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Axial Coding Ricky Halim
Konsep Aspek Video Reza Oktovian

Nomor

Analisis Aspek Video Reza

Transkrip

Nama Informan

Konsep Oktovian
1

Reza dianggap kelakuannya A: Menurut anda apa yang bikin Reza ini Tirta Prawisuda
mencolok dan dibandingkan terkenal?
dengan artis Youtube luar B: Yang setelah gw lihat-lihat yang udah lu
negeri

PewDiePie

yang kasih, Reza ini emang gamers Youtubers di

sering berkata kasar. Ciri Indonesia

yang

sangat

mencolok

karena

khas Reza adalah kata kasar. kelakuannya kalo kita lihat perbandingannya di
luar negeri ada PewdiePie dia sering berkatakata kasar mungkin kaya Reza ini memang
selalu punya ciri khas kayak Reza ini suka
mengerluarkan kata- kata kasar kayak swearing
dan dia ceplas ceplos orangnya langsung blakblakan apa yang dia rasain langsung diomongin,
mungkin ini yang bikin dia jadi lebih terkenal
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No

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian
1

Sudah pernah nonton di A: Sebelom gw kasih video Reza ini lu udah Wilton Antonius
Facebook

dibagikan

oleh

pernah nonton ga?

teman
B: Udah waktu itu di Youtube. Gw lihat di FB
ada temen yang share

1

Gaya ngomong Reza yang A: Tentang video yang gw kasih lihat menurut lu Wilton Antonius
menyebabkan dia terkenal,

gimana?

belum jelas gaya ngomong
seperti apa

B: Menurut gw sih dia di video mana aja emang
begitu sih videonya, kayak mau bikin ciri kahas
kayak oh Reza Oktovian yang ngomongnya
begitu tuh.
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No

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian
1

Penyebab terkenal karena A: Menurutmu apa yang menyebabkan dia Robby Setyawan
pergaulan

dengan

artis

terkenal?

Youtube lainnya, contohnya
Chandraliow. Tahu tentang

B: Mungkin karena pergaulan dia sesame

Reza Oktovian dari Video Youtubers. Yang gw kenal itu Chandra Liouw
Blogging-nya Chandraliow.

dimana itu sebenernya dia mahasiswa DKV di

Terkenal karena kocak dan
bisa diterima di kalangan

UMN juga. Sekarang dia kayak udah vakum atau

remaja tetapi tidak untuk udah keluar dari UMN dan merintis karir di
orang tua

Youtube. Disitu gw kenal si Reza, terus gw
searching-searching dia membuat Vlog diri dia
sendiri. Yang bikin dia terkenal itu dia bikin diri
dia kocak. Kayak untuk kalangan remaja bisa
diterima, tapi kalo orang tua engga yah. Karena
pembawaan dia yang kasar dan bikin kalangan
orang tua dan anak-anak itu mungkin gak bisa
berkenan yah.
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No

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian
1

Menurut informan lucu dan A: Menurut kamu video tentang Reza Oktovian Yodia Evilla
pembawaanya kurang enak

bagaimana?

karena kasar.
B: Reza itu videonya dia suka buat video
blogging, video tentang main game gitu sambil
ngomong-ngomong. Cuma pembawaannya agak
kurang enak buat saya ya. Video dia memang
menghibur, dan dia tuh suka ngomong kasar ya.
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No

Analisis Aspek Video Reza Oktovian

1

Informan sudah pernah menonton A: Sudah pernah nonton video reza?
video Reza Oktovian

Transkrip

B: Sudah
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Konsep Aspek Video Reza Oktovian posisi Dominasi

No

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian Dominan
1a

Karena

membuat

video A: Okey baiklah. Kalau penyebab Reza Oktovian Yodia Evilla

blogging dan game yang

terkenal apa menurut kamu?

membuat semua kalangan
suka dengan Reza Oktovian

B: Reza suka buat video game ya, terus sekarang
dia jadi suka buat video blogging, jadi ga Cuma
gamers aja si yang suka sama dia sekarang,
bahkan kalangan remaja dan cewek-cewek juga
suka. Apalagi dari cara pembawaannya yang lucu.
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No

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian Dominan
1a

Informan

sudah

menonton

film

pernah A: Oke kita ke intinya yah…udah pernah nonton Lauren Christli
Reza

video Reza sebelumnya?

Oktovian.
B: Udah
1a

Lucu, suka bermain game A: Bagaimana pendapat anda tentang video Reza Lauren Christli
dan bertampilan apa adanya

Oktovian?
B: Hmm, Lucu, Terus dia biasa yang review main
game, udah gitu tampilnya kayak apa adanya.
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No

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian Dominan
1a

Lucu dan orangnya apa A: Bagaimana pendapat anda tentang Reza Vera Cecilia
adanya. Kecil dan bertato

Oktovian?
B: Lucu sih videonya. Orangnya apa adanya.
Kecil yah kayaknya, tatoan gitu.

1a

Karena apa adanya dalam A: Apa yang menyebabkan Reza Oktovian Vera Cecilia
video yang diunggah oleh

menjadi terkenal menurut anda?

Reza, namun tidak nyaman
karena

bahasa

digunakan kasar.

yang

B: Karena apa adanya kayaknya yah karena
videonya lucu juga. Dia suka ngomong kata-kata
kasar di videonya.

1a

Konfirmasi
peneliti

ulang

oleh A: Dari tata Bahasa yang digunakan menurut Vera Cecilia
kamu itu kasar?
B: Iya kasar
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Konsep Aspek Video Reza Oktovian posisi Negosiasi

Nomor

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Konsep Oktovian Negosiasi
1b

Reza Funny, bikin orang A: Hahaha. Oke deh, Kita langsung masuk pada Tirta Prawisuda
selalu
pelafalan

terhibur,
dan

Cuma pokok pembicaraan. Tadi lu sudah lihat video
cara

dia Reza kan. Gimana pendapat lu tentang dia?

ngomong ga enak di dengar B: Sebenernya menurut gw sendiri Reza itu
karena kasar

orangnya very funny, bikin orang bawa suasana
selalu terhibur. Cuma emang pelafalan dan cara
dia ngomong emang kaga enak didenger soalnya
banyak kata kata kasarnya yah.

1b

Sudah pernah nonton Video A: Sebelom lu nonton video yang udah gw kasih, Tirta Prawisuda
Reza Sebelumnya di-share lu pernah nonton video Reza ini sebelomnya?
sama teman Tirta. Videonya B: Udah pernah sih waktu itu sama temen gue
menarik
kelamaan

tetapi

lama sendiri. Yah gue Cuma nonton sekilas aja gak

membosankan sampe habis karena awalnya menurut gw itu

karena monoton

videonya oke menarik Cuma lama kelamaan
akan terlihat membosankan kalo menurut gue
pribadi karena gitu-gitu aja.
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No

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian Negosiasi
1b

Aneh,

mukanya

agak A: Tadi kan udah sempet lihat video Reza Wilton Antonius

mengesalkan, tapi lumayan

Oktovian, menurut lu gimana dia?

lucu, jadi kocak.
B: Menurut gw sih awal-awal liat video dia,
kayaknya aneh yah. Mukanya rada ngeselin, tapi
entah kenapa lumayan sih, kayak gw suka main
game jadi ngeliat dia kocak aja.

1b

Terkenal

karena

tengil, A: Menurut lu apa yang membuat Reza Oktovian Wilton Antonius

bermain game, dan kasar.

ini terkenal?
B: Yah gw lihat dia orang Indonesia pas awalawal tahun kemarin kayak banyak yang bikin
steraming games online yang komen-komen,
menurut gw cuma dia, yang lain lain kurang
terkenal. Omongannya juga rada-rada. Yah rada
tengil. Rada kasar
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No

Analisis Aspek Video Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian Negosiasi
1b

Pendapat tentang Reza ada A: Tadi kan udah nonton video-nya yah, gimana Robby Setyawan
sisi positif dan negative.

pendapat lu tentang dia?

Positifnya kocak, menghibur,
dan membawa suasana jadi

B: Untuk profilnya sendiri sih sebenernya kocak.

cair. Sisi negativenya adalah Cuma ada sisi positif dan negativenya. Kalo
kurang

berpendidikan,

mencela

teman

postifnya dia kocak, menghibur, bisa membawa

dengan
suasana jadi cair kayak kalo lagi suntuk bisa

berbahasa kasar

terhibur yang ada di Youtube chanelnya. Kalo
negative-nya, dibilang berpendidikan kurang tau
yah, tapi kelihatan dari pembawaan dia di Youtube
chanelnya kayak kasar, mengucapkan kata yang
sangat kasar kaya anjing, ngentod, kontol, titit,
dan lainnya.
1b

Sudah

pernah

sebelumnya

dan

nonton A: Sebelomnya pernah nonton video Reza yang Robby Setyawan
tertarik

lain ga selain ini?

dengan video dokumentasi
Reza,

hanya

penggunaan
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bahasa kasar yang tidak enak B: Udah sih, pernah nonton video sebelumnya.
didengar

Cuma yang lebih, dia pernah nge-Vlog keliling
Jakarta sama temennya. Tapi temennya cowo.
Selama di mobil ini dia mendokumentasikan
kesehariaan dia sama temen-temennya. Dan disitu
banyak banget yang dia lontarkan ucapan ke
temennya yang kurang pantas, kayak kalo ke
orang awam bukan temen deketnya mungkin akan
tersinggung. Tapi kalo yang gw lihat di videonya
ini temen cowonya kayaknya udah deket gitu jadi
gak tersinggung. Mungkin emang sering terbiasa
bercanda begitu.
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Konsep Aspek Bahasa Reza Oktovian

No Analisis
Bahasa

Aspek Transkrip

Nama Informan

Reza

Oktovian
2

Terkenal

karena A: Menurut lu apa yang membuat Reza Oktovian ini terkenal?

tengil, bermain game,

B: Yah gw lihat dia orang Indonesia pas awal-awal tahun kemarin kayak banyak

dan kasar.
yang bikin steraming games online yang komen-komen, menurut gw cuma dia,
yang lain lain kurang terkenal. Omongannya juga rada-rada. Yah rada tengil. Rada
kasar

Resepsi Aktif..., Ricky Halim, FIKOM UMN, 2016

Wilton Antonius

No Analisis Aspek Bahasa Reza Oktovian
2

Transkrip

Pelafalan kata kasar berupa anjing, bangsat, A: Itu contoh katanya gimana yah?
juga pemanggilan ke teman menggunakan

B: Sebenernya bukan ke temennya, tapi kayak kalo dia nemu

jing alias anjing
sesuatu yang gak disuka di jalan dia ngomong, anjing-anjing
bangsat, kalo ke temennya kayak jing jing gitu..
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Nama Informan
Robby Setyawan

No

Analisis Aspek Bahasa Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian
2

Apa

adanya

berbicara
Reza

dan

suka A: Apa yang menyebabkan Reza Oktovian jadi Lauren Christli

kasar

membuat

Oktovian

menjadi

terkenal menurut anda?
B: Dia apa adanya gitu sih Cuma yang gw rada

terkenal

ga suka tata bahasanya agak kasar menurut gw
2

Kata

kasar

adalah A: Menurut anda, kata kasar itu seperti apa?

penyebutan nama binatang

B: Hmm, dia itu seperti suka ngomong anjing,

dan alat kelamin
bego, ngomong fuck lah. Swearing words juga.
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Lauren Christli

No Analisis Aspek Bahasa Reza Oktovian
2

Transkrip

Kata kasar penyebutan nama binatang dan sistem A: Kasarnya seperti apa menurut kamu?
reproduksi.

Naman Informan
Vera Cecilia

B: Dia suka ngomong kayak anjing, fuck, ngentot, dan gitugitu lah

2

Kasar dan tidak enak untuk didengar, disorot A: Kenapa kamu menggolongkan itu kasar?
oleh banyak orang karena dia adalah public

B: Soalnya itu kan emang kasar dan gak enak didenger aja.

figure
Soalnya kan itu disorot banyak orang secara dia Youtubers
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Vera Cecilia

Konsep Aspek Bahasa Reza Oktovian Posisi Negosiasi

Nomor

Analisis Aspek Bahasa Reza Transkrip

Nama Informan

Konsep Oktovian Negosiasi
2b

Bahasa yang digunakan kasar A: Kata-kata kasar yang ga enk didenger Tirta Prawisuda
banget. Pengelompokan kata- menurut lu gimana tir? Seberapa kasar
kata yang kasar yang dapat menurut lu yang bisa lu terima dan pada tahap
diterima menurut Informan mana yang udah ga bisa lu terima bahasanya?
adalah
binatang,

penyebutan

nama B: Bahasanya menurut gw sih banyaknya

sedangkan

yang kasar banget, bahasa yang digunakan itu

tidak dapat diterima adalah bahasa sehari-hari tapi kalau reza
penyebutan alat kelamin.

sampe

menggunakan kata-kata kasar yang sumpah
serapah gitu. Kalau Cuma sekedar penyebutan
nama binatang seperti monyet mungkin masih
bisa di terima, tapi kalau udah mulai masuk ke
bagian alat kelamin gue rasa sih ga bisa
diterima karena menurut gue sendiri udah
kasar banget dan ga pantes untuk diucapkan.
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No

Analisis Aspek Bahasa Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian Negosiasi
2b

Bahasa yang digunakan Cuma A: Menurut lu Cuma rada kasar?
rada kasar dan biasa saja, kaya

Wilton Antonius

B: Menurut gw sih seumuran gw untuk bergaul

seumuran informan.
dengna temen-temen itu baisa aja. Kayak
seumuran gw menurut gw biasa aja sih.

2b

Informan kurang jelas dalam A: Kayak apa maksudnya ciri khas dia ini?
penyampaian

jawaban

sehingga

meminta

peneliti

penjelasan

kembali.

ngomong

kasar

Gaya

Wilton Antonius

B: Kayak dia ngomong kata-kata kasar anjing
lu ngentot lu. Segala macem, biasa biasa aja

yang ngomognya kayak gitu kayak gak berdosa

digunakan oleh Reza supaya
dia terkenal
2b

Kasar yang dapat diterima, A: Dari tata bahasa yang udah dikatakan sama Wilton Antonius
Fuck, Shit, damn. Kata kasar

Reza ini, seberapa kasar sih?

yang tidak dapat di terima jika
di artikan ke dalam Indonesia

B: Yah menurut gw sejauh dia video-video di
Youtube kayak ngomong fuck damn shit udah
biasa yah. Tapi kalo orang indo kayaknnya udah
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terlalu kasar orang Indonesia gak bisa terima
itu.

2b

Kata kasar yang bisa di terima, A: Kalo penyebutan nama nama binatang itu Wilton Antonius
penyebutan nama binatang.

gimana?

Yang tidak bisa diterima,
penyebutan alat kelamin.

B: Kalo menrutu gw sih itu secara logis emang
kasar. Ketimbang dia nyebut alat kelamin gitu.
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No Analisis Aspek Bahasa Reza Oktovian Negosiasi

Transkrip

Nama
Informan

2b

Kata kasar yang bisa di terima adalah penyebutan nama binatang A: Kalo menurut kamu kata kasar yang gak Vera Cecilia
karena pada dasarnya sudah sering diucapkan. Namun tidak dapat

bisa diterima gimana?

menerima kata kasar seperti bahasa reproduksi dan kelamin.
B: Kalo kayak anjing gitu gpp lah soalnya
banyak anak yang suka pake begitu. Tapi
kalo kayak ngentot itu udah kasar banget.
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Konsep Aspek Bahasa Reza Oktovian posisi Oposisi

No Analisis Aspek Bahasa Reza Transkrip

Nama Informan

Oktovian Oposisi
2c

Kurang

berkenan

dengan A: Dari segi tata Bahasa yang menurut lu bikin dia kurang berkenan Robby Setyawan

panggilan nama binatang kepada

itu gimana yah? Seberapa kasar dan bagaimana kasarnya?

temannya, dan penyebutan alat
kelamin, dan kata kasar lainnya.

B: Kayak tadi sesama temennya aja dia bisa bilang dengan Bahasa
binatang, kayak woi njing, ngentod, bangsat dan penyebutan alat
kelamin

lainnya. Dengan spontanitas

dia

gak berpikir itu

menyinggung temennya apa gak. Cuek-cuek aja gitu. Mungkin selama
dia gak menyakiti secara fisik, temennya dia gak masalah gitu.
2c

Kata kasar

yang tidak bisa A: Kalo itu video dokumentasinya, kalo video gamingnya gimana?

diterima

adalah

seperti

B: Kalo disitu kan gw lihat dia bermain sendiri yah, gw gak pernah

penyebutan alat kelamin dan
proses reproduksi

lihat dia nonton yang ada temennya. Dan kalo dia yang sendiri,
menurut gw kata-kata kasar yang gak bisa diterima itu kayak ngentot,
anjing, bangsat, goblok.
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Robby Setyawan

2c

Tidak ada kata yang bisa di A: Kalo gitu yang bisa lu terima yang mana?
terima,

semua

kata

kasar

B: Sebenernya gak ada yang bisa diterima sih dari omongan kasarnya

mengalami penolakan
soalnya yang namanya kasar gitu gak bisa diterima apalagi dia itu
public figure.
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Robby Setyawan

No Analisis Aspek Bahasa Reza Oktovian Transkrip

Nama Informan

Oposisi
2c

Kasar dan tidak sopan. Main game tapi A: Tadi kamu sempet bilang kan pembawaannya ga enak karena Yodia Evilla
menggunakan nama binatang dan alat

suka menggunakan bahasa kasar, menurut kamu, bagaimana sih

kelamin
kata kasar reza itu?
B: Ya menurut aku si kata yang dipakai Reza itu kasar dan
terkesan tidak sopan ya, dia main game, dan video blogging,
menggunakan

bahasa

binatang

dan

kadang

bahasanya

menggunakan alat kelamin, itu saya merasa risih di telinga, dan
nada bicaranya juga keras seperti menghina gitu.
2c

Tidak ada penerimaan. Penolakan bahasa A: Menurut kamu bahasa kasar yang digunakan oleh Reza, mana Yodia Evilla
Reza secara keseluruhan karena bahasa

yang bisa kamu terima dan mana yang ga bisa?

kasar tidak ada yang bagus untuk
dijadikan bahan pembicaraan.

B: Menurut aku si kata kasar itu ga bisa di terima ya, mau
bagaimanapun juga. Karena bersifat menghina dan mengejek. Ga
bagus aja kalau dijadiin contoh dalam pembicaraan masyarakat
sehari-hari
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No Analisis Aspek Bahasa Reza Oktovian Oposisi
2c

Bahasa

kasar

tidak

bisa

diterima,

Transkrip

Nama Informan

bahasa A: Jadi menurut anda, bahasanya tuh bener-bener gak Lauren Christli

penyampaian seharusnya bahasa yang baik dan sopan

bisa diterima semua apa bisa?

yang dapat diterima oleh informan
B: Hmm, menurut saya semua bahasanya gak bisa
diterima. Harusnya dia menggunakan Bahasa yang
baik dan lebih bisa diterima. Sopan.
2c

Kata kasar termasuk kata untuk menghina orang dan A: kenapa anda menggolongkan itu kasar?
tidak layak untuk diucapkan di media sosial, dalam

B: karena kata-kata tersebut itu termasuk kata-kata

hal ini media sosial Youtube
untuk memaki orang jadi saya rasa itu gak pantes
untuk diucapkan apalagi di Youtube yah.
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Lauren Christli

Latar Belakang Informan

Nomor

Latar

Konsep

Belakang

Transkrip

Nama Informan

A : Halo Tirta

Tirta Prawisuda

Informan
3

Peneliti

sudah kenal B : Halo juga
dengan
Informan
3

A : apa kabar ni?

Tirta Prawisuda

B : Baik-baik.

3

A: Tanggal lahir dan usia lu tir?

Tirta Prawisuda

B: Gue lahir 05 Mei 1993, sekarang ya 23 tahun. Udah
tua gue. Hahahahah

3

A: Kaga lah sama kita. Hahaha. Kuliah di mana dan

Tirta Prawisuda

ambil program studi apa nih?
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B: Gue kuliah di Universitas Multimedia Nusantara
dengan program studi Teknik Informatika dan
bersyukur udah lulus tahun ini.

3

A : Wah udah bukan mahasiswa ya. Haha. Boleh tau ga Tirta Prawisuda
nih kesibukan sekarang setelah lulus apa aja?
B : Ya gue di rumah aja lah ya. Hahaha. Kerja main di
rumah

3

A : Wah enak dong ya? Hahaha.

Tirta Prawisuda

B : Jelas.

3

A: Oke siap. Agama lu apa tir?

Tirta Prawisuda

B: Agama gue Katolik, noh gerejanya deket banget
sama rumah gue. Hahaha

3

A: Hobi lu apa tir?

Tirta Prawisuda

B: Hobi gue mah tidur, makan. Hahaha. Gak hobi gue
main game sih dan gue suka koleksi figure anime gitu.
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3

A: Oke, kalau pekerjaan orang tua?

Tirta Prawisuda

B: Kalau pekerjaan orang tua, nyokap gue Cathering
makanan, enak cuy lu boleh coba deh. Hahahahaha.

3

A: Wah boleh tuh tir, lain kali gue coba ya. Haha.

Tirta Prawisuda

Jumlah saudara lu ada berapa? Terus lu anak ke
berapa?
B: Gue anak ke dua, dari tiga bersaudara. Gue punya
cici satu sama ade gue cewe satu.

3

A: Okey, bagaimana dengan interaksi keluarga lu?

Tirta Prawisuda

B: Baik kok, gue tinggal bareng semuanya. Haha

3

A: Oke deh tir, lu dulu sekolah di mana?

Tirta Prawisuda

B: Gue dulu SMA di Bandung, di aloysius
batununggal.

Resepsi Aktif..., Ricky Halim, FIKOM UMN, 2016

3

A: Sekarang udah di sini apa masih bolak baling Tirta Prawisuda
Bandung?
B: Sekarang gue udah domisili Tangerang, udah
transmigrasi gue. Hahaha.

3

Wawancara A: Okee deh terimakasih tirta

Tirta Prawisuda

berakhir di B: Yoo sama sama
sini
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No Latar Belakang Informan Transkrip
3

Nama Informan

A: Halo selamat malam bisa perkenalkan diri?

Wilton Antonius

B: Malam, saya Wilton Antonius

3

A: Bisa disebutkan tanggal lahir dan usia?

Wilton Antonius

B: Usia saya 22 jalan 23, lahir 19 Sept 1993

3

A: Sekarang kuliah dimana?

Wilton Antonius

B: Kuliah di UMN

3

A: Prodi?

Wilton Antonius

B: Jurnalistik

3

A: Angkatan berapa?

Wilton Antonius

B: Saya sebenernya 2011, tapi karena pindah kampus jadi 2013

3

A: Hobby?

Wilton Antonius

B: Gaming, nonton-nonton Youtube, futsal
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3

A: Pekerjaan orang tua?

Wilton Antonius

B: Orang tua wiraswata

3

A: Anak keberapa kamu?

Wilton Antonius

B: Saya anak pertama dan ada ade cewe satu

3

A: Interaksi dengan keluarga gimana nih?

Wilton Antonius

B: Yah fine-fine aja kok.

A: Latar belakang sekolah, dulu sekolah dimana?

Wilton Antonius

B: Mutiara bangsa di poris.

A: SMA atau SMK?
A: Iya dulu SMA disana, ngambil jurusan IPS.
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Wilton Antonius

No Latar Belakang Informan Transkrip
3

Nama Informan

A: Halo selamat sore, boleh disebutkan nama lengkapnya?

Robby Setyawan

B: Robby Setiawan

3

A: Tanggal lahir dan usia

Robby Setyawan

B: 13 Maret 1994, umur 22 tahun
3

A: Sekarang masih kuliah?

Robby Setyawan

B: Masih kuliah di UMN
3

A: Prodi?

Robby Setyawan

B: Ilmu komunikasi jurusan jurnalistik
3

A: Agama?

Robby Setyawan

B: Buddha
3

A: Hobby?

Robby Setyawan

B: Fotografi
3

A: Pekerjaan orang tua?

Robby Setyawan

B: Bokap wiraswata, nyokap ibu rumah tangga tapi bantu bokap juga di rumah
3

A: Ada sodara berapa?
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Robby Setyawan

B: 3 bersaudara dan anak pertama cowo semua.
3

A: Interaksi dengna keluarga gimana?

Robby Setyawan

B: Kalo sama bokap kurang deket, gw lebih ke nyokap sih. Tapi semua baik2 aja
3

A: Dulu sekolah dimana sebelum kuliah?
B: SMA setia bakti SMK-nya deket Pasar Lama, Tangerang

Resepsi Aktif..., Ricky Halim, FIKOM UMN, 2016

Robby Setyawan

No Latar

Belakang Transkrip

Nama Informan

Informan
3

A: Hai, boleh perkenalkan diri kamu?

Yodia Evilla

B: Boleh dong, haha. Namaku Yodia Evilla
3

A: Oke Yudia, tanggal lahir dan usia kamu?

Yodia Evilla

B: Aku berusia 24 Tahun dan tanggal lahirku 12 Juli 1992
3

A: Sekarang masih kuliah? Atau sudah kerja?

Yodia Evilla

B: Sekaran aku udah kerja, dulu kuliah di Universitas padjajaran
3

A: Wah hebat di padjajaran, ambil program studi apa ya?

Yodia Evilla

B: Biasa aja sih haha. Aku ambil jurusan kedokteran
3

A: Wah dokter nih, dokter apa? Haha

Yodia Evilla

B: Saya ambilnya dokter gigi
3

A: Agama kamu apa?

Yodia Evilla

B: Buddha.
3

A: Hobi kamu?

Yodia Evilla

B: Baca buku, jalan-jalan
3

A: Oke kita masuk ke latar belakang keluarga ya, orang tua kamu kerja apa? Yodia Evilla
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B: Orang tua saya dua-duanya karyawan swasta
3

A: Oke. Kamu anak ke berapa dan jumlah saudara kamu berapa?

Yodia Evilla

B: Saya anak bungsu dari tiga saudara, saya mempunyai dua kakak cowok
3

A: Bagaimana interaksi kamu dengan keluarga?

Yodia Evilla

B: Baik-baik aja kok dengan keluarga, haha.
A: Dokter ini, dulu sekolah di mana ya? Haha

Yodia Evilla

B: panggil Yodia aja, jangan dokter. Haha. Saya dulu sekolah di SMAN
1Tangerang
A: Wow, keren ya SMAN 1. Oke kita masuk ke inti pertanyaan ya. Kamu Yodia Evilla
sudah pernah nonton video Reza Oktovian belum?
B: Saya sudah nonton beberapa videonya di Youtube.
3

A: Wah gitu ya. Oke deh Yodia, makasih ya udah mau luangin waktunya Yodia Evilla
buat aku wawancara. Sukses selalu jadi dokter. Haha!
B: Baiklah Ricky, sama-sama. Senang bisa membantu.
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No Latar Belakang Informan Transkrip

Nama Informan

3

Lauren Christli

A: Halo boleh perkenalkan diri kamu?
B: Nama saya Lauren Christli tapi biasanya dipanggil Lauren

3

A: Tanggal lahir?

Lauren Christli

B: 15 Februari 1996
3

A: Usianya?

Lauren Christli

B: Sekarang 20
3

A: Kuliah dimana?

Lauren Christli

B: Swiss German University
3

A: Programnya?

Lauren Christli

B: Teknik pangan
3

A: Agama?

Lauren Christli

B: Katholik
3

A: Hoby?

Lauren Christli

B: Jalan-jalan
3

A: Sekarang aku tanya latar belakang keluarga yah. Pekerjaan orang tua? Lauren Christli
B: Wirausahawan
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3

A: Berapa bersaudara?

Lauren Christli

B: 2 bersaudara. Saya anak pertama punya adik.
3

A: Interaksi dengan keluarga gimana?

Lauren Christli

B: Baik
3

A: Dulunya pernah sekolah dimana?
B: Di Harapan Bangsa
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Lauren Christli

No Latar Belakang Informan Transkrip

Nama Informan

3

Vera Cecilia

A: Selamat sore, namanya siapa?
B: Nama saya Vera Cecilia, biasanya dipanggil Vera

3

A: Tanggal lahir?

Vera Cecilia

B: 10 Juni 1996
3

A: Usianya?

Vera Cecilia

B: Sekarang ini 20 tahun
3

A: Kuliahnya dimana?

Vera Cecilia

B: Trisakti university
3

A: Program studinya?

Vera Cecilia

B: Aku ambil fakultas kedokteran gigi
3

A: Agama apa?

Vera Cecilia

B: Kristen
3

A: Hobi-nya apa?

Vera Cecilia

B: Hobinya nonton film biasa film Korea
3

A: Oke kita masuk ke bagian belakang keluarga, Pekerjaan orang tua? Vera Cecilia
B: Wirausahwan
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3

A: Berapa bersaudara?

Vera Cecilia

B: 3 dan aku anak kedua, aku punya cici dan dede satu
3

A: Interaksi keluarga gimana?

Vera Cecilia

B: Baik-baik saja
3

A: Dulu sekolah dimana?
B: Di Harapan Bangsa Tangerang

1. Aspek isi Video Reza Oktovian
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
2. Aspek bahasa
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
3. Informasi Personal
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Vera Cecilia

Subjek

: Tirta Prawisuda

Subjek Penelitian No : 1
Topik

: Resepsi khalayak aktif terhadap media sosial Youtube yang akan dibahas
dalam kasus video Reza Oktovian.

Tanggal

: 20 Juni 2016

Tempat

: Maxx Boxx Lippo

Waktu

: 19.00 WIB

A

: Peneliti

B

: Subjek

No Transkrip

Analisis Awal

1

A : Halo Tirta

Peneliti sudah kenal dengan 3

B : Halo juga

subjek

A : apa kabar ni?

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

2

Konsep

B : Baik-baik.

3

A: Tanggal lahir dan usia lu tir?
B: Gue lahir 05 Mei 1993, sekarang ya 23 tahun.
Udah tua gue. Hahahahah

4

A: Kaga lah sama kita. Hahaha. Kuliah di mana dan
ambil program studi apa nih?
B: Gue kuliah di Universitas Multimedia Nusantara
dengan program studi Teknik Informatika dan
bersyukur udah lulus tahun ini.
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5

A : Wah udah bukan mahasiswa ya. Haha. Boleh tau Latar Belakang

3

ga nih kesibukan sekarang setelah lulus apa aja?
B : Ya gue di rumah aja lah ya. Hahaha. Kerja main
di rumah

6

A : Wah enak dong ya? Hahaha.

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

B : Jelas.

7

A: Oke siap. Agama lu apa tir?
B: Agama gue Katolik, noh gerejanya deket banget
sama rumah gue. Hahaha

8

A: Hobi lu apa tir?
B: Hobi gue mah tidur, makan. Hahaha. Gak hobi
gue main game sih dan gue suka koleksi figure anime
gitu.

9

A: Oke, kalau pekerjaan orang tua?
B: Kalau pekerjaan orang tua, nyokap gue Cathering
makanan, enak cuy lu boleh coba deh. Hahahahaha.

10

A: Wah boleh tuh tir, lain kali gue coba ya. Haha.
Jumlah saudara lu ada berapa? Terus lu anak ke
berapa?
B: Gue anak ke dua, dari tiga bersaudara. Gue punya
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cici satu sama ade gue cewe satu.

11

A: Okey, bagaimana dengan interaksi keluarga lu?

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

A: Sekarang udah di sini apa masih bolak baling Latar Belakang

3

B: Baik kok, gue tinggal bareng semuanya. Haha

12

A: Oke deh tir, lu dulu sekolah di mana?
B: Gue dulu SMA di Bandung, di aloysius
batununggal.

13

Bandung?
B: Sekarang gue udah domisili Tangerang, udah
transmigrasi gue. Hahaha.

14

A: Hahaha. Oke deh, Kita langsung masuk pada Reza Funny, bikin orang 1b
pokok pembicaraan. Tadi lu sudah lihat video Reza selalu
kan. Gimana pendapat lu tentang dia?

pelafalan

terhibur,
dan

Cuma
cara

dia

B: Sebenernya menurut gw sendiri Reza itu orangnya ngomong ga enak di dengar
very funny, bikin orang bawa suasana selalu terhibur. karena kasar
Cuma emang pelafalan dan cara dia ngomong emang
kaga enak didenger soalnya banyak kata kata
kasarnya yah.

15

A: Sebelom lu nonton video yang udah gw kasih, lu Sudah pernah nonton Video 1b
pernah nonton video Reza ini sebelomnya?

Reza Sebelumnya di-share

B: Udah pernah sih waktu itu sama temen gue sama teman Tirta. Videonya
sendiri. Yah gue Cuma nonton sekilas aja gak sampe menarik
habis karena awalnya menurut gw itu videonya oke kelamaan
menarik

Cuma

lama

kelamaan

akan

tetapi

membosankan

terlihat karena monoton
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lama

membosankan kalo menurut gue pribadi karena gitugitu aja.

16

A: Menurut anda apa yang bikin Reza ini terkenal?

Reza dianggap kelakuannya 1a

B: Yang setelah gw lihat-lihat yang udah gw kasih, mencolok dan dibandingkan
Reza ini emang gamers Youtubers di Indonesia yang dengan artis Youtube luar
sangat mencolok karena kelakuannya kalo kita lihat negeri

PewDiePie

yang

perbandingannya di luar negeri ada PewdiePie dia sering berkata kasar. Ciri
sering berkata-kata kasar mungkin kaya Reza ini khas Reza adalah kata kasar.
memang selalu punya ciri khas kayak Reza ini suka
mengerluarkan kata- kata kasar kayak swearing dan
dia ceplas ceplos orangnya langsung blak-blakan apa
yang dia rasain langsung diomongin, mungkin ini
yang bikin dia jadi lebih terkenal

17

A: Kata-kata kasar yang ga enk didenger menurut lu Bahasa

yang

digunakan 2b

gimana tir? Seberapa kasar menurut lu yang bisa lu kasar

banget.

terima dan pada tahap mana yang udah ga bisa lu Pengelompokan
terima bahasanya?

yang

kasar

B: Bahasanya menurut gw sih banyaknya kasar diterima
banget, bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari adalah

kata-kata

yang

dapat

menurut

Subjek

penyebutan

nama

tapi kalau reza sampe menggunakan kata-kata kasar binatang, sedangkan yang
yang sumpah serapah gitu. Kalau Cuma sekedar tidak dapat diterima adalah
penyebutan nama binatang seperti monyet mungkin penyebutan alat kelamin.
masih bisa di terima, tapi kalau udah mulai masuk ke
bagian alat kelamin gue rasa sih ga bisa diterima
karena menurut gue sendiri udah kasar banget dan ga
pantes untuk diucapkan.

Konsep :
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1. Aspek isi Video Reza Oktovian
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi

2. Aspek bahasa
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
3. Informasi Personal
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Subjek

: Wilton Antonius

Subjek Penelitian No : 2
Topik

: Resepsi khalayak aktif terhadap media sosial Youtube yang akan dibahas
dalam kasus video Reza Oktovian.

Tanggal

: 04 Juli 2016

Tempat

: Rumah Wilton

Waktu

: 20.00 WIB

A

: Peneliti

B

: Subjek

No Transkrip
1

A: Halo selamat malam bisa perkenalkan diri?

Analisis Awal

Konsep

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

B: Malam, saya Wilton Antonius

2

A: Bisa disebutkan tanggal lahir dan usia?
B: Usia saya 22 jalan 23, lahir 19 Sept 1993

3

A: Sekarang kuliah dimana?
B: Kuliah di UMN

4

A: Prodi?
B: Jurnalistik

5

A: Angkatan berapa?
B: Saya sebenernya 2011, tapi karena pindah kampus
jadi 2013
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6

A: Hobby?

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

B: Gaming, nonton-nonton Youtube, futsal

7

A: Pekerjaan orang tua?
B: Orang tua wiraswata

8

A: Anak keberapa kamu?
B: Saya anak pertama dan ada ade cewe satu

9

A: Interaksi dengan keluarga gimana nih?
B: Yah fine-fine aja kok.

10

A: Latar belakang sekolah, dulu sekolah dimana?
B: Mutiara bangsa di poris.

11

A: SMA atau SMK?
A: Iya dulu SMA disana, ngambil jurusan IPS.

12

A: Tadi kan udah sempet lihat video Reza Oktovian, Aneh,

mukanya

agak 1b

mengesalkan, tapi lumayan

menurut lu gimana dia?

lucu, jadi kocak.
B: Menurut gw sih awal-awal liat video dia,
kayaknya aneh yah. Mukanya rada ngeselin, tapi
entah kenapa lumayan sih, kayak gw suka main game
jadi ngeliat dia kocak aja.
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13

A: Sebelom gw kasih video Reza ini lu udah pernah Sudah pernah nonton di 1
Facebook dibagikan oleh

nonton ga?

teman
B: Udah waktu itu di Youtube. Gw lihat di FB ada
temen yang share

14

A: Menurut lu apa yang membuat Reza Oktovian ini Terkenal

karena

tengil, 1b, 2

bermain game, dan kasar.

terkenal?
B: Yah gw lihat dia orang Indonesia pas awal-awal
tahun kemarin kayak banyak yang bikin steraming
games online yang komen-komen, menurut gw cuma
dia, yang lain lain kurang terkenal. Omongannya juga
rada-rada. Yah rada tengil. Rada kasar

15

A: Menurut lu Cuma rada kasar?
B: Menurut gw sih seumuran gw untuk bergaul

Bahasa

digunakan 2b

Cuma rada kasar dan biasa
saja,

dengna temen-temen itu baisa aja. Kayak seumuran

yang

kaya

seumuran

informan.

gw menurut gw biasa aja sih.

16

A: Tentang video yang gw kasih lihat menurut lu Gaya ngomong Reza yang 1
menyebabkan dia terkenal,

gimana?

belum jelas gaya ngomong
B: Menurut gw sih dia di video mana aja emang

seperti apa

begitu sih videonya, kayak mau bikin ciri kahas
kayak oh Reza Oktovian yang ngomongnya begitu
tuh.
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17

A: Kayak apa maksudnya ciri khas dia ini?
B: Kayak dia ngomong kata-kata kasar anjing lu

Informan
dalam

kurang

jelas 2b

penyampaian

jawaban sehingga peneliti
ngentot lu. Segala macem, biasa biasa aja ngomognya
kayak gitu kayak gak berdosa

meminta
kembali.

penjelasan
Gaya

ngomong

kasar yang digunakan oleh
Reza supaya dia terkenal
18

A: Dari tata bahasa yang udah dikatakan sama Reza Kasar yang dapat diterima, 2b
Fuck, Shit, damn.

ini, seberapa kasar sih?

Kata

kasar yang tidak dapat di
B: Yah menurut gw sejauh dia video-video di

terima jika di artikan ke

Youtube kayak ngomong fuck damn shit udah biasa dalam Indonesia
yah. Tapi kalo orang indo kayaknnya udah terlalu
kasar orang Indonesia gak bisa terima itu.

19

A: Kalo penyebutan nama nama binatang itu gimana? Kata kasar yang bisa di 2b
B: Kalo menrutu gw sih itu secara logis emang kasar.

terima, penyebutan nama
binatang. Yang tidak bisa

Ketimbang dia nyebut alat kelamin gitu.

diterima, penyebutan alat
kelamin.

Konsep :
1. Aspek isi Video Reza Oktovian
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
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2. Aspek bahasa
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
3. Informasi Personal

Resepsi Aktif..., Ricky Halim, FIKOM UMN, 2016

Subjek

: Robby Setyawan

Subjek Penelitian No : 3
Topik

: Resepsi khalayak aktif terhadap media sosial Youtube yang akan dibahas
dalam kasus video Reza Oktovian.

Tanggal

: 06 Juli 2016

Tempat

: Tangcity Mall

Waktu

: 15.25 WIB

A

: Peneliti

B

: Subjek

No Transkrip
1

Analisis Awal

A: Halo selamat sore, boleh disebutkan nama Latar Belakang

Konsep
3

lengkapnya?
B: Robby Setiawan

2

A: Tanggal lahir dan usia

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

B: 13 Maret 1994, umur 22 tahun
3

A: Sekarang masih kuliah?
B: Masih kuliah di UMN

4

A: Prodi?
B: Ilmu komunikasi jurusan jurnalistik

5

A: Agama?
B: Buddha

6

A: Hobby?
B: Fotografi
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7

A: Pekerjaan orang tua?

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

B: Bokap wiraswata, nyokap ibu rumah tangga tapi
bantu bokap juga di rumah
8

A: Ada sodara berapa?
B: 3 bersaudara dan anak pertama cowo semua.

9

A: Interaksi dengna keluarga gimana?
B: Kalo sama bokap kurang deket, gw lebih ke
nyokap sih. Tapi semua baik2 aja

10

A: Dulu sekolah dimana sebelum kuliah?
B: SMA setia bakti SMK-nya deket Pasar Lama,
Tangerang

11

A: Tadi kan udah nonton video-nya yah, gimana Pendapat tentang Reza ada 1b
sisi positif dan negative.

pendapat lu tentang dia?

Positifnya
B: Untuk profilnya sendiri sih sebenernya kocak.

menghibur, dan membawa

Cuma ada sisi positif dan negativenya. Kalo suasana
postifnya dia kocak, menghibur, bisa membawa

kocak,

jadi

Sisi

negativenya adalah kurang
berpendidikan,

suasana jadi cair kayak kalo lagi suntuk bisa terhibur

cair.

teman

dengan

mencela
berbahasa

yang ada di Youtube chanelnya. Kalo negative-nya, kasar
dibilang berpendidikan kurang tau yah, tapi kelihatan
dari pembawaan dia di Youtube chanelnya kayak
kasar, mengucapkan kata yang sangat kasar kaya
anjing, ngentod, kontol, titit, dan lainnya.
12

A: Sebelomnya pernah nonton video Reza yang lain Sudah
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pernah

nonton 1b

ga selain ini?

sebelumnya

B: Udah sih, pernah nonton video sebelumnya. Cuma

dan

dengan video dokumentasi
Reza, hanya

yang lebih, dia pernah nge-Vlog keliling Jakarta

tertarik

penggunaan

bahasa kasar yang tidak

sama temennya. Tapi temennya cowo. Selama di enak didengar
mobil ini dia mendokumentasikan kesehariaan dia
sama temen-temennya. Dan disitu banyak banget
yang dia lontarkan ucapan ke temennya yang kurang
pantas, kayak kalo ke orang awam bukan temen
deketnya mungkin akan tersinggung. Tapi kalo yang
gw lihat di videonya ini temen cowonya kayaknya
udah deket gitu jadi gak tersinggung. Mungkin
emang sering terbiasa bercanda begitu.
13

A: Itu contoh katanya gimana yah?
B: Sebenernya bukan ke temennya, tapi kayak kalo
dia nemu sesuatu yang gak disuka di jalan dia

Pelafalan kata kasar berupa 2
anjing,

bangsat,

pemanggilan

ke

menggunakan

jing

juga
teman
alias

ngomong, anjing-anjing bangsat, kalo ke temennya anjing
kayak jing jing gitu..
14

A: Menurutmu apa yang menyebabkan dia terkenal?
B: Mungkin karena pergaulan dia sesame Youtubers.

Penyebab terkenal karena 1
pergaulan

dengan

artis

Youtube lainnya, contohnya
Yang gw kenal itu Chandra Liouw dimana itu

Chandraliow. Tahu tentang

sebenernya dia mahasiswa DKV di UMN juga. Reza Oktovian dari Video
Sekarang dia kayak udah vakum atau udah keluar

Blogging-nya Chandraliow.
Terkenal karena kocak dan

dari UMN dan merintis karir di Youtube. Disitu gw

bisa diterima di kalangan
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kenal si Reza, terus gw searching-searching dia remaja tetapi tidak untuk
membuat Vlog diri dia sendiri. Yang bikin dia

orang tua

terkenal itu dia bikin diri dia kocak. Kayak untuk
kalangan remaja bisa diterima, tapi kalo orang tua
engga yah. Karena pembawaan dia yang kasar dan
bikin kalangan orang tua dan anak-anak itu mungkin
gak bisa berkenan yah.
15

A: Dari segi tata Bahasa yang menurut lu bikin dia Kurang berkenan dengan 2c
kurang berkenan itu gimana yah? Seberapa kasar dan

panggilan nama binatang
kepada

bagaimana kasarnya?

temannya,

dan

penyebutan alat kelamin,

B: Kayak tadi sesama temennya aja dia bisa bilang dan kata kasar lainnya.
dengan Bahasa binatang, kayak woi njing, ngentod,
bangsat dan penyebutan alat kelamin lainnya. Dengan
spontanitas dia gak berpikir itu menyinggung
temennya apa gak. Cuek-cuek aja gitu. Mungkin
selama dia gak menyakiti secara fisik, temennya dia
gak masalah gitu.
16

A: Kalo itu video dokumentasinya, kalo video Kata kasar yang tidak bisa 2c
diterima

gamingnya gimana?

penyebutan
B: Kalo disitu kan gw lihat dia bermain sendiri yah,

adalah

seperti

alat

kelamin

dan proses reproduksi

gw gak pernah lihat dia nonton yang ada temennya.
Dan kalo dia yang sendiri, menurut gw kata-kata
kasar yang gak bisa diterima itu kayak ngentot,
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anjing, bangsat, goblok.
17

A: Kalo gitu yang bisa lu terima yang mana?
B: Sebenernya gak ada yang bisa diterima sih dari

Tidak ada kata yang bisa di 2c
terima, semua kata kasar
mengalami penolakan

omongan kasarnya soalnya yang namanya kasar gitu
gak bisa diterima apalagi dia itu public figure.

Konsep :
1. Aspek isi Video Reza Oktovian
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi

2. Aspek bahasa
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
3. Informasi Personal
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Subjek

: Yodia Evilla

Subjek Penelitian No : 4
Topik

: Resepsi khalayak aktif terhadap media sosial Youtube yang akan dibahas
dalam kasus video Reza Oktovian.

Tanggal

: 05 Agustus 2016

Tempat

: Mall @ alam Sutera

Waktu

: 16:20 WIB

A

: Peneliti

B

: Subjek

No Transkrip

Analisis Awal

Konsep

1

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

A: Wah hebat di padjajaran, ambil program studi apa Latar Belakang

3

A: Hai, boleh perkenalkan diri kamu?
B: Boleh dong, haha. Namaku Yodia Evilla

2

A: Oke Yudia, tanggal lahir dan usia kamu?
B: Aku berusia 24 Tahun dan tanggal lahirku 12 Juli
1992

3

A: Sekarang masih kuliah? Atau sudah kerja?
B: Sekaran aku udah kerja, dulu kuliah di Universitas
padjajaran

4

ya?
B: Biasa aja sih haha. Aku ambil jurusan kedokteran
5

A: Wah dokter nih, dokter apa? Haha

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

B: Saya ambilnya dokter gigi
6

A: Agama kamu apa?
B: Buddha.
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7

A: Hobi kamu?

Latar Belakang

3

A: Oke kita masuk ke latar belakang keluarga ya, Latar Belakang

3

B: Baca buku, jalan-jalan
8

orang tua kamu kerja apa?
B: Orang tua saya dua-duanya karyawan swasta
9

A: Oke. Kamu anak ke berapa dan jumlah saudara Latar Belakang

3

kamu berapa?
B: Saya anak bungsu dari tiga saudara, saya
mempunyai dua kakak cowok
10

A: Bagaimana interaksi kamu dengan keluarga?

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

A: Wow, keren ya SMAN 1. Oke kita masuk ke inti Latar Belakang

3

B: Baik-baik aja kok dengan keluarga, haha.
11

A: Dokter ini, dulu sekolah di mana ya? Haha
B: panggil Yodia aja, jangan dokter. Haha. Saya dulu
sekolah di SMAN 1Tangerang

12

pertanyaan ya. Kamu sudah pernah nonton video
Reza Oktovian belum?
B: Saya sudah nonton beberapa videonya di Youtube.
13

A: Menurut kamu video tentang Reza Oktovian Menurut informan lucu dan 1
pembawaanya kurang enak

bagaimana?

karena kasar.
B: Reza itu videonya dia suka buat video blogging,
video tentang main game gitu sambil ngomongngomong. Cuma pembawaannya agak kurang enak
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buat saya ya. Video dia memang menghibur, dan dia
tuh suka ngomong kasar ya.
14

A: Okey baiklah. Kalau penyebab Reza Oktovian Karena
terkenal apa menurut kamu?

membuat

video 1a

blogging dan game yang
membuat semua kalangan

B: Reza suka buat video game ya, terus sekarang dia

suka dengan Reza Oktovian

jadi suka buat video blogging, jadi ga Cuma gamers
aja si yang suka sama dia sekarang, bahkan kalangan
remaja dan cewek-cewek juga suka. Apalagi dari cara
pembawaannya yang lucu.
15

A: Tadi kamu sempet bilang kan pembawaannya ga Kasar
enak karena suka menggunakan bahasa kasar,

dan

Main

tidak
game

tapi

menggunakan
menurut kamu, bagaimana sih kata kasar reza itu?

sopan. 2c

nama

binatang dan alat kelamin

B: Ya menurut aku si kata yang dipakai Reza itu
kasar dan terkesan tidak sopan ya, dia main game,
dan video blogging, menggunakan bahasa binatang
dan kadang bahasanya menggunakan alat kelamin, itu
saya merasa risih di telinga, dan nada bicaranya juga
keras seperti menghina gitu.
16

A: Menurut kamu bahasa kasar yang digunakan oleh Tidak
Reza, mana yang bisa kamu terima dan mana yang ga

ada

Penolakan

penerimaan. 2c
bahasa

Reza

secara keseluruhan karena
bisa?

bahasa kasar tidak ada yang

B: Menurut aku si kata kasar itu ga bisa di terima ya, bagus
mau bagaimanapun juga. Karena bersifat menghina

untuk

dijadikan

bahan pembicaraan.
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dan mengejek. Ga bagus aja kalau dijadiin contoh
dalam pembicaraan masyarakat sehari-hari
17

A: Wah gitu ya. Oke deh Yodia, makasih ya udah Latar Belakang
mau luangin waktunya buat aku wawancara. Sukses
selalu jadi dokter. Haha!
B:

Baiklah

Ricky,

sama-sama.

Senang

bisa

membantu.

Konsep :
1. Aspek isi Video Reza Oktovian
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi

2. Aspek bahasa
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
3. Informasi Personal
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3

Subjek

: Lauren Christli

Subjek Penelitian No : 5
Topik

: Resepsi khalayak aktif terhadap media sosial Youtube yang akan dibahas
dalam kasus video Reza Oktovian.

Tanggal

: 04 Agustus 2016

Tempat

: Rumah Informan

Waktu

: 13.00 WIB

A

: Peneliti

B

: Subjek

No Transkrip

Analisis Awal

Konsep

1

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

A: Halo boleh perkenalkan diri kamu?
B: Nama saya Lauren Christli tapi biasanya dipanggil
Lauren

2

A: Tanggal lahir?
B: 15 Februari 1996

3

A: Usianya?
B: Sekarang 20

4

A: Kuliah dimana?
B: Swiss German University

5

A: Programnya?
B: Teknik pangan

6

A: Agama?
B: Katholik

7

A: Hoby?
B: Jalan-jalan
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8

A: Sekarang aku tanya latar belakang keluarga yah. Latar Belakang

3

Pekerjaan orang tua?
B: Wirausahawan
9

A: Berapa bersaudara?

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

Latar Belakang

3

B: 2 bersaudara. Saya anak pertama punya adik.
10

A: Interaksi dengan keluarga gimana?
B: Baik

11

A: Dulunya pernah sekolah dimana?
B: Di Harapan Bangsa

12

A: Oke kita ke intinya yah…udah pernah nonton Informan

sudah

menonton

film

video Reza sebelumnya?

pernah 1
Reza

Oktovian.
B: Udah
13

A: Bagaimana pendapat anda tentang video Reza Lucu, suka bermain game 1a
dan bertampilan apa adanya

Oktovian?
B: Hmm, Lucu, Terus dia biasa yang review main
game, udah gitu tampilnya kayak apa adanya.
14

A: Apa yang menyebabkan Reza Oktovian jadi Apa

adanya

dan

suka 2

berbicara kasar membuat

terkenal menurut anda?

Reza
B: Dia apa adanya gitu sih Cuma yang gw rada ga

Oktovian

menjadi

terkenal

suka tata bahasanya agak kasar menurut gw
15

A: Menurut anda, kata kasar itu seperti apa?
B: Hmm, dia itu seperti suka ngomong anjing, bego,

Kata

kasar

adalah 2

penyebutan nama binatang
dan alat kelamin

ngomong fuck lah. Swearing words juga.
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16

A: Jadi menurut anda, bahasanya tuh bener-bener gak Bahasa kasar tidak bisa 2c
bisa diterima semua apa bisa?

diterima,
penyampaian

B: Hmm, menurut saya semua bahasanya gak bisa

bahasa
seharusnya

bahasa yang baik dan sopan

diterima. Harusnya dia menggunakan Bahasa yang yang dapat diterima oleh
baik dan lebih bisa diterima. Sopan.
17

A: kenapa anda menggolongkan itu kasar?
B: karena kata-kata tersebut itu termasuk kata-kata

informan
Kata kasar termasuk kata 2c
untuk menghina orang dan
tidak layak untuk diucapkan

untuk memaki orang jadi saya rasa itu gak pantes
untuk diucapkan apalagi di Youtube yah.

di media sosial, dalam hal
ini media sosial Youtube

Konsep :
1. Aspek isi Video Reza Oktovian
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi

2. Aspek bahasa
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
3. Informasi Personal
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Subjek

: Vera Cecilia

Subjek Penelitian No : 6
Topik

: Resepsi khalayak aktif terhadap media sosial Youtube yang akan dibahas
dalam kasus video Reza Oktovian.

Tanggal

: 04 Agustus 2016

Tempat

: Shi Da Modernland

Waktu

: 17.00 WIB

A

: Peneliti

B

: Subjek

No Transkrip

Analisis Awal

Konsep

1.

Latar belakang

3

Latar belakang

3

Latar belakang

3

Latar belakang

3

Latar belakang

3

Latar belakang

3

Latar belakang

3

A: Oke kita masuk ke bagian belakang keluarga, Latar belakang

3

A: Selamat sore, namanya siapa?
B: Nama saya Vera Cecilia, biasanya dipanggil Vera

2

A: Tanggal lahir?
B: 10 Juni 1996

3

A: Usianya?
B: Sekarang ini 20 tahun

4

A: Kuliahnya dimana?
B: Trisakti university

5

A: Program studinya?
B: Aku ambil fakultas kedokteran gigi

6

A: Agama apa?
B: Kristen

7

A: Hobi-nya apa?
B: Hobinya nonton film biasa film Korea

8
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Pekerjaan orang tua?
B: Wirausahwan
9

A: Berapa bersaudara?

Latar belakang

3

Latar belakang

3

Latar belakang

3

B: 3 dan aku anak kedua, aku punya cici dan dede
satu
10

A: Interaksi keluarga gimana?
B: Baik-baik saja

11

A: Dulu sekolah dimana?
B: Di Harapan Bangsa Tangerang

12

A: Sudah pernah nonton video reza?

Informan

sudah

menonton

B: Sudah

video

pernah 1a
Reza

Oktovian
13

A:

Bagaimana

pendapat

anda

tentang

Reza Lucu dan orangnya apa 1a
adanya. Kecil dan bertato

Oktovian?
B: Lucu sih videonya. Orangnya apa adanya. Kecil
yah kayaknya, tatoan gitu.
14

A: Apa yang menyebabkan Reza Oktovian menjadi Karena apa adanya dalam 1a
video yang diunggah oleh

terkenal menurut anda?

Reza, namun tidak nyaman
B: Karena apa adanya kayaknya yah karena videonya
lucu juga. Dia suka ngomong kata-kata kasar.
15

karena

bahasa

yang

digunakan kasar.

A: Dari tata Bahasa yang digunakan menurut kamu Konfirmasi

ulang

oleh 1a

peneliti

itu kasar?
B: Iya kasar
16

A: Kasarnya seperti apa menurut kamu?

Kata
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kasar

penyebutan 2

B: Dia suka ngomong kayak anjing, fuck, ngentot, nama binatang dan sistem
reproduksi.

dan gitu-gitu lah
17

A: Kenapa kamu menggolongkan itu kasar?
B: Soalnya itu kan emang kasar dan gak enak

Kasar dan tidak enak untuk 2
didengar,

disorot

oleh

banyak orang karena dia
didenger aja. Soalnya kan itu disorot banyak orang

adalah public figure

secara dia Youtubers
18

A: Kalo menurut kamu kata kasar yang gak bisa Kata kasar yang bisa di 2b
terima adalah penyebutan

diterima gimana?

nama binatang karena pada
B: Kalo kayak anjing gitu gpp lah soalnya banyak

dasarnya

sudah

anak yang suka pake begitu. Tapi kalo kayak ngentot diucapkan.

Namun

sering
tidak

dapat menerima kata kasar

itu udah kasar banget.

seperti bahasa reproduksi
dan kelamin.

Konsep :
1. Aspek isi Video Reza Oktovian
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi

2. Aspek bahasa
a. Posisi khalayak posisi Dominasi
b. Posisi khalayak posisi Negosiasi
c. Posisi khalayak posisi Oposisi
3. Informasi Personal
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Transkrip Wawancara Reza Oktovian
A : Peneliti
B: Reza Oktovian

A : Ok reza arap oktovian
B : Siap
A : Selamat sore
B : Emang ini bakal elu edit, enggak kan?
A : Kagak
B : Ngapain selamat sore anj*ng?
A : Biar bagus aja. Ok, pertama biodata dulu nih, nama asli?
B : Reza oktovian
A : Udah?
B : Reza oktovian
A : Oke
B : Catet aja reza oktovian.
A : Oke, Tanggal lahir?
B : 15 oktober 1991
A : Oke siap
B : 90 sih lebih tepatnya
A : Oke baik terus, sekarang sibuknya ngapain?
B : Apa?
A : Sibuknya ngapain aja bos?
B : Apanya?
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A : Sibuk, kesibukannya?
B : Liat liatnya lagi ngapain? Gw ngedit? C*l*?
A : Oke apa lagi, terus terus?
B : Gak gak gak, youtube, youtubing, and bikin-bikin video, kolap kolep sama eclipse, terus
project project besar sama eclipse.
A : Hobbynya berarti ngedit video ya?
B : Hobby gw banyak
A : Apa sebutin?
B : Hobby gw bikin vidio, ngedance, gw bisa ngedance karena nyokap gw guru dansa
A : Asik. Dance apa nih?
B : Dance kalo gw lebih ke hiphop r&b gitu sih
A : Oke
B : Terus, ehhmmm. Makin gede anj*ng. Terus..... nyanyi, yak dulu suara gw bagus tapi
karena anj*ng ngerokok, jadi yak biji banget. Yak lanjut.
A : Ya masih bisa diini sih sebenernya, terus ehhmm tadikan udah bilang kan nyokap
pekerjaannya guru dansa, kalau papa?
B : Bokap gw has p*ssed away.
A : Since?
B : Lima enam tahun, tapi emang dari dari, lu nonton draw my life gw kan?
A : Nonton
B : Dari awal emang udah cerai juga. Jadi ya i dont give a sh*t
A : Oh oke, Sorry ya.
B : Gapapa santai, santai men jadi ehhmm, dia meninggal karena serangan jantung, terus
perlu ada ceritanya gak? Mau diceritain?
A : Boleh boleh.
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B : Jadi kan cere, gw gak pernah ketemu apa segala terus waktu itu tiba tiba dia telpon, yak
he’s damn rich.
A : Okay
B : F*k for f*k sh*t, terus dia telpon nyokap minta ditemenin berobat di dokter pribadi dia
yang di singapore gitu kan. Nyokap gak mau. Apaan sih gengsi gitu kan. Nyokap gak mau
terus besokannya ternyata lewat.
A : Lewat?
B : Yak abis itu nyokap nyesel ya gitu.
A : Tapi untuk lu?
B : Gua? Yak i dont give a sh*t
A : Sh*t, p*ss ya?
B : Yak abis itu warisanpun turun, ini cerita yang gak pernah gua keluarin ke orang-orang
A : Wah gua pertama dong. Off the record ya?
B : Tapi gapapa juga kalau butuh. Ehhm warisan keluar juga ya banyak apa segala mobil
rumah vila. Di kasihnya atas nama gua tapi gua gak ambil
A : Oke
B : Gua kasih keluarganya yang lain
A : Oke udah sip, Terus kita masuk ke jumlah sodara.
B : Anak tunggal
A : Anak tunggal? Terus sekarang? Nyokap lu dimana?
B : Nyokap gua di Palembang
A : Palembang? Mau mudik dong bentar lagi.
B : Gak gue gak, ini shooting clear
A : Clear?
B : Ya project sama eclipse bikin vidio
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A : Oke. Terus interaksi sama nyokap gimana nih?
B : Bagus tiap hari hubungin marah marah mulu dia
A : Hahaha marahnya kenapa?
B : Yak orang tua emang gitu. Tau ada aja yang dimarah
A : Oke so far tapi keadaan keluarga bagaimana?
B : Baik-baik aja
A : Oke sekarang kita masuk ke latar belakang sekolah lu nih
B : Oke gue lulusan SMA
A : Dari SMA mana?
B : Gua dari TK sampe SMA di sekolah kristen rahmani
A : Rahmani di mana?
B : Di Jakarta, di mangga besar
A : Oke Jakarta, never heard of it.
B : Ohh gapapa, lu emang asli mana sih?
A : Pontianak tapi ke Tangerang gua
B : Anj*ng, sendiri lagi?
A : Kagak, rame-rame sama bonyok.
B : Ohh pindah kesini?
A: Iya pindah ke sini. Hahaha.
A : Oke next, pergaulan lu pas dulu gimana nih? Pas smp sma. Perbedaannya dengan
sekarang apa?
B : Pergaulannya? Gua dulu culun bro, culun gua nerd banget, lu nonton kan draw my life
gua?
A : Iya gua udah nonton
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B : Iya gua nerd, sampe SMP gua nerd parah. SMA yak mulai dapet geng yang hits di
sekolah, terus yaudah gitu. Gak ngaruh apa apa juga sih
A : Berarti dulu nyokap tinggal disini ya?
B : Ehhmm ya ya, baru pindah ke Palembang setelah SMA
A : Oke, lalu?
B : Ya terus gua sma ketua kelas
A : Wow
B : Kelas paling bejad
A : Oke .
B : Ya gitu, trus ya gitulah
A : IPS / IPA dulu?
B : Gua waktu itu, SMA, SMK SMK, kejuruan. Gua marketing
A : Oke oke marketing. Terus ni kita masuk ke karir nih. Karir lu. Tujuan lu bikin video
gaming itu sebenernya apa sih? Tujuan utamanya. Main purpose nih.
B : Dulu awal banget jelas mau terkenal. Parah kayak. Gak sih gak juga, apa ya ng*nt*t. Dulu
tuh gue di happy holiday indonesia you know?
A : Yak i know
B : Yak yang kayak jack *ss jack *ss gitu. Dulu gw terus bubar semua jalan sendiri sendiri.
Yak gw lost, lost gitu bingung mau ngapain, gak tau mau ngapain. Terus gw ketemu om
denis adiswara yang main AADC kalo lu tau
A : Yes
B : Terus dia kasih tau gua ehhmm, ngobrol di sevel pejaten dia bilang. Lu tau gak ada
channel gaming pewdiepie. Dia naiknya cepet banget tuh sehari naik 500.000 subscribers
A : oke terus?
B : Ha? Gw bingung, siapa itu siapa? Pewdiepie, terus gua liat langsung disitu. Terus gw
kayak amaze gitu kayak what? Bias bikin video begini? Bisa gitu maen game dividioin?
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Kayak gitu. Terus, yaudah pulang gue bikin sendiri, tujuannya apa gua juga gak tau waktu
itu gua bikin apa.
A : Terus sekarang lanjut.
B : Iya terus ehhm abis itu ya kayak ya pasti mau terkenal ada terus udah gitu gak tau
semakin dicari malah gak nemu. Akhirnya gua struggle struggle 3000 subscribers gw stop
A : Yak lu sempet ngomong vacuum?
B : Yak tapi sekali stop malah lanjut lagi malah itu lagi subscribersnya malah naik
A : Oke, terus?
B : Soalnya temen gw yang awalnya kasih tau gw nih. Nih reza arap nih, ni orang kocak
banget maennya begini tuh dari facebook gw taunya. Oke itu ya jadi tujuannya tadi
pertama terkenal. s?
A: Sekarang?
B : Kalo sekarang? Sekarang karena waktu itu gua nyari terkenal gua semakin nyari malah
semakin ilang diri gitu, karena ngejar terkenal. Gua jadinya oh ternyata bukan itu yang gua
cari. Gua ternyata malah sekarang sayang banget sama subscribers gw parah. Gw jadi
bikin video karena memang gw suka, gw bikin video karena emang gw mau bikin orang
happy sih. Itu aja sih.
A : Okay bagus bagus. Terus nih dalam setiap video kan ada pesan yang pengen lu sampein
ke subscribers lu. Apa itu?
B : Bukan video gw sih, tapi lebih ke channel gw. Yak kebanyakan orang-orang ngeliatnya
Cuma jeleknya doang. Yak udah pasti lah ya. Setiap orang pasti liat jeleknya. Ngomong
jorok, apa segala kan?
A : Yak okay
B : Tapi yak pesen yang gua kasih di channel gua adalah jadi diri sendiri terus don’t ever
give up kayak subscribers gua tuh dari nol sampe sekarang tuh tau perjalanan idup gua dari
gua ngekos cuman dua kali tiga meter. gak dua kali tiga meter bahkan satu kali dua eh dua
setengah kali dua setengah ngekosnya di kosan lima ratus ribu terus masih pake laptopnya
kai terus pindah ke kosan dua kali tiga terus pindah ke kosan yang lebih besar ac nya rusak
pindah ke apartemen yang jelek yak sampe sekarang sampe kayak gini. Jadi ya gitu sih.
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A : Ya perjalanan yang sangat sangat sulit dan jauh ya, The progress.
B : Iya the progress
A : Itu pesan yang pengen di sampein ya ok. Terinspirasi tadi udah ya jelas terinspirasi dari
itu. Oke terus pesan yang lu sampein nih yang melewati channel lu. Itu menurut lu ya. Dari
pandangan lu sejauh ini. Sampe gak ke subscribers lu itu?
B : Buat yang pinter sih sampe sih
A : Dan subsribers itu? So far?
B : Kalo yang subscribers dari dulu pasti tau pasti nyampe. Kalo yang baru baru mereka
cuman liat wuih gila udah begini. T*t*t dulu mana ada anj*ng yakan k*nt*l. Pake laptop
kay
A : Iya gw masih inget, gw nonton video pertama lu
B : Makanya goblok anj*ng
A : Oke berarti jadi, kesimpulannya adalah? Mesti lu yang simpulin.
B : Apanya kesimpulan apa?
A : Kesimpulan dari yang tadi gw tanyain. Subscriber lu nyampe apa gak secara keseluruhan.
B : Ehhm nyampe tapi gw belum gw sampaikan secara. Apa ya secara langsung sih. Karena
gua enam ratus ribu. Kan sebenernya enam ratus ribu. Gua mau bikin video judulnya
people that I love. Orang orang kayak apa yang gua sayang yang gua suka gitu. Kayak
mereka kan karena gw ngomong jorok. Mereka ngomong jorok juga dikira keren. No no
no gak kayak gitu, gitu lho itu mah Cuma gw main game aja. Asli nya mah ya begini ya
k*nt*l gitu. Ya kan gw gak menggunakannya dalam sehari-hari anj*ng
A : Yang berikutnya kan reza sendiri tau kan tanggapan netizennya gimana? Menurut lu
gimana tanggapannya?
B : Yang kenal gw apa haters gitu maksudnya?
A : Semua, dari yang kenal lu dulu deh gimana tanggapannya?
B : Ya tanggapannya kalo gw berubah kayak gua sensor ato segala omongan gua, because its
youtube, youtube kan bebas, gitu loh. Ya kalo gw berubah kayak gitu, mereka sedih apa
segala kayak jadi orang lain gitu gitu terus kalo buat orang orang yang gak kenal gw pasti
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anjir ni orang gak sopan, gak mendidik apa segala, perusak anak bangsa, biji kodok lah,
gak usah ada gua juga, gua gak ada di youtube juga. Anak anak tetep C*l* anj*ng. Iya
gak? Yaudah anj*ng.
A : Sebenernya emang Indonesia begitu?
B : Iya emang udah dari sananya
A : Cuman ya gitu
B : Ya mereka cari kambing hitam aja itu aja sih dan kebetulan gua yang di posisi itu
A : oke, agree, then?
B : Kalo siapapun di posisi itu pasti dia yang kena gitu loh gak Cuma gua, siapapun diposisi
itu
A : Oke terus solusi lu gimana menghadapi semua tanggapan itu? Yang negative doang
khususnya. Solusi lu untuk sekarang
B : Ya gua akan bikin. Pertama gua akan. Cara gua adalah bikin video untuk fans itu,
ngedidik fans educating pertama kerena gini, ini gua sama kay itu ngebahas soal ini.
Kenapa dulu Justin Bieber dibenci orang? Bukan justinnya anj*ng. Fans nya. Bukan Justin
nya, justinnya mah biasa aja. Fans nya yang fanatic yang terlalu gila gitu. Dan itu terjadi
sama gua dan dunia youtube juga bingung kayak gimana sih bias dapet fans kayak gitu.
Gua juga gak tau. Soalnya yang lain memang gak begitu. Karena memang engagement gua
gimana ya memang gua tulus gitu, gua bales comment ya bales comment. Gua nya sendiri,
bukannya robot yang bales gitu loh, dan mereka jadi fanatik gua juga ya gua juga gak
milih mereka jadi fanatik dan milih mereka jadi fanatik dan nyuruh. Jadi ya gitu. Gua mau
bikin fans educating supaya mereka jangan ngikutin gua kalo ngomong jorok itu tuh gak
keren gitu lho. Trus kalo ada haters bukannya di caci maki. tapi malah harusnya tuh di
kasih coba deh liat video video yang lama progressnya gitu kan lebih enak. Soalnya
belakangan banyak kayak haters haters yang ngomong kayak oh pantes aja fans nya
begini, idolanya aja begini, gitu.
A : Yang disalahin idola ya? Padahal fansnya
B : Udah pasti, padahal gw gak pernah nyuruh mereka, guys kalo ada haters serang mereka
ya anj*ng anj*ngin ya. Gua gak pernah, I never do that. Itu yang pertama terus yang
kedua, apa tadi pertanyaannya f*k?
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A : Solusi menghadapi netizen yang menganggap negatif.
B : Berat sih. Cuman siapa gw buat ngontrol mulut mereka. Dan menanggapi mereka
A : Ya setuju itu
B : Ya tuhan aja gak bisa ngontrol pikiran kita, jadi yasudah, just leave it
A : Just leave it? Jadi sebisa mungkin, tadi berarti kesimpulan dari yang lu bilang
B : Gw fans educating, kalo ke gw, fans gw educating. Kalo keluar gw tutup mata tutup
kuping. Kayak kemarin kan ada petisi buat gw
A : Ya gw udah baca, di change.org kan?
B : Iya.
A : Bagaimana strategi lu dalam menangani hal begini?
B : Tapi kalo gw udah ada caranya strateginya, gw kan gak nyenggol mereka. Gak nyenggol
gw. Kalo ampe beneran rame booming viral, ini kan gw diem trus nih, gw diem, gw gak
ngikutin, gw gak ngikutin, apa nih anj*ng ada gini ginian. Gua kan gak gitukan? Tapi kalo
nanti beneran rame viral, satu keuntungan buat gw, dua gw akan bikin petisi juga, dia kan
meningkatkan kualitas bahasa, gw bikin petisi mengurangi kualitas bahasa, terus gw buzz
di channel gw, kita liat ramean siapa?
A : Hahaha, mengurangi betul. Okay lets back to topic. Jadi gw udah dapet tadi kesimpulan
lu okay. Kalo dari bahasa sendiri lu bakal ngurangin gak itu kayaknya enggak kan ya?
B : Gw udah ngurangin loh
A : Apa saja yang dikurangin ya?
B : Itu udah gak ada, I said f*k sekarang, iya udah gak, dulu kan ng*nt*t, k*nt*l, m*m*k apa
segala semua kan gw keluarin
A : Jadi sudah mengurangi ya?
B : Udah banget, lu mau gw kurangin apalagi ngomongnya bersetubuh anj*ng, gw tampar
bijinya. Bentar bentar. Udah abis pertanyaannya?
A : Udah abis, cukup sekian aja rap.
B : Siap
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A : Jadi intinya lu buat video adalah?
B : Intinya sih, gue kasih ke subscribers gw itu, apa yang mau mereka liat
A : You give what they need ya?
B : Iya, bukan yang mau, bukan mau ngerusak anak orang, ohh kemarin itu ada kejadian, EO
gw ada acara sweet seventeen. Terus ada yang ngurusin sweet cornernya ceritanya satu
keluarga. Ehhmm si omnya nyokapnya sama tiga anaknya cowok semua terus nyamperin
mau foto, anaknya dua masih kecil mau foto sama gw, ya umur tujuh taun delapan taun ya
rey yang kecil itu. Ya sekitar segitu, dan dia nontonin gw, ngeliat gw di instagram, nonton
gw di youtube dan terus ehhmm nyokapnya bilang gini “dia nge fans banget, cuman kalo
youtube saya jagain karena kan harus dikontrol”. Iya tante bagus tante. “iya” kata dia gitu.
“terus aku tuh tau kamu pertama kali di facebook, aku tuh sampe ngakak ngakak loh”,
katanya kayak gitu. Nyokapnya ngomong gitu, “terus untuk youtube ya, tante harus
kontrol anak tante”. Gapapa tante, bagus kayak gitu. Papanya dating, tatoan, brewok,
botak. “Oh ini? Yang bikin anak saya ngumpat ngumpat bahasa kotor?” kata dia. Selamat
malam om, gw gituin. Terus dia bilang “enggaklah becanda, santai. Saya ngerti kok”, kata
dia. “Yang penting kan, orang tuanya ngajarin”. Itu baru anj*ng yang bener, ya gak?
Bukan yang ngerusak anak bangsa, anak, eh ng*nt*t kok jadi dilempar ke gw anj*ng.
Kemaren gitu, kenapa anak orang rusak tanggung jawabnya gw. Terus orang tuanya
dikemanain anj*ng. Gitu kan?
A : Jadi ya menurut orang tua itu totally bahasa itu dari lu sendiri gak berefek ya kalo dijaga
orang tua ya?
B : Hmm oke oke, emang itu tugasnya.
A : Oke udah selesai, terima kasih ya bang arap atas waktu yang sudah diluangkan. Hahaha.
B : iyaaa
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