisi gitu jadi maksudnya orang dulu itu Pesta Panen leluhur
bilangnya jadi dulu itu ceritanya kalau udah panen petik cengkeh gitu, mereka ada
ucapan syukur kayak ke gereja dan di rumah-rumah di Manado pada masak
nyediain makanan gitu. Kita datang-datangin juga satu-satu rumah kayak lebaran
gitu. Kalau bisa dibilang itu Minahasa ya jadi pemerintah tiap minggu udah
membagi kampung-kampung mana gitu di Manado.
Magda: Oh ia tante, sekarang keluarga dari om dan keluarga tante dekat gak ?
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Om Emil: Keluarga om dan tante sih gak akrab karena jarang ketemu. Paling kalau
mama tante dari Manado lagi datang ke Jakarta pada makan bareng pas hari Sabtu
sama orangtua om.
Magda: Oh ia tante dan om, udah sampai situ dulu pertanyaan yang mau aku
tanyain, terimakasih ya om dan tante atas waktunya.
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