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Kode A: Latar belakang (pribadi, penggunaan media, patriarki)
Kode B: Pemaknaan artikel
Kode C: Judul
Kode D: Stigmatisasi korban sebagai pelaku
Kode E: Penghakiman korban
Kode F: Stereotip perempuan

Kode
A
A
A

Pertanyaan
Nama?
Umur kakak?
Tempat tinggal?

A

Jauh ya?
Kalau kendaraan
kemana-mana naik apa?

A

Kalau soal kerja kakak
dimana?

Jawaban
Nama gue EN
Umur 25
Sekarang tinggalnya di Jakarta
Pusat, Kecamatan Senen
Jauh sih hahahah
Biasanya lebih suka kendaraan
umum sih, kalau gak ojek online
kali ya. Kalau kendaraan umum
lebih suka busway, kereta soalnya
lebih cepet, lebih merasa aman aja
gitu, terus lebih nyaman juga
karena ada acnya gitu kan.
Dibandingkan mikrolet dan
apapun sejenisnya. Terus lebih
aman juga sih karena kan ada
petugasnya kan kalau kayak
kopaja gitu kan cuman ada
keneknya gitu.
Sekarang sih kerja lagi parttime
sih. Jadi sambil partime sambil
freelance. Kalau parttimenya di
Alam Sutera, daerah mana Alam
Sutera? Serpong ya? Serpong
Alam Sutera. Kalau misalnya
sisanya sih biasa kerja freelance di
rumah sih di Jakarta.
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Interpretasi

A

Biasanya hobbynya apa
sih?

A

Biasa baca apa kak?

Oh yang kayak,
contohnya apa romance?

Hobby sih baca sih cuman
sekarang karena udah mulai sibuk
jadi udah mulai jarang baca juga.
Terus main game, terus apa
surfing di internet aja.
Baca buku novel, kadang kadang
komik juga suka, tapi kalau yang
berat-berat gak suka sih. Hahaha..
Romance lumayan tapi sekarang
lebih suka baca buku anak anak
sih soalnya lebih banyak reference
gitu, lebih imaginatif lah
dibandingkan kayak romanceromance.. ya picisan lah ya
hahaha..
Kalau surfing biasanya nyari,
karena gue desainer mungkin lebih
cari kayak inspiration atau kayak
cari keeping up apa sih desainer
yang lagi ngetren tuh apa, desaindesain yang lagi ngetren.
Channel, maksudnya channel
internetnya? Oh websitenya?
Uhm, biasa kalau gue pinterest
atau kalau engga behance. Kalau
berita jarang sih jarang baca berita.
Jadi paling dua itu doang sih.
Hmm gak aku ada adek tapi adek
ku kuliah di Bali.

A

Kalau surfing di internet
biasa ngapain?

A

Channel apa?

A

Websitenya

A

Kalau misalnya
keluarga, ada adek gitu
gak sih kak? Atau anak
tunggal ya?
Oh umur berapa?
Adek ku beda 4 tahun jadi dia 21
Ohhh kayak aku! Aku 21 Hah sumpah lo? Oh iya, sumpah
lo hahaha kok gue merasa tua ya.
21 dia sekarang. Dia masih kuliah
sih.
Ohh.. cewek/cowok?
Cewek, cewek.
Tapi kalau kegiatan
Kalau engga.. hmm. Biasa kerja
sehari-hari biasa ngapain sih.. emang kalau parttime kan
aja sih kak?
seminggu 3 kali ke kantor kan.
Kalau misalkan sisanya kan
freelance. Nah freelance tuh
biasanya ya.. ya ngerjain aja gitu.
Hahaha tapi kalau misalkan kalau
gue pribadi sih gue jarang keluar
rumah sih sebenernya dan lebih

A
A

A
A
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A

Tapi kalau misalnya
ngeles ngeles gitu tadi
kakak bilang?

A

Jurusan apa?

A

Oh ini jadi kayak desain
tapi lebih menjurus lagi
ya? Subdivisi?
Biasa, udah punya
pasangan belom?
Terus Kalau orang tua
kira-kira kerja apa kak?

A
A

A

A
A

A

Terus biasa di keluarga,
kegiatan keluarganya
biasa ngapain sih?
Enggak, tapi kalau di
rumah ngapain?
Ohh. Tapi makan bareng
meja gitu?

Coba deh kak jelasin
desainer job descnya
kayak gimana kak?

suka di rumah aja . karena karena
ga boros gitu loh sis. Kalau
misalkan ke mall mall mana gitu
harus jajan gitu rasanya. Kalau gak
jajan ngerasa apa gitu hahaha.
Oh. Oh iya iya.. sekarang gue lagi
ngeles bahasa sih jadi gue ada
rencana kayak baru rencana sih
baru ada niat buat apply s2 di
jepang kan, jadi lagi belajar bahasa
git.
Jurusannya sih masih belom tau
sih.. hmm. Kayak antara kayak
sebenernya sih pengennya desain
lagi sih. Desain tapi lebih kayak
yang kayak jewellery atau kayak
textile gitu. Jadi yang gak grafis
lagi gitu. Yang lebih kayak apa ya
handcraft gitu loh. Jadi gak kayak
digital digital kayak gitu.
Iya.

Belum sis maaf ya hahah tolong
dicariin. hahaha
Kalau orang tua ku sih sekarang
udah umur pensiun sih. Jadi
sekarang hmm sekarang di
rumahku tuh buka kos-kosan gitu
kan, jadi emang mereka berdua
yang ngurus aja ngurusin koskosan
Jarang sih, kita jarang keluar bener
deh.
Kalau di rumah yaudah masingmasing aja hahaha.
Kalau makan bareng iya. Kalau
kayak makan malem gitu bareng.
Kalau makan siang kadang-kadang
bareng. Cuman karena adek ku
lagi di Bali jadi ya gak bisa ikutan.
Gitu sih..
Ehhm Job desc desainer? Kalau
aku lebih lebih spesifik desain
grafis ya, jadi kalau desain grafis
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A

A

A

Pembuatan logo?

Terus.. apa namanya,
sebelum ini kan S1 nya
di UMN, jurusan desain
grafis,
Biasa kalau penggunaan
tadi kan Instagram eh
Pinterest ya? Biasa, kan
ada tiga jenis media nih
online, elektronik, online
sama elektronik sama,
tv, radio dan cetak. Kira
kira biasa pakai yang
mana?

Terus kalau selain
Pinterest gitu gitu, media

tuh lebih kayak bikin yang hmm
gimana ya ngomongnya desain
yang digital gitu hmm.
Bikin logo, branding, terus
marketing juga sih kadang-kadang
bikin advertising bikin ilustrasi
kadang-kadang. Sekarang kalau
desain grafis lebih dipakenya
untuk social media sih kayak
social media, instagram dan
kawan-kawan. Bikin poster, eposter sama kayak e-banner. Itu
loh web banner. Begitu.. kira-kira
kayak gitu sih sekarang.
Iya he eh.

Aku lebih kayak yang elektronik
sih soalnya lebih gimana ya?
Kayak sebenernya cetak tuh oke
juga cuman kayak di pameranpameran gitu kan mereka selalu
kasih cetaknya kan cuman kalau
untuk cari inspirasi yang lebih
kayak spesifik gitu kan kalau cari
cetak mungkin lebih susah ya,
lebih lama terus kayak nyari-nyari
gitu kan lama, kalau online kan
tinggal kayak searching aja terus
nanti keywordnya apa terus udah
keluar. Jadi kayak kira kira kayak
gitu sih, lebih kena aja lah gitu
maksudnya gimana ya.. Lebih
gampang juga dan kayak kalau
misalkan buku gitu kan kita harus
kayak ke perpustakaan lah beli
buku gitu gitu. Internet tuh gratis
gitu kan kita bisa kadang-kadang
liat liat karya orang orang yang di
luar gitu gitu. Kayak di luar tuh
trennya apa, maksudnya yang lagi
hitsnya apa, gitu gitu sih kira kira
lebih kayak gitu sih.
Kalau yang aku pake Instagram
sih. Ya aku Facebook udah jarang
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A

sosial kan ada banyak
Instagram, Facebook,
kira kira yang paling
banyak, kira kira yang
kakak pake apa?
Kalau Youtube biasa
channel siapa yang
difollow siapa yang
disuka

A

Kalau misalkan
Instagram biasa lagi
followin apa sih?

A

Kalau misalnya berita,
berita biasa diasup dari
mana?
Tapi kalau media lain
gak gunakan? Kayak
Line Today?

A

A

Kalau sekarang isu yang
lagi diikutin apa?

A

Itu infonya biasa dapet
dari mana?

buka, Twitter juga jarang, Path
udah ga pernah pake lagi.
Instagram sih hahaha youtube
masih soalnya buat fangirling gitu
hahaha.
Biasa channel musik sih kalau
youtube kalau misalkan kayak
untuk desain gitu mereka kan
desainer desainer gitu illustrator
suka bikin tutorial juga itu kadang
kadang liat, cuman kalau lagi
butuh aja gitu. Maksudnya kayak
gimana ya caranya biar bisa bikin
kayak gini, baru searching ke
Youtube gitu loh.
Kalau Instagram biasa lebih
banyak sih follownya kalau aku
lebih kayak follow desainer grafis
iya, ilustrator iya, terus kayak
untuk fashion juga iya, toh kan
fashion juga bagian dari desain
kan. Kayak lebih kayak akun akun
kayak gitu sih tapi kayak kalau
misalkan fashion blogger gitu gitu,
blogger blogger aku ga follow sih
sebenernya. Hahaha..
Dari bapak. Hahaha

Kalau Line Today aku engga sih,
aku ga suka baca berita dan aku
juga ga suka nonton tv jadi kalau
ada apa apa kalau orang tua
nonton tv yaudah dengerin aja wah
lagi ada apa gitu.
Isu yang lagi diikutin? Di sekitar
Indonesia apa gimana? Kemaren
lagi ini sih merasa tersentuh
banget dengan yang itu Korea
Selatan sama Korea Utara yang
mau bergabung gitu.. menurut aku
itu itu langkah yang besar sih itu
keren sih
Instagram sih, kadang kadang
update juga kan. Cuman sekarang
kan lagi banyak yang ngomongin
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A

A

Kalau misalnya
menggunakan media
tersebut frekuensinya
biasa kapan? Malam,
siang, pagi?
Tapi kalau paling peak
season,

A

Tapi biasa,
penggunaannya berapa
jam?

A

Tau ini gak sih?
Tribunnews.com?
hahaha
Tapi pernah baca ga?

A
A

A

juga lah. Biasa dari mulut ke
mulut sih biasa kalau temen ku ada
kabar apa eh ada ini loh... kayak
gitu.
Berhubung aku parttime dan
freelance dan bisa dibilang aku
pengangguran jadi ya kapan aja
aku aksesnya hahha
Peak seasonnya biasanya, biasanya
siang sih soalnya lebih kayak
orang-orang lebih aktif gitu kan.
Engga kayak gimana ya
ngomongnya, kan beda waktu gitu
kan biasa yang aku follow tuh
akun-akun luar biasa tuh kalau
siang-siang tuh mereka di sana
malem.. nah mereka tuh lebih aktif
gitu loh aku biasa buka siang
banyak postingan desain dan apa
gitu.
Hmm.. mungkin 6 jam ada kali ya,
6 jam sehari bisa nyampe misalkan
berapa menit berapa menit
ditambahin 6 jam. Ya hampir bisa
sih 6 ja.
Pernah denger sih karena bagian
dari Kompas juga kan hahahah

Gak gak ga pernah baca, aku ga
pernah baca berita.
Pandangan kakak
Ya aku gak memberikan apa apa
terhadap Tribunnews apa ya maaf ya. Hmm kayak sih
pun deh.
sebenernya. Aku pernah tau
Tribunnews di Instagram gak sih
ada kan ya? Tapi dia lebih kayak
Line Today gitu kan jadi gak
cuman berita berat berat, jadi ada
gosip nya gosipnya. Ada gosipnya
kan?
Ada ada
Aku lupa sis. Apa sih jadi gak
cuman berita yang berat-berat tapi
kayak ada yang masalah artis juga
lah gitu gitu kan lebih kayak Line
Today gitu kan.
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A

Kakak itu, kalau biasa
kan di keluarga suka
bilang cowok-cowok tuh
harus begini, cewekcewek harus begini.
Kayak gitu di keluarga
kak EN ada gak sih?

A

Oh gitu gitu ya

A

Menurut kak EN,
pendapat tentang profesi
ibu rumah tangga itu
gimana?

Sebenernya gimana ya, mungkin
mungkin kalau di keluarga inti ku
sih engga sih cuman keluarga
besar iya. Kayak di umur aku yang
udah segini kan kadang ditanyain
kan kapan nikah nih, mana
pacarnya. Lebih kayak gitu kan.
Terus kayak kalau aku bilang ah
engga ah mau sekolah dulu. Aduh
jangan kelamaan ah kalau mau
nikah cewek ya kan biasa kayak
gitu gak sih. Ya aduh cewek
cewek kalau udah umur segini tuh
udah mulai cari ini lah yang
serius-serius gitu. Maksudnya
jangan kelamaan lah nanti punya
anak nanti anaknya juga lama. Tau
gak gue ga pengen punya anak
gitu hahahaha
Lebih kayak gitu sih. Mungkin
lebih kayak apa ya mungkin
pandangan dari keluarga besar sih
tapi keluarga inti aku engga sih
jadi mereka lumayan selow sih.
Kayak untuk macem kayak gitu
cuman kayak ya maksudnya
karena aku cewek jadi ya wajar lah
kalau kayak ke naik kendaraan
umum pakai jaket kayak gitu loh
lebih kayak gitu, pakai jaket atau
jangan pakai celana pendek..
Lebih kayak gitu sih.
Sebenernya sih kalau aku pribadi
ya aku sih tipe orang yang gak
bisa urus rumah dan ga suka sih
jadi maksudnya kalau aku
mungkin ada orang orang yang
udah passionnya maksudnya suka
urus rumah suka urus anak untuk
diem di rumah jadiin rumah bagus.
Kalau aku mungkin lebih ke tipe
yang apa ya lebih ke pekerja gitu
sih. Lebih kayak maksudnya
yaudahlah rumah rumah aku ya
udah gitu aja kecil aja gausa gede
gede, gausah punya halaman gede
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A

A

A

A

A

lah atau apa gimana maksudnya
kalau emang kotor ya panggil go
clean lah. Hahaha..
Menurut kak EN sendiri Sebenernya ya ibu ku juga ngurus
pekerjaan seorang ibu
rumah, ibu rumah tangga sih
dalam mengurus rumah
sebenernya, tapi kan dia dulu
gimana?
pekerjan kan dulu dia pekerja
kantoran gitu nah, sebenernya
kalau dulu aku masih kecil ya
mami ku kerja tuh kadang kita
suka sedih ya ga dapet perhatian
gitu ya, cuman ya lama lama lama
lama kok kayak udah gede kita
ngerti aja gitu ya kalau gue sih
yaudah lah kerja dapet duit gitu
gitu kerja dapet koneksi lah lebih
kayak belajar lah gitu gitu menurut
aku itu ga buruk gitu loh. Nah
kalau ibu rumah tangga gimana ya
aku juga bingung ya aku ga bisa
ngejudge juga menurut aku toh
semua orang pasti ada
kesukaannya masing-masing gitu
loh jadi ada kalau aku sih ga suka
ya jadi ibu rumah tangga, cuman
kan ada orang yang suka gitu kan,
terus gimana ya ngomongnya, aku
bingung hahah.
Tapi kalau misalnya, jadi Aku gak masalah sih selama ini
kak EN oke banget ya
gak masalah toh ibu itu bekerja
pekerjaan ibu menjadi
juga untuk kita juga gitu gak sih
pekerja.
kayak untuk bekerja dapet duit
untuk nyekolahin kita juga gitu
kan.
Jadi kak EN ga masalah, Oh engga engga engga
kak EN ga mengotak
kotakkan
Okeh.. kalau misalnya
Ini abstrak sih aku jadi bingung
peran perempuan ideal
aku mikir dulu ya.. Perempuan
menurut kak EN sendiri, yang ideal ya?
ini abstrak banget,
terserah kak EN
Iya menurut kak EN
Kalau menurut aku sih kayak
gimana?
kalau perempuan ideal tuh yang
maksudnya yang gimana ya yang
tau kita tuh mau apa, apa yang kita
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A

Terus menurut kak EN
pekerjaan domestik itu
kayak nyuci-nyuci
masak, menurut kak EN
itu tanggung jawab siapa
sih dalam keluarga?

mau maksudnya kayak mungkin
kalau aku dalam hubungan juga ya
aku mungkin lebih kayak dominan
gitu sih ga dominan gimana sih.
Mungkin ada perempuan yang
kayak kamu mau makan apa? Ah
terserah kamu aja. Hahah kalau
gue pribadi sih kamu mau makan
apa? Aku mau makan burger king
lah mau makan apa lah. Hahaha
lebih kayak gitu sih cuman kalau
mungkin lebih luasnya lagi
perempuan yang ideal itu yang tau
apa yang kita mau dan bisa kita
perjuangin maksudnya gimana ya
ada orang yang ibu rumah tangga
mungkin emang passionnnya
disitu emang suka, yaudahlah gue
ga mau bekerja gue mau jadi ibu
rumah tangga, toh gue suka itu
yang gue mau. Nah klo misalnya
wanita pekerja gitu kan kalau
orang orang bilang ngapain sih
cewek cewek kerja gitu kan
yaudah di rumah aja ngurus anak,
cuman kalau misalnya dia apa ya
ambisius gitu ya kalau dia
ambisius dan engga gue pengen
belajar lagi pengen kerja lagi tapi
berarti itu kan yang dia mau kan
dan ga disuruh orang tuanya,
menurut aku itu perempuan yang
hebat sih.
Tanggung jawab semua orang sih
kalau menurut aku. Soalnya di
keluarga aku juga gitu kan aku kan
orangnya ga biasa di rumah kan,
maksudnya ga biasa ngerjain
urusan rumah kan, kalau masak
masak gitu aku kayak bener bener
gak bisa gitu. Jadi misalnya nanti
mami ku yang masak sama
adekku, aku cuci piring, terus papi
yang nyuci karena berat kan nyuci
kan jadi kayak biasa mami ku
kayak apa ya mungkin karena
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udah tua juga kali ya jadi ya
yaudahlah papi ku aja yang nyuci
toh juga laki laki lebih kuat gitu
ya. Tapi kan nyuci biasanya
pekerjaan perempuan gitu kan
kalau papi ku sih engga sih dia oke
oke aja. Emang di keluarga aku
tuh dulu dulu tuh ya mami ku yang
kerja papi ku yang di rumah. Jadi
yang masak, nyuci, ngepel itu papi
ku dulu waktu aku masih kecil.
Kalo misalkan udah gedean dikit
tuh baru bagi sama adikku. Aku
yang ngepel dia yang nyapu
papiku yang nyuci.
A

C

C

B

Jadi dari dulu sudah
ditanamkan bukan
kerjaan emak ya.
Sebenernya aku mau
memberikan artikel,
Jadi gini aku ada satu
artikel nih kak bisa
dibaca dulu, nanti baru
aku tanyain.
Udah? Nah aku mau
nanya nih kak. Dari segi
judul pendapat kakak
gimana?
Artikel 1: Lewat Gang
Sempit, Gadis 19 Tahun
di Jatinegara Jadi
Korban Pelecehan
Seksual
Setuju gak sama judul
ini?

Tapi kalau pemahaman,
menurut kak EN artikel

Apa itu?

(narasumber membaca artikel).
udah

Segi judul? Hmm gimana ya
sekarang tuh semua judul berita
kayak gini gak sih maksudnya itu
tuh kayak ke clickbait. Ini sih
salah satu alasan aku ga baca
berita karena ini sih, soalnya
menurut aku berita sekarang tuh
isisnya lebih kayak nonjolin
buruknya ketimbang baiknya ya,
kalau menurut aku ya.

Oposisi judul

Enggak sih, maksudnya kayak
gimana ya, kayak sekarang tuh,..
ehm bingung ngomongnya gimna,
sekarang tuh semuanya kayak gini
jadi kayak kayak kayak... hahah
lebih kayak clickbait kita liat
judulnya aja udah bisa bayangin
apa yang terjadi gitu, udah bisa
ngejelaskan.
Boleh kayak singkat aja gitu kan?
Jadi kayak artikel ini lebih kayak

Oposisi
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ini gimana sih, coba
jelasin lagi deh.

A+B

Tapi menurut kak EN ini
pelecehan gak?

hmm jadi ada cewek kan yang
masih muda gitu kan lewat gang
sempit, maksudnya ga sempit kali
ya tapi kayak kecil dan sepi
mungkin ga sempit gitu kali ya
mungkin kayak sepi gitu, terus
diikutin sama cowok
dibelakangnya, sebenernya gimana
ya bingung juga sih kalau disini
kan dibilang pelecehan seksual
kan tapi tuh sekarang makna
pelecehan sekskual tuh udah
macem macem gak sih kayak
diperkosa lah tapi ini kan dia
kayak di peluk terus digerepegerepe gitu kan, itu tuh bener
bener pelecehan seksual juga. Tapi
jaman sekarang tuh kita mikir ga
sih pelecehan seksual tuh kayak
diperkosa lah, disetubuhi oleh
berapa ratus pria lah, ya kan?
Kayak gitu gitu sih.
Ini pelecehan, ini pelecehan.
Cuman apa ya mungkin kayak
pembaca nya tuh sekarang orang
orang sekarang tuh yang dalem
tulisan pelecehan seksual mereka
tuh bayanginnya perkosaan
padahal kan catcalling itu juga
sebenernya pelecehan seksual kan
mungkin kayak gini gini orang
kayak yaudahlah kalau di bus yang
rame juga toh kepegang. Ngerti
kan kayak gitu gitu.. cuman
gimana ya kita sebagai cewek kan
ga suka kayak gitu. Waktu itu aku
pernah ke stasiun tanah abang
udah malem kan itu uda jam 11
malem, kalau gojek gitu kan ga
boleh ngetem berhenti ambil
penumpang di depan stasiun persis
kan jadi harus jalan lagi gitu, nah
di jalanannya lagi itu sebenernya
aku agak takut jalan ke sana
kaaena banyak abang abang gitu
kan kuli-kuli gitu biasanya, aku
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B

Tapi kalau dari artikel
tadi, kak EN kan
perempuan, kebetulan
korbannya juga
perempuan. Menurut kak
en harusnya sosok si
gadis ini harusnya
gimana sih
Ketika menjalani, ketika
berada di posisi tersebut
kayak jalan di gang
sempit harusnya dia
ngapain

takut kan dan itu udah sepi banget
udah jam 11 malem, terus aku
bilang sama gojeknya mas bisa ga
ke depan stasiun saya takut ke
jalan ke sananya ke tempat janjian
bisa gak? Yaudah mbak tunggu
disitu aja di perempatan. Terus
jadi ini kayak perempatan terus
stasiunnya di sini aku jalan dikit
gitu terus pas aku udah naik dia
bilang yah mbak ini mah sama aja
ke halte situ mah deket tinggal
jalan gitu. Terus aku bilang kan
iya mas tapi saya takut soalnya
banyak kuli dan udah malem dan
saya sendirian gitu kan, terus mas
gojeknya bilang engga lah mbak
disini aman kok cewek cewek
orang banyak orang banyak gojek
kok yang ngetem ngetem disini,
terus masnya tuh bilang kayak tapi
klo di suit suitin ya biasa sih
mbak.. hahaha kesel gak sih lo, itu
gak biasa mas itu bukan tindakan
yang sepatutnya gitu loh ngerti
gak sih tapi mas gojeknya bilang
ya klo disuit suitin ya biasa lah
mbak namanya juga laki laki..
whatt? Males banget gak sih lo.
Males banget gak sih
Harusnya tuh maksudnya gimana
tuh.

Sebenernya sih kalau menurut aku
ya salah satu alasan maksudnya
aku tuh kadang suka kagum sama
cewek cewek yang belajar karate
atau martial art lainnya lah hahaha
maksudnya aku lumayan kagum
sih soalnya emang mereka kayak
gimana ya kalau menurut aku

Victim Blaming Dalam..., Agata, FIKOM, 2018

Oposisi
stereotip
perempuan

B

B

Jadi maksudnya, pasti
memang akan terjadi
seperti itu ya?
Tapi dari tindakan ini
menurut kak EN siapa
sih yang harusnya
bertanggung jawab?
Siapa yang harus
disalahkan disini

pribadi aku pengen sih belajar
kayak gitu untuk ngelindungin diri
sendiri toh kayak bayangin deh lo
misalnya sebenernya ga salah
ceweknya sih aku pun kalau di
posisi gitu juga takut banget kan.
Tapi aku udah mulai gede mulai
merasa yang bisa nyelamatin kita
sendiri tuh ya kita sendiri jadi
kayak kalau misalkan kayak ada
apa apa tuh kita bisa kalau aku
belajar dari temen aku, dia tuh
selalu bawa semprotan cabe kayak
gitu gitu kan. Mungkin itu bisa
jadi preventif sih cuman kalau
diposisi dia aku pasti takut banget
sih dan mungkin sangking
shoknya ga mungkin bisa ambil
spray itu
Mungkin pasrah sih kalau
diperkosa sih gimana ya bingung
juga sih kita ga pernah ngalamin
sih ya hahha... bingung sih. Iya
Tanggung jawab dalam arti
gimana?

Sebenernya karena kita cewek jadi
ya kita ngerasa yang salah
cowoknya sih.. hahaha kalo gue.
Soalnya kayak yang tadi kita
bilang kayak pernah denger gak
sih muslimah pakai jilbab semua
ditutup terus pake baju yang
longgar itu aja bisa diperkosa.
Berarti yang salah tuh siapa?
Orang kan bilang kan semua orang
bilang kan kayak itu mah yang
salah ceweknya pakai pakaian
terbuka toh dia muslimah ,
pakaiannya tertutup, pake hijab,
rambutnya ga keliatan. Terus yang
salah siapa? Yang salah yang
perkosa dong. Otaknya tuh
otaknya dimana itu kan tindakan
dari dia kan dari kita jadi dari otak
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Oposisi
stigmatisasi
korban
sebagai
pemicu

B

Kalau dari kejadian ini,
menurut kak EN alasan
terjadinya kejadian ini
gimana sih?

kita kan ngerti gak sih jadi yang
salah masa ceweknya masa kita
nyalahin ceweknya. Dia kan ga
ngapain-ngapain kita yang kita
yang melakukan gitu ngerti gak
sih
Menurut aku ya kalau misalkan
Oposisi
kayak gini sih menurut aku tuh
penghakiman
cowoknya sih, sebenernya
korban
cowoknya tuh ngerti gak sih kayak
ga bisa nahan diri gitu. Kayak
maksudnya aku punya temen loh
yang cowok juga tapi dia gak
seksuali aktif toh dia baik baik aja
gitu kan. Maksudnya kenapa sih lo
harus ngelakuin ini sih?
Maksudnya otak lo tuh sekotor itu
kah? Maksudnya aku ga percaya
gitu loh soalnya temen aku kan
juga cowok kan tapi mereka ga
ada yang kayak tiap hari harus sex
gitu kan engga kan. Maksudnya
kayak itu bukan sesuatu kebutuhan
yang gimana banget gitu kan toh
kita juga diajarin kayak kita kan
orang timur diajarin sih untuk
yang kayak gitu gitu tuh not okey
gitu, itu tabu kayak sex di luar
nikah itu tuh tabu. Tapi
maksudnya gimana ya ga percaya
gitu loh. Maksudnya kita tuh
punya pastur kita tuh punya bener
kan pastur ya? Yang kayak seumur
hidup dia ga sex gitu mereka tuh
bisa kenapa yang ini tuh ga bisa
gitu kadang kadang merasa kenapa
ga bisa tahan seksual. Lebih kayak
gitu sih. Se-birahi itu kah se-turn
on itu kah? Ada ya orang kayak
gitu ya bisa se-horny itu ya. Ada
artikel lagi?
Oh gitu..

Ada dua lagi hehehe..
next.. ntar pertanyaannya
akan sama sih kayak tadi
Oh iya, udah pencet
Oh ini dua halaman ya? Salah ya?
halaman satu belom?
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A

Oh iya maaf maaf
hahaha dari satu dulu

A

Diperkosa dan dibunuh?

A

Iklannya banyak ya,
artinya sharenya banyak

A

Tapi gapapa jadi punya
hp baru
Okeh?
Kalau dari segi judul
gimana kak?
Artikel 2: Tewasnya
Gadis Berhijab di Hutan
Jati Blora Bermula dari
Hujan Hingga Lakukan
Hubungan Terlarang
Terus terus terus, kalau
pemahaman artikel?

C

B

Temen aku pernah loh kayak gini,
temen SMA atau SMP gitu pernah
kayak gini.
Bukan diperkosa dan dibunuh tapi
kayak gimana ya cowoknya tuh
temen SMP ku juga. Ntar dulu aku
baca dulu deh ntar aja.
(Tanggapan terhadap iklan artikel)
Udah beli sis udah beli,
handphonenya. Gara-gara
handphone aku hilang itu loh,
dicuri orang di halte harmoni.
Parah sih itu aku taroh di tas kan,
lu tau kan jeans cewek tuh
kantongnya kecil kan. Jadi aku
taro hp di tas emang aku taro di
tas, biasanya aku bawa tas itu di
depan kan, nah kali ini karena aku
mau berangkat kerja aku bawa
laptop, nah laptopnya itu berat aku
taroin dong di depan nah tasnya
itu di belakang di buka! Ga berasa
sih! Parah sih
Iya jadi punya selfie expert
walaupun ga pernah selfie hahaha
Okeh.
Kalau dari segi judul dia lebih gak
ga se-clear gimana ya kayak dari
judulnya ga ngejelasin isinya gitu
loh. Ga jelasin isinya gitu klo tadi
kan ini ini ini, 5w+1h ini kayak
apa sih whatnya aja. Lebih kayak
gitu sih
Pemahaman artikel. Jadi kalau
misalkan artikelnya jadi ada cewek
kan sama cowok pasangan lah ya
mungkin mereka uda oke lah
pasangan, haaha Nah si cowoknya
ini kan turn on kan pengen
berhubungan intim terus terus
hmm dia ajak ceweknya tapi
ceweknya berhijab kan dia ga mau
kan terus, tapi si cowoknya maksa
gitu kan nanti gue nikahin deh lo.
Kalau lo hamil gue nikahin yaudah
ceweknya mau dong. Yaudahlah
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Oposisi

B+
E+F

Kalau dari kejadian ini
sebagai posisi
perempuan harusnya
gimana si cewek ini?

nanti dinikahin ini nanti juga
menikah melakukan hal yang
sama. Ya akirnya gitu terus kalau
dari pandangan aku menurut aku
ceweknya hamil tapi masih berapa
minggu gitu loh. Belum keliatan
gitu loh mungkin cweknya bilang
eh gue hamil nih ke cowoknya,
tapi cowoknya ga mau tanggung
jawab kan padahal dia udah bilang
mau nikahin kan. Terus yaudah
pokoknya kayak ada pertikaian
gitu kan terus cowoknya ajak dia
pergi terus dikasih minuman gitu
kan bilangnya ini untuk aborsi kan
aborsi kan namanya buat aborsiin
janin lo. Terus karena diancem dia
bilang kan dia dicekik kan yaudah
diminum dong. Ternyata itu ada
racunnya. Terus ceweknya mati
terus cowoknya pergi gitu. Terus
cowoknya ga merasa bersalah gitu
kata polisinya. Kok emosi ya
hahahaa
Sebenernya sih ya, mungkin
gimana ya kadang tuh orang tuh
bodoh gitu kadang cewek cewek
tuh bodoh. Lu kan bisa nolak kan.
Kalau dulu tuh aku selalu
dibilangin kalau cewek itu penjaga
gawang maksudnya hmmm kayak
kiper gitu, cewek tuh kiper,
keperawanan itu kan golnya itu
apa namanya? Gawangnya. Jadi
ceweknya tuh sebenernya secara
pribadi tuh harus ngelindungin
dengan cara apapun. Jadi
sebenernya kalau diminta
cowoknya gitu gitu aku tuh merasa
ceweknya sebenernya bisa nolak,
untuk ga lakuin itu. Hahahaha.
Nah tapi kadang kadang gimana
ya kadang kadang ngerasa
mungkin kita pribadi juga punya
hasrat juga kan pengen juga
maksud aku gimana sih, selalu ada
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Penghakiman
korban
Dominan,
stereotip
perempuan
dominan

B+E

B+E

Tapi harusnya yang
bertanggung jawab di
antara mereka berdua
siapa? Siapa sih yang
harusnya disalahkan?

Oke...
Menurut kak EN kenapa
ini bisa terjadi? Alasan
pemicunya kenapa
drama ini bisa terjadi?

jalan keluarnya gitu loh
maksudnya oke lah lo mau
bersetubuh tapi pake kondom lo
bisa pake pil kb itu, apa tuh
namanya, kayak mungkin lebih
kayak yang ditaroh itu loh, spiral.
Kayak gitu gitu kan atau lo minum
pil kb sebenernya aku merasa itu
tuh bodoh gitu. Dibanding lo
kayak gini maksudnya lo bisa
mengamankan diri lo sendiri lah ,
cowoknya bisa pake kondom, toh
kondom untuk cewek juga ada
kan, minum pil kb kek atau apa
gimana ya makin ke sini makin
berasa kok lu ga kepikiran sampe
segitu sih. Si korbannya juga. Tapi
kasian sih si korbannya cowknya
juga kan bodoh kan ga pake
kondom. Dua duanya bodoh sih
menurut gue
Yang bersalah ya? Sebenernya
yang salah tuh cowoknya tuh salah
karena ngebunuh ceweknya.
Karena dia ngebunuh ceweknya
tapi kalau misalkan hubungan
intim itu masalah dosa ya salah
dua duanya. Ngerti gak sih. Ya lo
bisa nolak, ceweknya bisa nolak
kenapa ga nolak? Dia nolak sih
tapi bukan yang gak mau banget
gitu hahaha ngerti gak sih. Ga bisa
nolak terus cowoknya ga pake
kondom. Maksudnya kehamilan
itu kan bukan bukan salah satunya
yang salah kan jadi dua duanya
yang salah. Tapi karena cowoknya
ngebunuh ceweknya dia salah.
Bingung? Hahaha
Drama ini ya? Hahaha karena dua
duanya bodoh sih, karena dua
duanya gimana ya kayak
kepancing sama hasratnya mereka
sih kalau menurut aku ya dan
menurut aku tuh orang orang
sekarang tuh ga pikir panjang gitu
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Penghakiman
Korban
Dominan

Penghakiman
korban
dominan,

B+E

A

Kalau pandangan
terhadap korban dan
pelaku jadi dua duanya
bodoh gitu ya?
Mau mau mau...

A

Gausah sebut nama aja

loh. Menurut aku tuh dua duanya
bodoh itu udah.
Iya kayak ga pikir panjang ga
Penghakiman
mikir gitu loh. Hahahah. Aku
korban
punya cerita loh kamu mau denger dominan
gak?
Temen ku tuh pernah kayak gini,
tapi gak dibunuh. Jadi tuh dia,
temen ku kan temen SMP SMA
gitu lah, dari dulu dia tuh temenku
cewek dia tuh selalu apa ya
menarik cowok tuh bukan salah
dia sih, dia innocent tapi dia selalu
narik cowok yang ga bener. Aku
boleh ngomong gak ya? Boleh kali
ya.
Ya okelah. Jadi dia pernah pas
SMA kayak ada guru cowok aku
yang suka dia. Guru cowok aku itu
fedofil kan, jadi suka dia dan
pacaran gitu kan padahal udah
punya istri. Sekarang kan kita
udah lost contact kan ini bukan
temen deket aku gitu kan cuman
asal tau aja. Kita udah lost contact
terus hmm ya pokoknya lah kita
udah kuliah udah lulus. Terus ada
kabar ternyata temen cwek aku ini
pacaran sama temen cowok aku
juga mgkin kenalan di kuliah kali
ya dan clbk jadian. Terus ya udah
melakukan hubungan itu kan. Nah
cowoknya ini, sebenernya kasian
sih sama temen cewek aku soalnya
si cowoknya ini udah melakukan
hubungan terus ternyata si cewek
temen aku hamil kan. Tapi yang
kayak aku tadi bilang masih
berapa minggu itu dia minta
tanggung jawab dong. Nah temen
cewek aku nih sadar bener ini tuh
dosa mereka berdua gak cuman
cowok doang ga cuman cewek
doang karena mereka berdua
setuju untuk melakukannya kan.
Nah si cowok ini ga mau kan,
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karena dua duanya masih kuliah.
Nah cowoknya ini kalau gak salah
ambil s2 apa s1 apa belum lulus
bisnis atau ekonomi gitu. Terus
yaudah masih kuliah, terus
ceweknya ini kan gimana dong
masa tanggung jawab dong mau
dikawinin kek atau apa kan. Terus
si cowoknya ini ga mau bilang
keluarganya juga, kayaknya ga
bilang sih tapi si ceweknya bilang
ke keluarganya dong dia hamil .
Terus minta tanggung jawab ke
cowoknya. Nah si cowoknya ini ga
mau terus dikasih minum pil gitu
buat aborsi katanya. Nih lu minum
ini lah buat aborsi. Dipaksa gitu
terus bener aborsi kan dan beneran
parah banget. Itu kasian banget
sih. Mungkin karena aborsinya
pakai obat itu sakit banget katanya
sakit banget terus rahimnya
beneran luruh gitu. Kalau masih
berapa minggu kan masih kalo kita
mens gitu kan masih tipis gitu ya
kalau punya bayi gede dinding
selnya lebih tebelkan. Beneran
parah banget terus rahimnya
beneran rusak dan berdarah terus
dia ampe gak bisa jalan, menderita
gitu kan. Kasian banget. Terus kan
kayak apa sih keluarga si
ceweknya minta tanggung jawab
dong udah hamilin anak gue bikin
anak gue sakit. Nah si cowoknya
ini gak mau. Akhirnya bilang ke
keluarga cowoknya, nih anak lo
tuh hamilin anak gue. Ini tuh
drama banget sih hahaha. Terus si
apa keluarga cowkonya ga mau
tanggung jwb gitu gitu karena
bilang anak saya masa depannya
masih panjang, masih bakal
bersinar, dia tuh masih kuliah
masih akan kerja gitu gitu. Kalau
udah kawinin berarti harus
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A

Oh ya, jadi semua tau
dong?

A

Aduh jadinya aibnya
dibuka kemana mana?
Jadi konsumsi publik
dong?

A

tanggung jawab sama anak gitu
gitu kan. Nah akhirnya di aborsi
kan. Itu parah banget sih kasian
banget sih sama ceweknya dan
sama sebenernya ini jahat sih sama
bayinya karena udah terbentuk
gitu. Ini dosa dan kasian gitu.
Hmm jadi kayak gimna ya
bingung gitu gimana ya ini tuh
deket banget gitu gak cuman
kayak di berita gitu yang kita lihat
ini cewek di perkosa gitu gitu, itu
kan beda toh karena kita kenal
orangnya jadi kayak ngerasanya
kayak gimana ya jadi beda gitu.
Kasian sih dan sedih, tapi kok
bodoh juga ya ga pakai kondom
gitu kan. Tapi kayak aduh kasian..
jadi kayak dramanya tuh kasian
gitu. Tapi masalahnya tuh kayak si
ceweknya juga menderita kan
karena rahimnya itu. Gila
kebayang ga sih kalau kita lagi
dapet aja tuh sakit gimana
gimana.. Ini tuh aborsi terus
rahimnya tuh runtuh gimana gila
sakitnya tuh gimana. Kayak hmm..
tuh gimana ya kita sebagai cewek
juga jadi ngerasain penderitaan dia
juga. Tapi ya gimana gitu tapi
kayak dua duanya salah karena
melakuan itu dan ga pikir panjang
jadi gitu sih gimana ya bingung.
Udah .Terus kayak sampe
cowoknya tuh kabur ampe keluaar
kota, ampe rame banget di
Facebook nyariin lakinya di
Facebook. Rame ampe alumni
alumni gitu.
Iya semua tau padahal gue ga
deket. Kayakd ia bilang in iorang
hamilin sodara saya
Ya ceweknya juga bilang sih ini
kan dosa kita berdua.
Iya sih gimana ya. Susah sih, tapi
toh sekarang orang orang lebih
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A

C
C

C
C

Tapi kalau semua
dukung kalau engga

Lanjut. Terakhir yeiy...
Nah kalau dari judul?
Tapi apa ayang
ditangkap setelah
membaca judul ini

Jadi judul?
Kesannya si Maryati ini
jahat banyak musuh gitu
ya

prefer kayak korban pelecehan
seksual jadi mau terbuka kan
mereka kasih tau kan. Kalau
mereka diem doang kan udah ada
contohnya kan dia jadi bunuh diri,
baby blues kan. Ada ini nya kan
ada statistiknya kan. Jadi orang
orang lebih terbuka kalau
pelecehan seksual dia diapain.
Maksudnya lebih dapet apa ya
dukungan treatment yang ini lah.
Iya makanya itu pro kontra kan.
Kalau lo diem lo stress sendiri
kalau lo terbuka jadi konsumsi
publik. Itu kan pro kontra kan
sampai sekarang. Toh semua hal
ada pro kontranya sih jadi yaudah
hahaha.
Udah
Ini gak menjelaskan apa apa sih.
Tadinya kalau aku nangkep ya si
Oposisi
Maryati nya ini hmm kalau aku
tangkep si Maryati ini orang yang
punya banyak musuh gitu. Soalnya
dia kan suka pamer perhiasan gitu
kan mungkin kayak ada orang
yang iri terus orangnya jahat judes
jutek gitu. Tapi ternyata di
artikelnya tuh dibilang dia tuh
cuman pedagang kelontong doang.
Aku pikir tuh orang kaya yang
tajir dan suka pamer pamer. Tau
gak sih kayak di sinetron sinetron
suka pamer pamer dan orang
orang benci sama dia, suka
ngerendahin orang tapi ternyata
pas di artikelnya dia tuh kayak
humble gitu loh baik suka nolong.
Sebenernya dia ga tajir dia cuman
pedagang doang.
Ambigu sih.
Oposisi
Negatif gitu
Oposisi
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B+F

Kalau dari ceritanya kak
EN, tadi udah dibilangin
kalau si Maryati ini baik.
Kalau dari perspektif
Maryati. Menurut kak
EN harusnya si Maryati
ini gimana sih?

B

Emang dirampok sih
hahah
Terus kalau misalkan
ada kejadian ini
sebenernya siapa sih
yang bersalah, yang
patut disalahkan.

Mungkin harusnya di deposit aja
kali ya dan kalung kalungnya.
Sebenernya aku agak bingung sih
sama orang-orang. Sebenernya
kayak gimana ya. Kita tuh ngerasa
ga sih orang yang berpendidikan
sama yang engga. Hahaha ada
orang yang kayak berpendidikan
dan kayak safety tech gitu, ada
orang orang yang kayak masih
percaya kalau duit di bank tuh
bakal ilang. Jadi dia tuh selalu
nyimpen duit cash, kayak di
bawah bantal. Itu tuh gimana ya
hahaha. Bingung sih sebenernya.
Mungkin dari perspektif kita yang
lebih berpendidikan kita bisa
bilang kan di deposit aja atau
dimasukkin bank kek atau di apa
kek ya kan. Mungkin bagi orang
orang di yang lebih menengah ke
bawah itu kan mereka kan ga
ngerti kan. Sebenernya mereka
juga bilang kan si tukang ketoprak
si tukang warteg ini dia bilang si
tukang warteg ini kehilangan 50
juta. Lo bayangin ga 50 juta cash.
Gua aja ga pernah megang duit
segitu. Kenapa ga di bank gitu kan
atau ga koperasi gitu kan. Hahaha
ini tuh dua pribadi yang berbeda
gitu loh dibanding kita yang lebih
berpendidikan. Mungkin bagi kita
gila kali ya 50 juta dalam cash di
taruh di dalem kotak kali ya atau
gudang kali ya. 50 juta gitu ya
sebanyak apa itu duit. Hahaha gila
ya bisa di rampok orang hahaha
Oh iya dirampok ya hahaha. Sorry
sorry.
Sebenernya kalau menurut aku ini
tuh ga dijelasin dia dirampok apa
engga. Dia ga bilang. Dia cuman
bilang kayaknya dirampok deh.
Bukan apa ya... Bentar
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Stereotip
perempuan
dominan

Oposisi

B
B

Bukan si Maryati?
Enggak. Cuman nanya
doang.

B

Kalau dari segi alasan
kenapa ini bisa terjadi
menurut kak EN
gimana?
Kronologi ini kalau
dibaca drama ini kenapa
bisa terjadi. Sebabnya.
Dari pemahaman kak EN

B

Dia kan cuman bilang tewas di
kontrakannya. Kedua tangan dan
kakinya terikat. Terus dia bilang
kan kalau alasan dia sering pakai
gelang dan kalung emas mungkin
takut ilang karena dia pernah
kerampokan. Tapi ga dibilang di
insiden ini dia kerampokkan apa
engga, dia cuman dibilang dia
pernah kerampokkan. Si Maryati
ini pernah kerampokkan. Gitu sih,
jadi sebenernya gak bisa dijelasin
siapa yang salah. Aku bingung
hahaha. Tapi mungkin penjahatnya
sih salah hahaha. Tapi gimana ya..
Tapi kalau gak... tapi engga sih.
Kalau pun ga ada yang dirampok
dia tetep akan dibunuh gak sih
karena udah liat mukanya. Berarti
perampoknya yang salah.
Penjahatnya ya yang salah. Bukan
perampok. Kita kan ga tau dia
beneran dirampok apa engga.
Kenapa dia kenapa Maryati salah? Oposisi
Oh oke hahaha. Kayaknya engga
deh soalnya kayak semua orang
pasti punya barang berharga ga sih
di rumah dan semua orang bisa
kerampokan. Ngerti gak sih. Mau
lu miskin lu kaya semua bisa
kerampokan gitu. Jadi sebenernya
bukan salah si Maryati karena
pakai gelang emas itu engga sih
sebenernya. Ya gak sih?
Maksudnya gimana?

Aku bingung sih. Soalnya dia kan
di rampok kan. Gimana lo jelasin
lo dirampok gitu. Maksudnya
gimana lo jelasin ada orang
ngerampok elu gitu. Maksudnya
kayak kalau hp gue dicolong.
Kenapa harus gue kenapa ga orang
lain. Bingung ga sih.
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B

Kalau gitu kenapa
kejadian ini bisa terjadi?

B+ F

Kalau pandangan kak
EN terhadap sosok
Maryati di artikel ini
kayak gimana?

B

Udah sih kayaknya itu
aja. Mau nanya doang
sih dari ketiga artikel itu
kak EN sadar gak sih
artikel itu menyalahkan
korban?
Tapi berasa?

B

Aku bingung jelasinnya soalnya.
Jadi kayak semua orang bisa
terjadi gitu. Kejadian ini bisa
terjadi karena ada orang yang
berniat untuk ngerampok. Ya ga
sih dan siapa aja bisa kena gitu loh
maksudnya. Ya ga sih
Kalau menurut aku sih dia kayak
sial gitu gak sih. Kayak dia tuh
cuman cuman pedagang toko
kelontong. Dia mungkin menurut
aku ya.. ya mungkin aja sih si
tukang warteg aja punya 50 juta
kan. Menurut aku ga mungkin
orang orang ini hidupnya glamor
gitu kan, mungkin bisa aja gelang
kalungnya itu cuman mas kawin
gitu ya kan. Mas kawin terus
kayak atau turun temurun dari mak
bapaknya kayak gitu kan. Menurut
aku bisa aja kan. Mungkin bagi dia
berharga gitu ya mungkin bagi
orang kayak ah di jual cuman
berapa ratus ribu gitu gak mungkin
jutaan kan. Kalung emas kayak
gitu bisa aja palsu. Maksudnya
mungkin itu berharga buat dia tapi
buat orang lain liatnya itu tuh duit
kenapa lo ga jual aja atau kenapa.
Toh kalau gue ambil gue bisa jual
gue dpt duit. Kira kira kayak gitu
sih. Ga menjelaskan ya? Maaf ya
hahaha aku bingung.
Ehh. Sebenernya mungkin ketiga
artikel itu aku berasanya membuat
seolah olah si ceweknya itu
korban.

Iya. Jadi dia kayak ngangkat
korbannya aja gitu. Korbannya
kan dibilangkan korbannya tuh
kayak gin ikayak gini tapi ga
dijelasin pelakunya akyak gimana.
Kenapa cuman korban? Kenapa
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Oposisi

Stereotip
dominan,
stigmatisasi
korban
sebagai
pemicu
oposisi

B

Jadi kak EN tau artikel
ini menuntun.. tadi
gimana tadi

highlightnya cuman korbannya
aja?
Menuntun untuk ngeliat
korbannya aja gitu, peristiwa
korbannya aja gak peristiwa
pelakunya. Kayak yang tadi yang
kedua itu yang cewek dibunuh
cowoknya karena hamil itu
dibilangkan mereka tuh ini mereka
ini, ceweknya tuh berhijab. Aku
tuh paling berasa di ceweknya
berhijab. Kenapa harus ditekankan
si ceweknya berhijab, tapi
cowoknya ga ditekankan apakah
cowoknya muslim apa kah? Atau
cowoknya tuh orang seperti apa
kah? Preman kah? atau kerja apa
gitu ga dijelasin kan. Jadi yang
diceritain korbannya aja. Semua
artikelnya jelasin korbannya aja.
Ngerti gak sih?

Okelah.. Terima kasih
kak EN.

Victim Blaming Dalam..., Agata, FIKOM, 2018

TRANSKRIP WAWANCARA
NAMA
WAKTU WAWANCARA
TEMPAT WAWANCARA

ET
21 Mei 2018
Nanny’s Pavillion Living World

Kode A: Latar belakang (pribadi, penggunaan media, patriarki)
Kode B: Pemaknaan artikel
Kode C: Judul
Kode D: Stigmatisasi korban sebagai pelaku
Kode E: Penghakiman korban
Kode F: Stereotip perempuan

Kode
A

Pertanyaan
Boleh tolong perkenalkan
nama, umur, alamat dan
tempat tinggal?

A

Tapi sebenernya biasanya
emang tinggal di Jakarta
kan?
Oh jadi dari Ponti pindah
langsung ke sini ci?
Ohhh. Tapi bakal staynya
di Jakarta?

A
A

A

A

Tapi mama dimana ci
orang tua?
Oh jadi semua di Ponti?
Oohhh
Oh jadi cici beneran
imigran disini?
Imigran gitu ya.

A
A

Ohhh adek umur berapa?
Cewek cowok?

A
A
A

Jawaban
Hallo, gini kan? Nama ET umur?
Umur 26 hampir 27 hahahah
alamat tempat tinggal sekarang
sih di Jalan Catalia 1 Tomang
Hmmm 3-4 tahun ini iya. Tapi
asli dari Pontianak.
Enggak pindah juga sih cuman
dateng buat kerja doang.
Bolak balik sih tapi kalau
sekarang kan dede yang cowok
lagi kuliah. Jadinya tuh selama
empat lima tahun ini ya pasti di
Jakarta.
Di Ponti semuanya
Iya
Baru tau kan? hahahhaa
Sendiri doang.. Sialan hahaha
Cuman jagain dedek doang
sebenernya.
18, 19
Cowok dua duanya.
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Interpretasi

A

Oh ada dua?

A
A

Oh berempat bersaudara?
4. Cici paling pertama?

A
A

2 cowok 1 cewek?
Owalah. Terus abis itu
dulu kuliahnya dimana?
S1?
D3

A
A

A
A

A

A
A
A

A

A

A

Anjayyy.. Itu dua duanya
desainer?
Desainer grafis?

Oooh. Terus hmm apa
namanya. Cici orang tua
kerja apa ci di Ponti
Ohh. Buka toko juga?
Ohh.. cici hobinya apa?
Diving lah ya
Hobi diving.. tapi saat ini
cici sekarang kerjanya
selain di Sailen cici
dimana?

Oooh.. Pantesan lu waktu
kemaren ke Cina untuk
tugas kerjaan
Oh jadi cici selain kerja
di Sailendiver itu kerja di
...
Tapi advertising itu setiap
hari cici harus ke sana?

Yang kuliah cowok, yang satu
cewek udah kelar. Berempat
He eh
Paling gede. Cewek cowok cowok
ini yang sekarang disini.
He eh
Pertama kuliahnya di cina Raffles
Design Institute,
Enggak, diploma.
Iya terus transfer ke Itali Flores
Academia Italiana itu satu
setengah tahun tapi dapetnya
bachelor dari University of Wales.
Iya. Grafis.
Yang awalnya itu lebih random
sih itu lebih ke dkv sebenernya
tapi yang pas yang kedua pas ada
khusus yang grafik desainer
doang yaudah akhirnya lanjutnya
grafik desain doang
Kalau papa bisnis furniture mama
ibu rumah tangga sama sekalian
bantu bantu sih di toko
Hmm buka toko yang sama yang
furnitur itu.
Iya lah. Kalau ditanya sama tidur
Hmmm sebenernya ada kerjaan
yang utama. Jadi desain grafis
sama koordinator untuk kantor
yang di Jakarta. Jadi companynya
itu advertising. Kita anggep aja
PT rekanan pribadi untuk menteri
pariwisata. Jadi kita ngerjain
projek kementerian pariwisata
untuk kita lebih ke China
Yo ih.

Di Sailen itu sebenernya cuman
sampingan doang. Kalau kerjaan
utama yang adveritising ini .
Enggak.
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A

Lu partime juga artinya?

A
A

Terus ga perlu masuk
kantor?
Oooh. Gitu..

A

Itu urusan advertising?

A

A

Kalau GM artinya lu
ininya dong direkturnya
gitu ya.
Artinya lu yang bikin
companynya?
Oh lu yang bikin
companynya?
Oooh..

A

Ooh

A

Berapa orang?
Employee?

A

Pantesan..

A

Jadi. Satu lagi desainer?

A
A

Lu handle desainernya?
Jadi 1 desainer, 1
marketing, 1 admin?

A

Oh jadi hmm yang
tendernya itu adalah
perusahaan lain, lu adalah
orang ketiga desainer?
Lu bekerja di bidang. itu

A
A

A

Enggak gue fulltime tapi gue
koordinatornya
Gak usah
Kalau diperlukan aja sama kalau
ada meeting-meeting di luar. Nah
itu baru
He eh anggep aja lah gue GM-nya
udah.
Iya

He eh
He eh
Tapi disupport sama bos gue di
Cina gitu. Jadi ini sebenernya
perusahaan bos gue. Tapi pake
nama gua.
Jadi gue yang jalanin pokoknya
yang di Jakarta tuh semua gue
yang jalanin
Makanya di kantor kita paling
cuman bertiga doang. Makanya
gue bisa begini
1 admin dia yang stand by disitu.
Itu pun kadang-kadang gue suruh
ga usah masuk.
Enggak. Ya staff lah. Staff
marketing
Iya
Iya. Tapi kan kita kerjanya masih
ada misalnya kerjasama dengan
PT rekanan yang lain gitu kan nah
majunya kan kalau kementerian
kan pake tender. Nah kalau tender
tuh pake nama mereka kita
support gitu loh. Team support
lah
Iya dan teknis.

Advertising
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A

A

A

Mengharumkan nama
Indonesia di Cina?
Oh makanya lu bikin
event di Cina yang itu
ya..

A

Ooh bukan dalam hal
company gitu
Ooh.. tapi biasanya
company yang lu
kerjakan seperti itu?
Jadi bikin event event

A

Di cina?

A

Hmm jadi lu iniin
Indonesia banget ya
Terus hahahhaha oke
oke.. Kalau misalnya
kegiatan sehari-hari kan
artinya lowong?
Ga enak nih gue
ngomongnya. Hahah coba
cici boleh tolong jelasin
gak kegiatan dari Senen
sampe Jumat rata-rata
ngapain

A

A

A

A

Jadi overall..

Yoa biar bau mawar hahaha
Itu bukan gue yang bikin tapi gue
ngesupport jadi eventnya udah
ada tapi gue pergi sebagai
translator aja.
Itu bukan itu bukan projek gue
gitu.
He eh

Event atau bikin macem
placement advertising buat
misalnya tv , radio, majalah
Ya. Sama kayak billboard
billboard gitu, LED
Yo eh. Cinta Indonesia broo
Sstt.. hahahahhaha

Hmm kalau sehari-hari sih
tergantung jam-jam tender. Kalau
lagi tender itu 5-5 harinya even
sabtu minggunya ngerjain tender
semua. Siap siap buat tender
misalnya bikin proposal nyiapin
ya tetek bengeknya proposal lah.
Tapi kalau lagi ga ada tender.
Free.. terus paling ya makanya
nyari-nyari kerjaan lain makanya
freelance juga kalau di apa buat
sampingan.
Tergantung tender. Jadi gak tentu
jadwalnya. Mungkin bulan ini
free sebulanan tapi bulan depan
kayak woi full semua sampe
bulan kedepannya lagi. Soalnya
sekarang masih tahap tahap kasih
proposal belom ada yang lagi
dikerjain. Kalau udah ada yang
dikerjain itu biasa seminggu ada
lah paling kerja 3 hari yang full
ya.
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A

A

A
A
A
A
A

A
A

A
A

Hahahah enak ya.. Gila
pantes jalan-jalan terus.
Gila ya hahahhahaha
Gila lu ajak gue ke Bali
aja gue mikir.. hahahah
gua kapan bisa cuti atau
apa hahahah Terus kalau
ketemu keluarga balik
Ponti biasanya kapan?

Biasa itu kemana? Pulang
kampung atau kemana?
Tapi tinggalnya sendiri
cici di Tomang?
Sama tiga adeknya cici
kan?
Yang satu lagi yang
cewek?
Oh yang satu lagi cewek
udah balik lagi ke Ponti?

Owalah. Kenapa lo bisa
dikasih jauh-jauh?
Tapi dua orang cowok ini
tinggal sama cici? Cici
yang ngurusin dua anak
anak kecil itu?
Iyah paling usianya sama
kayak gue hahahah
Terus ci biasa paling
sering pake media apa sih
ci kan ada tv, elektronik,
radio.

Hahahahha

Hmm biasa sih pas Sinchia atau
ga pas kayak kemaren Ceng beng
pulang. Liat sih kalau misalnya
lagi ada liburan semingguan
soalnya kan sayang kalau pulang
Ponti cuman tiga hari doang gitu
kan. Jadi kalau ada lowong
semingguan gitu pulang. Tapi
kadang-kadang juga mama yang
ke Jakarta. Jadi abis ke Jakarta
kita kemana gitu loh biasa sih kita
selalu ada liburan setahun sekali
di Juni.
Enggak kita keluar. Singapur,
Malay
Iya sama itu bertiga. Tapi kita
bertiga doang
2, 2.
Di Ponti
He eh karena dia kan udah lulus
dari Cina. Kemarin kan dia
kuliahnya hmm bisnis chinese
bisnis jadi udah lulus pulang ke
Ponti dua yang cowok kuliah ke
Jakarta gak dikasih kuliah jauhjauh
Gak tau hahaha
Anak-anak kecil itu hahahaah

Anak kunyuk-kunyuk itu hahaha
Kalau boleh jujur, di rumah gue
ga ada tv. Dari gue pulang ke
Indo sampe sekarang gue udah ga
nonton tv lagi. Jadi udah 3-4
tahun ga nonton tv. Radio ya
paling dari mobil tapi mostly sih
media paling banyak internet sih
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A
A

A

A

A

A

A

A
A
A

A

A

Internet biasa pake media
apa aja ci?
Tapi kalau browsing
browsing gitu apa sih
yang lagi cici suka apa
sih yang lagi cici ulik?

Internet di gadget sama laptop.

Random sih. Soalnya kadangkadang kalau browsing lagi ada
freelance ya otomatis
browsingnya kerjaan. Kalau lagi
senggang random sih biasa hmm
tapi mostly lebih ke hobi
browsing diving atau ga berenang,
buku segala macem. Lebih
browsing ke yang general lah.
Kalau gak biasa nonton.
Nonton. Tapi kalau media Instagram, Facebook sekarang
sosial paling sering pake
udah ga terlalu aktif sih tapi
apa?
Instagram sih sekarang. Sama
sama sama udah sih Instagram
doang sih.
Terus jadinya paling
Yang hobi lah selain diving ya
sukanya yang divingbuku segala macem
diving gitu ya?
Terus kalau misalnya
Sialan hahaha
penggunaan cici
berhubung lowong
hahaha
Setiap hari menggunakan Lama. Gadget termasuk kan?
media bisa berapa jam
sehari ci?
He eh. Yaudah heavy
Iya. Jadi kalau ga kalau ga on
viewer kali ya
laptop atau ga on gadget ya paling
baca buku doang. Itu pun
sekarang udah jarang.
Buku baca apa ci?
Random sih
Novel? Lebih ke novel
He eh.
gitu ya?
Tapi kalau nonton gitu
Lebih ke sci fi sama komedi sih
lebih suka ke percintaan
lah atau apa?
Sci fi dan komedi. Terus
Suka juga. Yang muncul aja
hmm kalau misalnya isu
pokoknya. Karena yang muncul
kalau misalnya berita
itu yang penting.
suka baca berita gak sih
ci.
Di Instagram?
Ya either di Yahoo Yahoo kan
suka kadang muncul headline
headline gitu kan di Line kan
sekarang juga udah banyak
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A

Jadi kalau ada aja tapi ga
beneran nyari berita gitu
ya?

A

Terus kalau isu yang lagi
diikutin apa aja ci? Kirakira isu yang..
Oh ya isu bom ya hahaha
oh cici liat dari Line
today atau apa?
Tapi kalau detik kompas
gitu gak pernah buka?
Jarang. Terus tau
Tribunnews gak sih ci
Boleh tolong dijelasin
gak ci Tribunnews itu
kayak gimana kalau
menurut cici?

A

A
A
A

A

A

A

Ke Tribun. Ci kalau di
rumah cici kan ada 2
cewe 2 cowok,
Oh iya dua cowok. Nah
cici tuh kadang orang tua
suka apa ya.. memberikan
nasihat terhadap cewek
dan cowok itu berbeda
gak sih ci di rumah cici?
Maksudnya kayak

headline. Paling ya nyari dari situ
aja. Kalau yang muncul berarti
penting kalau ga muncul berarti
ga penting gitu.
Kadang nyari kalau misalnya
kayak kedengeran lagi ngobrol
sama temen, eh ada ini loh disini
sini sini gitu kan. Oh ya baru
nyari gitu. Tapi kalau nyari kayak
semacem spesifik misalnya lagi
mau tau berita tentang siapa gitu
kan. Enggak sih
Bom hahahah

Line Today sama kan kadang
google juga muncul-muncul juga
Yahoo. Sama ya instagram lah
Jarang. Jarang
Tau
Media news juga sih tapi kalau
tribun kan lebih ke ada yang
nasional tribun indonesia trus
tribun juga ada yang tribun
daerah-daerah dan itu kecil-kecil.
Jadi kalau misalnya yang daerah
ya emang beritanya ya isinya
cuman daerah doang tapi kalau
yang tribun nasional banyakan sih
tetep Jakarta sih hahaha tapi tetep
dimix aja kadang-kadang
pokoknya yang penting aja deh
yang masuk ke situ.
Enggak dua doang cowok.

Hmm enggak juga sih.
Maksudnya?

Ga boleh begini begitu kan. Kalau
nasihat sih banyak cuman kan
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A

A
A
A

Tapi cici udah mulai
merantau itu umur SMA
lulus?
19 tahun dong? 17-18 ya?
Itu langsung ke Cina terus
langsung ke
Tapi paling waktu
sebelum masih 19-17
tahun itu banyak ini ya
paling bnayak yang
beresin rumah gitu gitu ya
ci. Tapi kalau yang
beresin rumah baisa lebih
nyuruhnya ke cici dan
adik cici yang cewek atau
sebenernya ...?

A

Tapi anak cowok juga
ikut di... jadi semua
cewek cowok

A

Ke cewek gitu ya. Tapi
kalau nyapu dan ngepel?
Mau cowok juga gitu ya?

A

karena itu long distance jadi ya
didengerin sama enggakn ya ya
tergantung masing-masing,
tergantung masing-masing dan ga
terlalu ngaruh. Kayak kalau
misalnya kita kan kalau udah
malem harus udah di rumah gitu
kan. Tapi kalau misal lagi main
iya ma lagi on the way pulang kan
ga tau juga gitu kan. Paling saling
lapor-laporan aja sih. Ma si ini
belom pulang, ma si ini belom
pulang, mostly sih itu aja. Terus
ya paling nasihat-nasihat yang
biasa aja jangan pulang malem
malem. Terus jangan keluar sama
apa orang-orang yang ga bener
gitu kan paling gitu aja sih
mostly. Beresin rumah. Hahaha
Lulus SMA.

17-18
Langsung ke Itali. Baru balik ke
sini
Soalnya kita punya kamar
masing-masing jadi kalau soal
kamar ngurusin sendiri tapi kalau
misalnya lagi di daerah public
misalnya ruang tamu ruang
makan gitu kan biasa sih mam
hmm ada yang bersihin atau
paling mama yang bersihin.
Paling kalau lagi kita ada di dapur
aja sih paling kita bantu-bantu.
Kayak eh ngelapin ini yaudah
ngelapin, eh nyapu ini nyapu..
gitu..
Kebagi kok. Cuman biasa lebih
kayak ke kue atau apa yang butuh
skill lebih itu paling ya kita-kita
doang.
Nyapu itu semuanya. Tetep
semuanya
Iya semuanya
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A

A

Di rumah cici artinya
yang beres-beres lebih
banyak mama cici atau
papa cici?
Soalnya si papa kerja?

A

Yang beresin mama?

A

Artinya pembantu cuman
ngepel doang gak sih

A

Tapi kalau hmm nyuci
piring itu mama ya?

A

Oooh.

A

Artinya kalau pekerjaan
domestik itu kayak nyuci
ngepel gitu lebih banyak
mama atau papa yang
kerjain apa berbagi?
Tetep mama ya

A

A
A

Jadi sebenernya cuman
beda-beda dikit
Oh oke oke terus menurut
cici peran seorang ibu
rumah tangga tuh gimana
sih ci?

Mama

Hmm sebenernya dua duanya tuh
kerja cuman pas pulang kan jaga
tokonya kan berdua sebenernya
jadi pas pulang anggep jam 5 lah
5.30 nyampe rumah kan. Ya
paling papa sante-sante dulu
mama masak. Udah abis masak
makan beres-beres sendiri.
He eh. Tapi kita ada kayak
pembantu tapi gak nginep. Pagi
dateng siang sore udah pulang
Iya ngepel doang cuci baju sama
paling kalau ada barang-barang
yang kaga dicuci misalnya
semalem gitu ditumpuk aja jadi
besok dia yang nyuci.
Engga pembantu. Kan malem
ditinggalin. Male tinggalin besok
pagi baru nyuci.
Kecuali kalau ada yang benerbener harus dicuci langsung ya
yaudah itu cuci
Mama sih.. mama sih..

Tetep mama cuman kan kalau
biasalah di rumah rumah lain kan
juga gitu kalau mama kan lebih ke
dapur ngelap ngepel segala
macem kalau papa lebih ke urusan
misalnya ganti lampu ganti kabel
ini itu naik tangga gitu kan.
Beda dikit tetep sama-sama
dikerjain sih
Perannya sih gede karena kadangkadang kalau mama lagi pergi
kemana dan kita cuman di rumah
doang rasanya tuh kayak aduh ini
taroh kemana ya itu taroh kemana
ya.. Terus ngebersihinnya tuh
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A

Jadi kalau menurut cici
peran seorang profesi ibu
rumah tangga tuh seperti
apa? Dibikin dalam suatu
statement. Suatu
pernyataan

A

Jadi.. sebenernya
penting?

A

Tapi kalau misalnya ibu
rumah tangga menurut
cici boleh gak sih
bekerja? Bekerja
maksudnya dalam hal dia
kerja kantoran atau apa
gitu

gimana ya dan ternyata itu tuh
cape juga. Kalau pas mama disini
rasanya perasaan eh tiba tiba ada
satu gelas es jeruk gitu misalnya
kan. Tapi kalau pas dikerjain
semuanya itu berat gitu loh jadi
ya kerasanya tuh pas kalau mama
lagi ke luar kota aja jadi gak ada
mama di rumah ribet gitu loh.
Lebih ribet dari pada biasanya.
Hmm perannya sih sangat penting
terus itu model-model yang hmm
nggak bisa digantiin. Suatu peran
yang gak bisa digantiin misalnya
sekarang okelah sorry. Tapi kalau
misalnya ada yang ibunya udah
meninggal gitu kan tinggal
bapaknya doang gitu kan. Itu
papanya pasti mau gak mau juga
merangkap hmm statusnya ibu
rumah tangga secara gak langsung
karena emang bukan seorang ibu
tapi dia harus urus rumah segala
macem. Jadi itulah jobdescnya ibu
rumah tangga yang seabrek tapi
gak pernah dijabarin.
Penting banget. Karena mau gak
mau setiap rumah tangga tuh
harus punya satu yang jadi ibu
rumah tangga
Boleh. Gua tipe yang feminis jadi
gue tetep ngerasa gue paling gak
suka liat jujur ya tapi sorry to say
gue paling ga suka liat ada orang
udah kuliah s1 s2 cewek gitu kan
abis kawin udah tinggal jaga anak
doang. Emang sih ya gak harus
pake nanny juga tapi bisa lah atur
waktu gitu loh. Kalau emang
masih mau kerja kan sayang juga
kan skillnya kan.. ya bisa lah
sambil kerja sambil urus anak.
Kalau emang udah gak bisa ya
emang sih pilih salah satu tapi
kebanyakan yang gue kenal
anaknya udah lahir anggep 2-3
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A

5 gitu

tahun udah bisa ditinggal tapi
tetep aja ga kerja kerja dan
langsung plek jadi ibu rumah
tangga. Padahal harusnya ya..
bisalah didoublein tercuali kalau
anaknya udah seabrek ya hahaha..
Anaknya 5 gitu ya terus anaknya
kecil-kecil. Oke itu harus stay di
rumah gitu kan. Tapi buktinya
kayak mama kan waktu itu hmm
gue sama adek gue kan sela 3
tahun, ke bawah lagi 3 tahun gitu
kan. Nah during the time tuh
kalau masih kecil kan tetep
dijagain kan satu dua tahun
pertama 3 tahun udah bisa
ditinggal misal ada nenek gitu
yang jagain kan terus ada kakek
yang jagain gitu. Tapi mama tetep
ke toko, pertama mungkin dari
jam 8 sampai jam 11 sehari
pulang jagain. Terus lama-lama
sampe jam 5 gitu jadi kita tuh dari
kecil udah sering ditinggalin sama
mama tapi kita gak pake nanny.
Ga ada pembantu ga ada suster.
Jadi kita cuman pake nenek kakek
dateng ke rumah aja. Toh mereka
juga kalau udah tua kan biasa ga
banyak kerjaan juga. Bosen juga
mereka jadi mereka di suruh urus
cucu tuh seneng gitu loh. Jadi
sebenernya bisa aja buktinya
kayak mama gue aja sampe
sekarang tuh masih kerja juga gitu
loh padahal anaknya udah 4. Pasti
adalah during the time lo ga kerja
tapi lo masih ada kerja dan mama
gue tuh bukan sarjana segala
macem tapi melihat milenials
milenials sekarang juga agak
gimana gitu. Udah sekolah tinggi
tinggi kawin punya anak udah ga
kerja. Buat apa kuliah? Balik lagi
sih buat apa kuliah. sayang
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A

Jadi lo pengen kalau ibu
udah punya anak tetep
kerja karena

A

Hmm. Kalau misalnya
pendapat lo tentang
perempuan ideal gimana
sih? Sosok perempuan
ideal menurut lo
Ini abstrak banget bisa
diartikan apa aja

A

Bukan harus ada kerja tapi harus
punya purpose in life lah. Lebih
ke situ sih kalau mau kerja
kantoran bebas. Kan sekarang kan
kerjaan kan ga harus oh harus ini
harus cewek ini harus cowok.
Banyak kok ibu ibu muda yang
gak kerja di kantor tapi mereka
ada kerjaan lah yang lebih artistik
misalnya ngelukis atau apa nah itu
kan bisa dikerjain di rumah.
Misalnya desainer apa gitu kan.
Itu semua tuh bisa dikerjain di
rumah sambil jaga anak dan
sambil bisa gimana ya earning
buat keluarga
Maksudnya ini yang udah married
atau belom?

Cewek yang ideal? Hmm
mungkin yang bisa yang tau dia
maunya apa. Dan tetep mengejar
maunya itu sampe dapet dan yang
bisa apa ya yang bisa manage
waktu mereka untuk satu yang
penting dan dua yang penting.
Jadi misalnya antara keluarga
keluarga mereka dalam arti papa
mama keluarga inti ya ada waktu
untuk keluarga mereka. Yang bisa
ngebagi waktu lah untuk keluarga
mereka antara keluarga dan
misalnya kuliah atau keluarga dan
keluarga mereka sendiri atau
keluarga dan pekerjaan. Jadi
cewek yang ideal itu cewek yang
bisa nempatin diri dia sendiri
yang bisa bagi waktu deh menurut
gue. Itu yang paling itu sih
penting sih. Cewek yang bisa bagi
waktu karena ada beberapa orang
kan kalau misalnya contohnya aja
jangankan married deh, udah
pacaran terus tiba-tiba ilang.
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A

Apanya yang ilang?

A

Ooh

C

C
C

C

Oke oke. Ci aku bakal
kasih cici tiga artikel
tribunnews nanti aku
bakal tanya cici sih
pendapat tentang ini.
Coba dibaca dulu
Sambil rekam aja. Ini
ditaroh dulu aja. Jadi aku
bakal tanyain per artikel
nanti.
Udah? Satu dulu aja satu
dulu.
Tadi udah ya. Nah. Kalau
misalnya dari judulnya
menurut cici gimana sih?
Judulnya dari judulnya
cici merasa bagaimana.
Terlalu childish? Kenapa?
Artikel 3: Wanita Tewas
itu Bernama Maryati,
Suka Pamer Perhiasan ke
Warga

A

Jadi cici tidak suka
terhadap judulnya ya?
Oke. Kalau misalnya
dari..
Editor? Editor apa?

A
A
A

Koran?
Oh koran online di china
Koran apa?

A

Tiba-tiba ilang ga pernah ngechat
ga pernah apa.
Itu kan ga pandai membagi waktu
kesannya. Yang pandai bagi
waktu sama yang tau dia maunya
apa.
Sambil rekam nih?

..... udah

Oh yaudah
Bentar. Pegang aja deh

Terlalu childish.
Karena kesannya intinya itu kan
misalnya ceweknya tewas nih eh
yang wanita itu tewas tapi ga usah
dijelasin namanya siapa dan
kenapa gitu loh. Lebih make
sense kalau misalnya judulnya itu
hmm wanita ditemukan tewas
dimana mana mana.. udah gitu aja
atau kalau gak pokoknya
namanya ga usah disebut deh di
sini deh. Kesannya kalau judul itu
kan harus yang langsung catchy
ini terlalu banyak info kesannya.
Iya
Gue juga editor loh by the way.
Artikel. Dulu gue sering nulisnulis artikel buat koran online
Online online. Dulu-dulu hahaha
Enggak di Indo lah
Dulu pas SMA. SMA lulus masih
lumayan sih kadang-kadang nulis-
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Judul
oposisi

C
B+E

B

B
B+F

Jadi intinya judulnya
Kalau misalnya dari kan
udah baca nih
keseluruhan ceritanya.
Pihak Maryati menurut
cici tuh harusnya Maryati
ngapain sih? Harusnya
sebagai perempuan
diposisi tersebut harusnya
ngapain?
Jangan pake begituan ya?

Hmm tapi menurut cici
disini yang salah siapa?
Oh tetep yang bunuh

nulis. Lupa gue website apa. Gue
cuman kasih ke temen gue temen
gue yang atur
Kurang. Terlalu banyak info lah.
Ya harusnya bener sih jangan
pake begituan sih

Penghakima
n korban
dominan

Iya. Soalnya kan posisi dia kan
juga tinggalnya di di area
cengkareng situ dan kita tau di
situ kan agak rawan ya. Jadi
pemakaian kayak gapapa sih
kalau orang mau pake kalung
sama gelang terserah tapi
mungkin dilihat dari sikonnya
dulu. Misal ke pasar kan ga
mungkin kan pake itu kalau ke
mall okelah gapapa pake itu. Jadi
ya dia makenya di saat yang ga
tepat dan waktu yang ga tepat aja
Yang salah sih tetep yang bunuh
sih
Iyah jadi basically balik lagi ke
Stereotip
isu isu feminis yang sering
perempuan
tersebar. Masa orang kalau pake
negosiasi
celana pendek terus kayak minta
diperkosa? Ya enggak toh. Ya kan
sebenernya balik lagi yang
salahnya sih itu. Sebenernya
mungkin dia ga pamer Cuma ya
namanya pendapat orang kan
beda beda. Kalau dia merasa taroh
di rumah ilang makanya dia pake
gitu kan daripada dikantongin
terus buat apa dia beli. Intinya
gitu kan. Jadi ya.. dua pihak sih.
Jadi yang salah tetep yang bunuh
tapi kedua si cewek ini juga salah
karena harusnya dia gak pake
barang begituan di kondisi seperti
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B

hmm

B

Emang kalau dia pake
perhiasan gini kenapa ci
menurut cici?

B+D

Tapi menurut cici jadi
hmm emas itu memicu?

B+D

Tapi tindakan si Maryati
ini memicu?

maksudnya di environment
tempat dia jualan misalnya.
Kecuali kalau dia punya
bersuami. Jadi dijagain terus.
Lebih ke .. pake di tempat yang
sesuai kondisi aja sih menurut gue
jadi kalau misalnya sekarang lu
cuman ke pasar mungkin gak lu
pake cincin lima biji begitu? Ya
enggak kan. Tapi kalau misal ke
mall ya gapapa gitu kan. Yang
namanya yang jahat mah
tergantung kesempatan sih ya
sekarang sih ya bukan cuman
karena dia punya niat jahat doang
tapi dia ngeliat kayak ih cewek
jalan sendirian pakenya kalung
emas atau gelang emas walaupun
itu emas asli atau palsu mereka
pasti mikirnya yaudah ambil aja
dulu.
Yang pasti memicu tapi sekarang
itu yang pandangan orang itu
beda-beda yang ngeliat itu
sebagai umpan sama yang ngeliat
itu biasa aja banyak jadi kalau
untuk mengurangi resiko dicuri
atau dirampok sebaiknya tidak
dipakai di environment tertentu.
Kalau di artikel kan kurang jelas
dia pakenya dimana dan
dirampoknya dimana tapi kalau
misalnya dia emang pakenya di
tempat ini kan harusnya kan dia
pake terus kalau para penjahat kan
biasanya pada ngeliat dulu kan.
Oh si Maryati ini sering kemana
nah kadang-kadang tuh kalau dia
udah liat oh ada kesempatan nih
diikutin orangnya. Baru akhirnya
pas dia sendiri baru dirampok
gitu. Tapi memicu sih iya dia di
environmentnya dia. Tapi kalau
dia ditempatkan di misalnya di
perumahan yang agak elit kalau
environmentnya seperti itu
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Stigmatisasi
pemicu
dominan

Stigmatisasi
pemicu
dominan

B
B
C
C
C

C

C

B+F+E

Hmm.. oke selanjutnya..
Udah?
Kalau dari judulnya
gimana ci?
Lebih make sense tapi?
Make sense dari hal apa?
Artikel 1: Lewat Gang
Sempit, Gadis 19 Tahun
di Jatinegara Jadi Korban
Pelecehan Seksual
Hmm

Ini menurut cici
pandangan pertama kali
membaca itu cici lebih
suka ga suka apa gimana?
Terus kalau misalnya dari
kisah si cewek ini nih si
gadis 19 tahun ini
menurut cici harusnya si
cewek ini gimana sih?

enggak, jadi tergantung
environment sama tergantung
orang yang ngelihat kalau itu
adalah kesempatan.
Selanjutnya.. He eh
Udah
Judulnya ini lebih make sense.
Ini oke
Jadi hmm langsung maksudnya
pas kita baca oh kita tau tapi
sebenernya lewat gang sempitnya
gak usah sih.
Lebih catchy gadis 19 tahun bla
bla bla. Jadi korban pelecehan
seksual udah titik gitu aja.
Soalnya kalau yang pertama itu
kan terlalu banyak info kalau
yang ini sih lebih ringkes padet
tapi jelas gitu loh
Lebih suka sih daripada yang
pertama ini okelah maksudnya
judulnya oke.
Kalau di sini kan ya namanya
orang gila ada dimana mana juga
terus kita juga gak tau si
ceweknya ini pakenya baju apa
gitu kan. Kan kadang-kadang kita
juga tau kalau misalnya kita lagi
kemana ada beberapa attire yang
kita gak boleh pake. Di jalan yang
sepi usahakan lah gak usah pake
yang pendek-pendek lah misalnya
gitu kan di sini kan kaga ditulis
nih dia pakenya bajunya segimana
gitu kan tapi mungkin ini lebih
salah ke individunya individu
yang nyergap ini mungkin dia
emang random liat ini cewek oh
tiap hari ngelewatin sini nih
makanya diikutin gitu loh. Jadi
sebenernya jadi cewek juga harus
sergap sih soalnya kita tinggalnya
di Indonesia.
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Judul
negosiasi

Stereotip
perempuan
dominan,
penghakima
n korban
dominan,
stigmatisasi
sebagai
pemicu
oposisi

B
B

B

B+F

B+F

B

B+F

B

Tapi menurut cici yang
salah ini yang nyergap?
Si pelaku?

Tetep yang nyergap

Si pelaku tapi balik lagi kalau dari
artikel bisa diliat kan dia ngikutin
nih udah tapi kita kan gak tau kan
dia udah ngikutin berapa hari dan
berapa lama dan kita gak tau si
ceweknya ini hmm behaviornya
itu tiap kali pulang lewat jalan itu
atau apa. Kalau emang dia tiap
pulang tiap kali lewat jalan itu
berarti kan udah diikutin dari
beberapa hari. Jadi itu lebih ke
special interest dari si pelaku sih.
Nah dari kisah ini si gadis Enggak. Tapi balik lagi ya di
19 tahun ini menurut cici artikel ga ditulis dia pake baju apa
bersalah gak?
Kalau dia pake baju mini Kalau dia pake baju mini dan
salah?
keluar dia harus tau resikonya gitu
aja sih. Karena bukannya kita gak
boleh pake tapi balik lagi kembali
ke environmentnya. Environment
tempat kita tinggal itu kayak apa.
Kalau dia pake baju mini Kalau dia pake baju mini
menurut cici memicu
keluarnya malem malem iya.
gak?
Tapi kalau dalam kasus
Karena gak ada dia cuman
ini karena tidak ada
ngomongnya mau ke warung tiba
tiba disergap tapi gak ditulis ini
siang apa malem atau sore atau
apa kan.
Malem tulisannya 20 apa Malem ya? Oh iya malem kan.
wib
Berarti either dia pulang kerja
atau dari rumah dia mau kemana
doang gitu kan tapi balik lagi sih
maksudnya karena
environmentnya di Indonesia dan
yah lebih banyak yang gak aman
daripada aman. Lebih baik sih
ambil aman aja kalau di luar
pakenya yang jangan terlalu
minim lah. Tercuali kalau ke mall
atau ke mana jadi kan ada security
jadi kita kitanya aman gitu kan.
Hmm.
Tapi tetep lebih banyak pelaku
sih.
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Stereotip
dominan

Stereotip
dominan

Stereotip
dominan

B+F

Tapi kalau dari kejadian
ini kalau menurut cici sih
kenapa sih bisa terjadi
sih? Kenapa bisa terjadi
kejadian ini?

B

Orang-orang yang suka
ngomong gitu ya?
Hmm. Jadi tetep si ini

B

B+F

Hmm. Harusnya si cewek
ini mungkin gak pake
baju mini karena akan
mengundang gitu ya

Satu karena pelakunya sih
pelakunya itu mungkin random
kita gak tau nih kan hmm
psikologinya si pelaku apakah dia
emang sadar atau enggak gitu loh.
Kalau emang dianya gila kita gak
bisa nyalahin si cewek ini gitu
kan tapi kalau si pelaku ini dalam
keadaan sadar berarti ada sesuatu
yang memicu dia gitu kan dan itu
yang sering dipake orang-orang
kan misalnya ih siapa suruh pake
celana pendek minta dipegang
atau segala macem begitu. Itu
sebenernya perilaku orang tuh
beda-beda. Perilaku yang pelaku
yang begitu lah yang harus
dihabisi dari muka bumi ini hahha
titik. Tenggelamin!
Iya orang-orang yang suka
ngomong gitu. Terus kenapa?
Tetep pelakunya tapi hmm tetep
kita harus lebih liat ke kondisinya
yang banyak maksudnya
pelakunya juga antara satu gila
atau dua emang iseng banget gitu
loh emang cabul.
Hmm mengundang atau
enggaknya sih itu sebenernya
gimana ya kayak kalau sekarang
kita pake baju mini gitu keluar
kan yang bakal ngeliat itu
mengundang cuman paling 2
orang dari 100 orang gitu loh. Jadi
seharusnya gak ada batasan kita
mau pake apa terserah kita kalau
emang lagi panas kita pake yang
mini mini whatever gitu kan
sebenernya kan cuman lebih ke
kalau di Indonesia lebih
disesuaikan dengan kondisi dan
situasi setempat lah kalau
misalnya kita pergi ke tempat
yang agak agak rawan ya
usahakan jangan. Nanti dikira
chicken. Hahahah
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Stereotip
nego

Stereotip
dominan

B+F

Chicken ayam lari ya
hahahha

B

hmm

A

Yah gua?? Muncul
jerawatan hahaha entar
gue kasih dokter yang
mantep
Di Indonesia hahahaha

A
A

C

C
C
C

C
C

Hahaha kesel gue begitu
sampe kayak jir gue ga
perlu tau ini. Hahahaha
terima kasih

Udah?
Nah ci mau nanya dari
judul gimana ci?
Artikel 2: Tewasnya
Gadis Berhijab di Hutan
Jati Blora Bermula dari
Hujan Hingga Lakukan
Hubungan Terlarang
Menurut cici bagaimana?
Judulnya terlalu panjang
lalu...
Oke.. cici suka judulnya?

Lebih condong ke suka
atau ke ga suka?
Lebih suka?

Iya ayam lari dari kandang gitu ya
gitu kan kalau misalnya kayak
kita lagi ke mall yaudah gapapa
gitu kan tapi kan kayak kondisiin
juga gak mungkin kan kita ke
mall pake piyama gitu kan gak
boleh kan maksudnya gak sopan
aja jadi cara pakean juga yah
dilihat lah dari environmentnya.
Mau bajunya sexy atau yang
hijaban sama aja kena itu kan
orangnya aja pelakunya aja yang
gila.
Ini gue ada jerawat lagi.. satu
doang. Jutisemo tuh dimana sih?
demak?

Stereotip
dominan

Stereotip
oposisi

Decathlon masuknya darimana?
Pintu masuk... ahahah
Terima kasih.. Anjay... Drama
korea banget. Hujan deras
keduanya berteduh hahhah drama
amat ini. Luar biasa.. sianida bisa
dibeli. Beli darimana? Psikopat
nih
Udah
Eh mana judulnya hahhaa

Judulnya terlalu panjang sih
Tapi okelah.
Tetep kepanjangan sih jadi mesti
dibaca dua kali dulu baru
ketahuan baru oh menarik apa
enggak
Lebih condong ke.... suka deh
Iya soalnya jelas juga gitu loh
kan.
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Judul
Negosiasi

B +E

B +E

Kalau misalnya dari
kasus ini nih. Si korban
itu menurut cici harusnya
gimana sih ci?
Kenapa tuh?

B +E

Oooh menurut cici si
korbannya bego?

B

Harusnya dia gimana?

B+E

B+D

B+D

B+E+F

Ya korbannya sih ini yang bego.

Penghakima
n korban
dominan

Masa baru ketemu sehari garagara Cuma berteduh doang terus
mau diajak begituan dia mau?
Si korbannya bego.

Penghakima
n korban
dominan
Penghakima
n korban
dominan
Stereotip
oposisi.

Harusnya dia nolak lah anyway
dia kan juga baru ketemu kan? Ya
kan?
Sebenernya dari
Dari disini tertulisnya kan iya.
informasinya sih iya.
Cuman berteduh doang terus
diajakin iming iming begitu dia
mau. Ya dianya yang dodol. Ya
jadi cewek jangan begitu dong
jual mahal dikit
hahahha
Lagian ini kan baru ketemu juga
kan terus kenapa mau gitu loh.
Jadi kalau disini dua duanya salah
emang pelakunya lebih salah
karena ujung-ujungnya kan ini
pembunuhan. Tapi ini si cewek
yang ngasih lampu ijo.
Si cewek ngasih lampu
Jadi si cewek yang mau gitu kan.
ijo itu coba dijelasin deh
Diapain dia mau terus baru kayak
minta dikawinin segala macem
tapi kan dia gak kenal si cowok
itu siapa. Ya toh?
Tapi dari kasus ini kenapa Hmm kalau terjadi kalau diliat
sih bisa terjadi?
dari ujungnya itu ditulis kan
tersangkanya sangat dingin dan
sama sekali tidak terlihat rasa
penyesalan jadi ini bisa dibilang
sih cowoknya bisa jadi agak
psycho tapi ceweknya juga dodol
kenapa mau aja dikibulin. Ini
bukan cuman dikibulin segimana
doang tapi diajakin ehe ehe juga
mau. Kan ceweknya juga dodol
kan kesannya kan emang cewek
normal kaga bakal di kaga bakal
mau ceritanya kan. Kok kenapa
dia bisa mau jadi ini kesalahan
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Penghakima
n korban
dominan

Stigmatisasi
Pemicu
dominan

Stigmatisasi
Pemicu
dominan

Penghakima
n korban
dominan,
stigmatisasi
pemicu
domi
nan

B+D

Hmm. Tapi yang menurut
cici disini yang memicu
terjadinya kejadian ini
apa dan siapa?

B+D

Dipicu dari sikap
ceweknya
Dipicu dari sikap
ceweknya yang mau
menerima ajakan tersebut
ya..
Oh.. terus ci dari kejadian
ini nih menurut cici
pandangan cici terhadap
korban gimana sih?
Dodol

B+D

B+E

B+E

B

Harusnya cewek yang
bener gak mau ya?
Udah sih sebenernya.
Kalau dari ketiga artikel
ini cici merasa ada
kesamaan kesamaan
sesuatu gak sih ci

kedua belah pihak sih kalau
dibilangin. Tapi mulainya itu ya
dari si cewek ini kalau anggep
sekarang pas diajak begitu itu si
ceweknya kabur kalau hujan aja
ah hujan deh gapapa biarin gitu
kan kabur aja deh daripada
kenapa kenapa. Nah itu dia gak
bakal mati dan gak bakal diapaapain sama si cowok ini misalnya.
Ini lebih ke ceweknya karena bisa
dibilang pas cowoknya ngajak itu
gambling bakal si cewek ini bakal
mau apa enggak tapi kalau
misalnya si ceweknya ini gak mau
pasti kan cowoknya juga gak
terlalu bakal memaksa. Terus
kalau ceweknya kabur otomatis
cowok ini udah kehilangan
mangsa gitu kan maksudnya hal
ini bisa di di di di dihindarin tapi
eh malah kejadian jadi sebenernya
ini terjadi gara gara si ceweknya
respon.
Iya
Iya

Stigmatisasi
korban
sebagai
pemicu
kekerasan
dominan

Stigmatisasi
dominan
Stigmatisasi
dominan

Dodol.

Penghakima
n korban
dominan

Mau aja sih digituin

Penghakima
n korban
dominan

Iya. Ya common sense aja sih.
Sama. Ceweknya semua yang jadi
korban. Ceweknya semua yang
jadi korban.
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Menurut cici dari ketiga
artikel ini memiliki
kesamaan dari ceweknya
semua yang jadi korban.
Hmm tapi dari ketiga
artikel ini, cici merasa
gak ini artikelnya
mencontohkan
menyalahkan korban gitu
ci

Yang jadi korban. Walaupun yang
terakhir lebih ke hmm dipicu oleh
si ceweknya sendiri.
Mau dibilang menyalahkan
korban sih enggak. Tapi lebih ke
dua belah pihak sih sebenernya
jadi yang pertama itu kan
sebenernya ya karena ada satu
individu yang yang menganggap
itu kesempatan aja sih makanya
jadi terjadi ketiga hal ini. Kalau
sekarang misalnya ya si cewek ini
berada di environment yang aman
mereka gak bakal kenapa kenapa
kayak misal kalau berteduh di apa
gimana berteduh di hutan oh my
god. Kalau misalnya berteduh di
hutan gitu kan dikubu gitu kan
kalau misalnya cowoknya benerbener dan individu ini kaga ada
kaga ada nyari kesempatan untuk
ke arah hal-hal yang ga bener dia
gak bakal kenapa kenapa. Jadi
sebenernya tiga artikel ini berasal
apa samanya itu ada satu individu
yang merasa ada kesempatan.
Makanya dia bertindak seperti itu.

Oke oke oke baiklah.
Udah ci. Mau nanya itu
doang.
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TRANSKRIP WAWANCARA
NAMA
WAKTU WAWANCARA
TEMPAT WAWANCARA

IY
11 MEI 2018
Siloam Hospital

Kode A: Latar belakang (pribadi, penggunaan media, patriarki)
Kode B: Pemaknaan artikel
Kode C: Judul
Kode D: Stigmatisasi korban sebagai pelaku
Kode E: Penghakiman korban
Kode F: Stereotip perempuan

Kode Pertanyaan
A
Ci boleh perkenalan nama
umur dan alamat ci?
A
Boleh ci

A

Cici hobinya apa ci?

A

Cici apa namanya punya
kegiatan sehari-hari cici
apa aja sih? Setelah kerja
atau gak bilangin dari hari
Senen-Jumat ngapain

A
A

Jam 9 malem gitu ya ci?
Terus kalau pulang rumah
biasa ngapain aja ci?
Baca apa?

A
A

Terus cici kalau kegiatan,
kan cici sekarang sudah
bersuami biasa kegiatan
jalan-jalan keluarga sama
ii amoy atau sama suami

Jawaban
Pake dokternya ga?
Yaudah. Nama saya Dokter Imelda
Yacinta Lolong, umurnya 29 tahun
sekarang tinggal di Karawaci.
Hobinya jalan jalan, baca buku,
nonton
Dari Senen- Jumat sih mostly kerja
ya. Jadi kerjanya kadang shift pagi
kadang shift siang sorry shift
malem jadi kalau lagi shift pagi
kerja sampai sore. Kalau shift
malem masuknya sore pulangnya
malem.
He eh
Setelah pulang paling baca baca.
Baca buku, browsing, ngobrol
sama suami. Hahahah
Kalau sama suami sih karena suami
juga kerja ya jadi paling kita waktu
kosongnya kalau dia lagi ga jaga
atau biasanya hari sabtu minggu
weekend. Kemananya paling
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Interpretasi

A
A

A

A

A
A
A

itu biasa ngapain, kemana
aja dan kapan aja?
Oh jadi kadang weekend
juga ya?
Boleh tolong jelasin lagi ci
job desc di sini sebagai
dokter umum apa gimana

Hmm. Terus cici tadi
bilang kan suka nonton eh
suka scrolling sosmed
baca buku, baca buku apa
sih ci kalau boleh tau?
Kalau misalnya sosmed
biasa main apa aja ci?
Kalau Instagram akun apa
ci yang difollow?
Lambe Turah?
Sukanya yang gosip gosip
gitu ya ci?

A

Kalau bom dan berita itu
biasanya dapet dari mana
ci? Akun apa?

A

Kan ada berbagai jenis,
cici lebih prefer cetak
sama online ya ci. Cici
sering nonton tv gak ci?

A

Terus kalau misalnya nih
ci biasa penggunaan
frekuensi paling sering itu
dari pagi siang malem.
Paling sering kapan ci?
Oh jadi ga tentu gitu ya.
Tapi kalau satu hari
diakumulasikan nyampe

A

nonton aja. Kalau sama orang tua,
paling ke mall aja sih ga jauh-jauh
Iya weekend juga
Aku disini sebagai dokter umum,
tapi kerjanya dibagian
hemodialisis. Hemodialisis itu cuci
darah jadi aku bertanggung jawab
di ruangan cuci darah gitu. Jadi
menangani pasien-pasien dengan
penyakit ginjal kronik yang butuh
cuci darah.
Baca buku sih paling novel atau
refresh refresh ilmu atau buku
jurnal kedokteran. Gitu aja.

Instagram, Facebook, dulu Twitter
sekarang udah engga. Hahaha
Instagram sih paling.
Account.. Account gosip.
Lambe turah follow.
Sama itu sih kadang kan dia suka
ada berita-berita terbaru kayak
yang bom barusan itu kan dia juga
cepet. Terus sama hmm fashion.
Account fashion juga follow.
Akun... aduh lupa ih. Lambe Turah
sih paling ya atau browsing sih
paling. Detik. Detik. Detik.com
sama mnc biasanya.
Jarang. He ehm. Online biasanya

Hmmm kalau paling sering sih ga
tentu karena aku kan jam kerjanya
juga flexible jadi kalau ada waktu
kalau lagi ada senggang sambil liat
liat berita gitu
Tiga jam... hmm enggak sih
kayaknya ga nyampe
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A

A
A

A

tiga jam gitu gak sih ci apa
lebih?
Jadi cici penggunaan
media itu di bawah tiga
jam ya? Termasuk main
sosmed sama nonton tv
Paling 5 jam?
Nah ci kalau misalnya,
cici tau tribunnews itu apa
gak ci?
Coba tolong jelasin ci
menurut pemahaman cici

A

Koran dalam bentuk
digital. Tapi cici sering
baca Tribun gak?

A

Gak pernah baca
Tribunnews?

A

Ci. Apa namanya kalau di
rumah orang tua suka ini
gak sih ci hmm jadi cewek
tuh harus begini atau jadi
cowok harus begini. Gitu
ada gak sih ci?
Gak ada? Jadi sama sekali
kayak misal pulang malem
ataupun soal cowok harus
lebih kayak nyetir mobil
harus cowok gitu?
Bener-bener flexible
banget ya ci?
Kalau misalnya menurut
pandangan cici nih
seorang ibu rumah tangga
itu profesi kayak gimana
sih ci? Ini abstrak banget.
Terserah cici

A

A
A

Oh kalau digabung gabungin ya
lebih dari tiga jam. Kalau plus
scrolling yang lain terus baca-baca
itu lebih.
5 an lah.
Tau

Tribunnews hmm biasanya
seringnya liat di itu ya liat di Line
Today. Biasanya kan dia
Tribunnews taunya sih sebatas dia
kayak kayak kayak koran tapi
dalam bentuk digital.
Kalo.. taunya baru pas baru pas
musim online ini tapi dulu gak
pernah baca.
Maksudnya cici gak tau kalau
apakah dia kayak kompas ada hmm
hardcopynya atau engga jadi taunya
cuman media aja
Enggak sih.

Oh engga.

Flexible sih.
Oh terserah ya. Ibu rumah tangga
profesi yang mulia pastinya karena
dia kerja dari pagi sampe malem
non stop.Kalau kita kalau kerja
profesional gini kan ada jam
istirahatnya. Kalau ibu rumah
tangga enggak, dari pagi sampe
malem dia kerja terus ya walaupun
ga nyata gitu gak digaji kan? Nah
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A

A

A

A

A

Tapi kalau misalnya ibu
rumah tangga sekaligus
ibu pekerja. Kan ada tuh
yang ibu rumah tangga
tapi juga ibu pekerja.
Menurut cici gimana?
Kayak mama ku nih kan
mama ku ibu rumah
tangga tapi dia juga harus
kerja
Iya kadang dari rumah
atau gak kayak cici nih
nanti kalau punya anak
cici kan tetap harus kerja
dan urus rumah. Itu
menurut cici gimana?
Kan suka ada tanggapan
kalau misalnya jadi ibu
rumah tangga harusnya
urus anak aja atau apa.
Nah cici tuh tipikal orang
yang kayak gimana
menanggapi ibu rumah
tangga pekerja?

itu makanya yang bikin dia lebih
mulia lagi karena dia gak digaji.
Jadi berdasarkan bener-bener
kemauan dia untuk menjadi ibu
rumah tangga.
Hmm.. maksudnya?

Kerjanya dari rumah?

Ya lebih oke lagi dong berarti. Dia
bisa memanage waktunya dengan
baik antara mencari uang dan
mengurus rumah tangganya

Kalau misalnya. Hmm kalau
menurut aku sih.. yang penting bisa
bagi waktu aja. Misalkan dia bisa
bagi waktu dengan baik menurut
aku pribadi ya konotasi positif.
Kenapa karena ya kita hidup di
jaman sekarang ga bisa
memungkiri ya misalnya kebutuhan
lebih banyak kalau laki-laki yang
kerja aja itu kok rasanya kurang
cukup kalau sekarang. Biaya
sekolah mahal, listrik mahal semua
mahal. Biaya biaya kehidupan
rumah tangga pun mahal jadi aku
rasa wajar aja kalau istrinya ikut
membantu. Gitu
Peran perempuan ideal. Ini Perempuan yang ideal itu
tentang menurut cici tuh
perempuan yang bisa membagi
perempuan yang ideal itu
waktu. Membagi waktu antara
kayak gimana sih? Ini
dirinya, keluarganya dan
abstrak juga.
pekerjaannya. Karena aku sendiri
kan profesional, dimana sebagai
istri juga tapi sebagai dokter juga
yang harus merhatiin pasien terus
bentar lagi jadi ibu.. jadi sebisa

Victim Blaming Dalam..., Agata, FIKOM, 2018

A

A

A

B

mungkin ga mencampur adukkan
kalau di rumah yaudah, di rumah
aja gausah ngomongin yang lain
misalnya pasien tadi gini gini gini
ya tinggalkan aja di pekerjaannya
tinggalkan di rumah sakit. Di
rumah ya fokus urus rumah kalau
kerja ya fokus urus kerja kalau lagi
urus anak ya urus anak. Jadi sebisa
mungkin profesional. Gitu..
Nah kalau misalnya
Hmm mengurus rumah.. ya
pekerjaan domestik itu
mungkin istri lebih terampil dalam
kayak masak, nyuci dan
mengurus rumah. Tapi kalau
ngepel pokoknya semua
sebagai tanggung jawab ya sebisa
hal yang beberes rumah.
mungkin suaminya seyogyanya
Menurut cici itu tanggung membantu gitu. Cuman kalau
jawab siapa sih antara
misalnya kalau misalnya suaminya
suami dan istri?
kerja istrinya juga kerja ya dibagi
dibagi aja tanggung jawabnya.
Bareng-bareng lah
Cici kalau di rumah bagi
Kalau bagi tugas sih gak tugas
tugas sama suami ya?
secara kamu ini kamu ini nanti
kamu ini.. Enggak. Tapi ya siapa
yang bisa ngerjain ya dia yang
ngerjain. Tapi yang supervisi sih
biasanya biasanya aku maksudnya
ini tolong dong iniin, ini tolong
dong ini. Karena mereka kan
biasanya gak terlalu gak terlalu
spesifik melihat maksudnya ga
berinisiatif gitu kan laki-laki pada
dasarnya mereka memang sifatnya
kayak gitu. Jadi ya kita ngingetin
aja. Nanti tolong buang sampah ya
nanti tolong ini ya nanti tolong itu
ya. Gitu..
Nah ci aku mau kasih. Jadi He eh
aku akan kasih cici tiga
artikel. Cici artinya
transportasi kemana mana
bawa mobil ya ci?
Aku bakal kasih cici tiga
... Udah
artikel. Sebenernya
artikelnya pendek-pendek
banget karena ini
artikelnya tribunnews.
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C

C

C

C

B

B

Nanti aku bakal kasih satu
artikel kalau cici udah
baca nanti aku tanya.
Tanya nya ga sulit jadi
tidak usah pusing pusing
ci
Nah kalau berdasarkan
dari judul pendapat cici
gimana?
Artikel 3: Wanita Tewas
itu Bernama Maryati,
Suka Pamer Perhiasan ke
Warga
Pendapat cici secara
keseluruhan begitu cici
baca apa sih yang cici
tangkep? Dari judulnya
doang
Tapi cici merasa ini
konotasinya positif negatif
apa netral?

Jadi menurut cici judulnya
ke dalem diri cici sendiri
netral ya ga ada.
Okeh. Kalau dari kisah si
Maryati ini menurut cici,
cici kan sebagai
perempuan ya kalau cici
diposisikan diposisi
Maryati saat dia bakal
posisinya lagi di posisi
Maryati. Kira kira cici
akan melakukan hal yang
sama dengan dia kah? Apa
sih yang cici akan lakukan
kalau cici berada di posisi
Maryati.
He eh

Pendapat apa nih? Pendapat
tentang Maryatinya?

Kalau dari judulnya ini kayak
pengen memberikan opini kepada
kita bahwa si Maryatinya mati
karena dia suka pamer jadi ya terus
dia dirampok
Hmm netral ya karena di dalemnya
juga gak ada gak ada apa ga ada
keterangan yang menyatakan kalau
dia dirampok. Karena cuman opini
aja kan ini? Cuman pendapat aja
He eh

Judul
Oposisi

Posisi Maryati itu yang dia suka
pake gelang?

Pake aja. Hahaha iya. Hahahaha ya
kita kan maksudnya kita kan gak
tau gitu ada orang yang memang
suka pake aksesoris ya kita gak tau
mungkin emang si Maryati emang
suka pake aksesoris kali.
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Oposisi
stereotip
perempuan

B

Oke

B

Nah menurut cici tuh
disini yang bersalah siapa
sih ci?
Yang ngerampok ya? Jadi
bukan salah Maryati?
Oh oke oke. Kalau
misalnya dari kejadian ini
kalau cici tangkep sih
sebenernya unsur
pemicunya apa sih kenapa
ini bisa terjadi?

B
B

B
B

B

C

Okeh ci. Selanjutnya.
Udah? Ci tapi aku mau
nanya lagi deh ci tapi cici
merasa Maryati bersalah
ga sama sekali
Kalau gitu alasan kenapa
menurut cici dia tidak
bersalah gimana ci
Oh oke. Bagus. Udah ci
yang tadi ya. Aku bakal
nanya sama kayak yang
tadi banget sih ci. Kalau
dari judul gimana ci?
Pemaknaan cici terhadap
judul?
Artikel 1: Lewat Gang
Sempit, Gadis 19 Tahun di
Jatinegara Jadi Korban
Pelecehan Seksual

Kan kita gak tau. Itu hak hak dia
sih mau pake mau engga. Gitu
Yang salah.. yang salah yang
ngerampoklah
Bukanlah. Dia kan korban
Karena mungkin dia tinggal sendiri
sih. Tinggal sendiri mungkin
orang-orang liat dia tinggal sendiri
jadi si perampoknya merasa oh
gampang nih buat ngerampok dia.
Gitu . karena gak ada yang jagain.
Apalagi cewek gitu. Menurut aku
bukan karena dia. Bukan karena dia
suka pake emas perhiasan tapi
karena dia tinggal sendiri. Kalau
kayak gini pasti udah di udah di tag
lah oh ini nih yang ini tinggalnya
sendiri. Pulangnya jam segini jam
segini. Apalagi jelas kan
jadwalnya. Udah jadwalnya jelas,
pulangnya juga jelas. Target yang
mudah sebenernya. Karena dia
cwek tinggal sendiri. Ga ada yang
nemenin
Selanjutnya.. oke
Engga dong kenapa dia bersalah

Ya karena itu hak dia terserah dia
mau pake kalung kek mau pake
gelang kek.
Pemaknaan terhadap judul...
negatif sih nih.
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Oposisi
stigmatisasi
korban
sebagai
pemicu

Judul
oposisi

C

B

B

B
B

B
B
B
B
C
C

B

Negatif ya? Karena apa?

Hmm.. kesannya kok masa lewat
gang sempit bisa diperkosa gitu..
Ini sih ga diperkosa ya. Dilecehkan
Oh. Kalau misalnya dilihat Harusnya jam setengah sembilan.
dari perempuannya
Hmm harusnya ya udah bener sih
menurut cici harusnya
dia ngelawan ya. Emang ga ada
gimana sih ci.
jalan lain kali mesti lewat sini
hahahaha Gimana dong? Hahaha
kalau ga ada jalan lain gimana?
Kalau cici berada pada
Iyalah ngelawan lah! Iya tapi kalau
posisi itu cici juga akan
aku diposisi dia aku pasti akan
melakukan hal yang sama? membawa sesuatu entah bawa
spray entah bawa apa lah gitu.
Melawan
Iya melawan lah..
Tapi kalau misalnya dari
Iyalah jelas prianya lah ini
ini yang bersalah yaudah
jelas
Entah ceweknya ga ada
Iyalah orang lewat doang kok
kesalahan?
Oke. Kalau kenapa ini
Cowoknya aja lah ngeres.
terjadi ci?
Cowoknya aja yang ngeres hahahhaha
ya.. oke ci
Langsung singkat padat
Iya dong.. oke
jelas hahaha
Dari judul gimana ci?
Netral aja.
Netral aja? Pertama kali
Hmm yang ditangkep.. apa ya..
baca judul, pemahaman
hmm.. kenapa dia melakukan
cici terhadap judul
hubungan terlarangnya pas hujan
gimana? Apa yang cici
hujan gitu ya?
tangkap?
Artikel 2: Tewasnya Gadis
Berhijab di Hutan Jati
Blora Bermula dari Hujan
Hingga Lakukan
Hubungan Terlarang
Tapi kalau cici ceritain
Ceritanya tentang gadis jadi dia
lagi deh secara
diajak pacarnya melakukan
pemahaman cici dari
hubungan terlarang. Hmm Katanya
artikel ini tuh sebenernya
dijanjiin mau dikawinin.. Terus
ceritanya tentang apa sih
abis itu mulai ingkar. Nah abis
ci?
mulai ingkar diracunin. Pake
potassiun sianida. Iya bener ya.
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Penghakima
n korban
oposisi

Stereotip:
oposisi

Stigmatisasi
: oposisi

Negosiasi
judul

B

B

B

B
B

B
B
B

B

B

B

Oke. Harusnya sosok
cewek ini gimana sih ci
harusnya.
Enggak aku ga mention
apapun tapi terserah

Sosok cewek ini. Oh karena dia
berhijab maksudnya ya?

Kalau secara image sih kalau dia
berhijab ya seharusnya dia lebih
santun lebih sopan lebih tau
menjaga diri tau batasan-batasan
dalam pacaran. Cuman kan hmm
sebenarnya hijab itu bukan berarti
bukan berarti yang kayak gitu. Ya
liat aja yang ngebom tadi semuanya
berhijab. Gitu. Jadi menurut aku ya
lo mau berhijab ga berhijab kalau
orangnya emang udah ga bener ya
ga bener aja
Jadinya emang kalau cici
Posisi perempuan ini? Duh amit
berada pada posisi
amit ya hahahaha. Harusnya ya ga
perempuan itu gimana ci? mau lah. Ga mau berhubungan
intim. Ya menolak lah.
Kenapa menolak?
Kan belom married.
Oke
Belom married terus juga image
Negosiasi
orang berhijab tuh sopan, santun ya stereotip
kan apalagi dalam islam itu kan ada
yang namanya taaruf lah gitu gitu
jadi ya orangnya sih bukan
hijabnya ini.
Tapi ci menurut cici di sini Dua duanya salah.
siapa yang salah?
Kenapa ci
Karena ceweknya juga mau aja
disuruh berhubungan intim.
Jadi ceweknya, tapi cici
Memicu apa nih
merasa ceweknya itu
memicu gak sih
Kenapa dari cerita ini
Perisitwa pembunuhannya atau
siapa yang memicu
peristiwa hubungan intimnya?
peristiwa ini siapa dan apa
sih
Semuanya
Semuanya? Ceweknya memicu...
Stigmatisasi
enggak dong harusnya cowoknya
oposisi
tanggung jawab kan dia udah janji
mau tanggung jawab. Harusnya dia
menepati janji.
Jadi bukan kesalahan
Ya ceweknya juga salah karena dia
ceweknya?
mau.
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B

B

B

Oh ceweknya salah karena
dia mau tapi cowoknya
salah karena
Jadi disini kalau dilihat
yang bersalah itu dua
duanya
Cici ga ada pro atau mau
membela apapun?
Oke baiklah ci. Kalau dari
ketiga artikel ini cici sadar
ga ketiganya mendorong
pembaca untuk
menyalahkan korban?
Tiga tiganya
Keliatan dari 3-3nya dari
judul sama konten?

Iya karena pembunuhnya

Dua duanya

Enggak sih.
Iya. Kalau dari judulnya

Iya he eh secara jelas iya. Jadi
kayak menstigma ceweknya.
Dari judul aja sih udah keliatan.
Gak perlu baca kontennya.
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TRANSKRIP WAWANCARA
NAMA
WAKTU WAWANCARA
TEMPAT WAWANCARA

RFPW
4 Mei 2018
UMN

Kode A: Latar belakang (pribadi, penggunaan media, patriarki)
Kode B: Pemaknaan artikel
Kode C: Judul
Kode D: Stigmatisasi korban sebagai pelaku
Kode E: Penghakiman korban
Kode F: Stereotip perempuan

Kode
A

A

Pertanyaan
Boleh perkenalkan nama,
umur, dan tempat tinggal?
Eh jangan deh nama
panjang aja mbak
hhehehe
Umur?
Terus sekarang tinggal
dimana?
Dimana? Dasana?

A

Hobi nya apa mbak?

A

Pendidikan terakhirnya
mbak?
Mbak itu punya adik?
Kakak?
Cewek cowok atau?
Biasa itu kegiatan sehari
hari ngapain aja ya mbak.

A

A
A

A
A
A

Jawaban
Nama panggilan aja? Oke saya
Nia
Nama saya, lengkap nih? Hmm
Renia Fahrani Putu Wulandari.
Terus apa tadi?
Umur 35 tahun Juni hehehe
Tinggal di rumah. Hahha Tinggal
di Dasana
Dasana. Di belakang kampus. He
eh he eh.
Hobinya apa ya? Hobinya desain
gitu gitu, terus ya paling apa
online shopping tuh gara gara di
belakang di kompor-komporin ya
hahaha.
Saya ilmu komunikasi S1
Punya dua adik.
Cewek semua he eh.
Sehari hari kalau hari kerja sih ya
seperti biasa kerja terus pagi
nganter anak, terus pulang jemput
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Interpretasi

A

Kalau misalnya
transportasi kemana mana
naik apa mbak?

A

Kalau kegiatan di rumah
biasa ngapain aja?
Kegiatan keluarga

A

Kalau pekerjaannya saat
ini, dijelasin mbak job
descnya. hehe

A

Oh jadi mbak kayak
career development
centernya itu mbak yang
pegang ya?

A

Kalau media kan ada
berbagai macam tuh
mbak, online, tv, radio,
cetak. Mbak lebih suka
yang mana?
Pribadi, untuk dipake.

A

anak di tempat neneknya. Tapi
kalau hari libur ya di rumah aja
sama anak sih.. gitu hehehe
Ga tentu. Jadi kadang-kadang
naik motor kadang juga pakai
fasilitas online kayak taxi online
atau ojek online kayak gitu gitu
sih heheh
Kegiatan keluarga biasanya kalau
kita karena kosongnya cuman
sabtu minggu jadi apa kadang
kadang jalan-jalan bareng kayak
gitu kalau pas Weekend. Terus
paling makan di luar gitu kan.
Biar lebih apa ya, kan udah penat
sama kesibukan sehari hari terus
yaudah kadang-kadang makan di
luar gitu. Jalan jalan aja gitu
Job descnya, saya kebetulan di
sini apa ya istilahnya job descnya
menjalin relasi dengan
perusahaan. Jadi kayak informasi
tempat magang, info lowongan
terus sama juga untuk materi
publikasi kegiatan CDC
Salah satu job descnya untuk
relasi ke perusahaan itu di saya,
kalau misalnya mbak Reni kan
untuk administrasi di dalamnya.
Misalkan kayak gitu, kalau saya
banyakan yang keluar keluarnya,
terus publikasi lewat medianya.
Kayak gitu gitu sih he eh
Hmm. Ini sukanya untuk kategori
pribadi atau untuk ?

Kalau untuk dipake hmm karena
aksesible kan biasanya lebih ke
media sosial yang bisa diakses
lewat handphone, kalau nonton
sendiri pun juga hmm apa ya
nontonnya. Kalau tv sekarang
udah dikuasain anak ya, yaudah
gitu jadi informasi berita
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A

Situs apa aja mbak?

A

Tapi mbak artinya
termasuk orang yang suka
membaca berita ya?

A

Penggunaan media kan
ada pagi siang malem,
kira kira mbak paling
sering pakainya pas
kapan?
Penggunannya kan ada
light viewers, medium
dan heavy. Kalau light itu
baca cuman dikit dikit,
medium setengah, heavy
yang kayak 15 jam gitu
Ke medium ya?

A

A

A

A
A

Tapi channel yang mbak
suka apa sih? Kan ada
channel Trans7,
Net?
Tapi kalau misalkan
media sosial itu, media
apa aja tadi? Detik ya gitu
gitu ya?

kebanyakan dari hm situs berita
di handphone
Misalkan infonya dari Detik gitu
kan atau Kompas atau yang lebih
ringan lagi Line Today. Hahhaha
misalkan kayak gitu.
Iya aku lebih ke ini aja sih, apa
berita yang mungkin menarik.
Yang isinya berkenan dengan
mungkin apa ya berkenan dengan
keseharian saya, hobi atau minat
gitu gitu sih.
Paling sering pakeknya biasanya
di jam jam istirahat siang, terus
malem pulang kerja sih.

Mungkin saya lebih ke yang
medium kali ya.

He eh ga terlalu mungkin karena
ya itu tadi waktunya kan udah ga
banyak jadi yang kira kira
penting untuk saya. Misalnya
berita tentang kebijakan anak
harus punya kayak kan ada ktp
anak anak ada kartu pengenal
wajib. Mungkin saya akan cari
informasi tentang itu. Istilahnya
di googling itulah. Berita yang
lagi trend misalkan tentang
politik dan saya ga minat dengan
politik ya ga akan saya cari lebih
lanjut gitu.
Untuk tv. Kalau tv sih lebih
seneng Net.
He eh.
Kalau media sosialnya beda lagi.
Kalau detik kan. Lebih ke
Instagram terus di apa namanya
Facebook, Linked in itu juga
lumayan. Mungkin karena terkait
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A

Artinya mbak lebih suka
tentang info ibu dan anak
gitu ya. Komunitas ibu
dan anak. Tapi kalau
misalkan isu yang lagi
diikutin nih, luar dan
dalam negeri. Apa sih
yang mbak lagi ikutin
sekarang?

pekerjaan ya. Jadi itu kadang
kadang saling satu upload untuk
kepentingan kantor, tapi satu sisi
ya juga pingin infoin ke jaringan
pribadi di apa akun kita, kadang
kadang juga melibatkan akun
pribadi dari Linked in, karena
Linked in kan segmennya untuk
yang cari kerja. Kalau Instagram
mungkin kan karena generasinya
masih generasi yang apa ya
cenderung lebih muda dari saya
jadi mungkin atau mungkin yang
segmennya bukan cari kerja jadi
mungkin lebih ke info magang
atau tips tips kerja lebih masuk ke
situ. Kalau saya kan kebetulan
masuk di aktif di komunitas ibu
ibu yang sharing tips gitu kan jadi
istilahnya apa ya lebih kayak
berbagi banyaknya ke Facebook.
Untuk ibu ibu yang range usianya
lebih luas kan. Karena istilahnya
dari yang tua banget sampe yang
muda kan Facebook bisa masuk.
Tapi kalau ig kalau yang tua tua
banget katakanlah foto doang ga
ada caption atau mungkin ga
pesannya gak yang gimana gitu
kan. Misalnya kayak gitu. Tapi
kalau misalkan yang ini rata-rata
ya lebih ke yang itu sih di
Facebook kan istilahnya di rasa
mereka lebih luwes. Video masuk
terus ini masuk gitu sih.
Yang lagi saya ikutin apa ya?
Saya malah jadi bingung kalau
diikutin apa ya. Kalau untuk yang
sekarang ini saya lebih ke yang
apa sih hmm metode
pembelajaran apa istilahnya
tantangan dari home schooling.
Tapi dari saya pribadi sih masih
belum sanggup. Karena pr nya
kan berat, yang ngajar harus dari
ibu sepenuhnya sedangkan kan
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A

Mbak mau bikin
homeschooling untuk
anak gitu ya?

kalau kita posisinya bekerja agak
sulit. Ga ada yang mantau kan.
Kadang metode yang terapin
untuk anak dengan yang kita
titipin kan jadi beda kan. Apa
sekolah ya paling engga
platformnya masih sama gitu loh
jadi masih bisa kepantau. Tapi
kalau homeschooling gitu
misalkan kita belajar, katakan lah
huruf a ya a ya abc huruf aja
biasa, cuman kalau
homeschooling sampe dibikinin
yaudah kita bikinin boneka
berbentuk huruf a atau bikin kursi
bentuknya huruf a, jadi bener
bener apa ya eksplorasi dari si
huruf dan suku kata itu benar
benar mendalam. Mungkin huruf
o di buat bentuk bantal, jadi
bantalnya bentuk o. Jadi bukan
sekedar tulisan tapi keterampilan
motoriknya juga.
Kalau bikin sih engga, tapi lebih
ke sharing kalau gini kan bikin
kayak komunitas sama ibu ibu
tadi. Jadi kaitannya lebih ke agak
rumit sih jadi gini kan kalau diliat
sekarang pergaulan anak anak
sekarang misalkan kadang
kadang anak usia balita aja udah
bisa nonton video dewasa, nah
terus kadang kadang namanya
lingkungan kan kita ga bisa
kontrol. Dimana dia tiba tiba
kenal orang nah dia kan kita juga
ga bisa pilih. Paling kita
membentengin dia atau
membantu menciptakan
lingkungan di sekitar dia paling
engga aware , lebih beradab atau
lebih beretika, setidaknya
perilakunya berkarakter baik gitu
loh. Lebih misalkan kalau kita
asal gitu kan nah makanya
kadang kadang anak nemu apa

Victim Blaming Dalam..., Agata, FIKOM, 2018

A

Tapi kalau misalnya.
Mbak kan pasti pernah
baca Line Today kan,
hmm mbak suka berita
berita gitu ya?

A

Mbak tau Tribunnews
engga?
Boleh tolong kasih
pendapat mbak tentang
Tribunnews itu apa

A

A

Kalau di rumah mbak itu,
dulu waktu sama ibu dan

lagi ada LGBT segala macem
segala macem. Kalau itu kan
kalau saya pelajari dan sharing
dengan yang lain lain rata rata ya
kebetulan dari keluarga yang
divocerce yang notabene yaudah
karena mereka merasa dia
bingung jati dirinya sendiri. Tapi
itu kan mau gak mau juga akan
bergaul dengan anak kita. Nah
atau mungkin lingkungan kita.
Nah itu otomatis bisa membawa
efek ke kita. Nah mau ga mau
yaudah paling ya sebisa mungkin
ngajak dia jadi berubah lebih baik
atau enggak sama sekali.
Maksudnya jadi ga bawa
pengaruh ke anak kita. Kayak
gitu.
Ya itu tadi, kalau misalkan
beritanya menarik mungkin bakal
dibaca tapi kalau agak agak ga
penting, basi kayak naikin rating
kadang kadang, kalau dulu tuh
sempet yang dibahas selalu ayu
ting ting sama si Nagita. Kalau
engga paling compare si maya
mulan tapi ya gitu cuman
diulang-ulang emang sengaja aja
biar orang menghujat si ini, biar
yang baca banyak gitu gitu
Tau.
Tribunnews itu kalau setau saya
lebih ke salah satu medianya
kompas juga tapi biasanya kan ini
media untuk di daerah istilahnya
kayak tribun jabar tribun apa gitu
kan dulu tapi sekarang kan kalau
diliat kalau sekilas beritanya juga
agak agak clickbait juga. Nah jadi
bahasanya kadang judulnya
dipelintir atau dibuat kayak ya
pokoknya di klik aja lah gitu.
Anak cowok harus begini? Hmm
gimana ya. Kalau saya kan
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ayah suka gini gak sih
biasa kan orang tua suka
anak cowok tuh harus
begini atau perempuan
harus begini. Suka
digituin gak sih mbak?

A

A

kebetulan kan cewek semua ya
jadi hmm kalau dari saya
tergolong lebih ke demokratis sih
jadi istilahnya ga harus harus
banget tapi ya istilahnya sempet
dikenalkan tapi ga tipe yang
memaksa gitu misalkan harus
begini harus bisa ini, tapi ya
istilahnya lebih ke apa ya hmm
lebih kayak dikasih contoh aja
tapi yaudah gitu.
Tapi gak yang kayak
Maksudnya hmm kalau pun ada
harus cewek gak boleh
mungkin ada tapi gak terlalu di
pakai rok pendek gitu?
giniin banget. Ya mungkin
Tapi ga pernah ada secara pergaulannya di iniin. Tapi kalau
gamblang?
dibandingin dengan lingkungan
saya temen temen saya istilahnya
cenderung lebih agak longgar,
tapi gak longgar-longgar banget
ya istilahnya hmm mungkin
kayak dulu boleh dugem gak.
Nah itu ga boleh, tapi kalau
pulang malem kalau ininya jelas
boleh. Jadi misalkan ini ada event
waktu itu saya kebetulan ngurusin
acara putra puteri solo kan. Nah
terus yaudah gapapa jelas itu
acaranya event terus yaudah
pulang malem. Tapi kalau
misalkan boleh dugem gak?
Misal pulangnya sama sama jam
1 jam 2 lebih diperbolehkan event
itu dibanding dugem jam segitu.
Kayak gitu hahaha
Tapi kalau pendapat mbak Profesi ibu rumah tangga itu
tentang profesi ibu rumah hmm ya itu tadi mungkin balik
tangga itu gimana mbak? lagi ke yang tadi jadi sebenernya
ibu rumah tangga itu sebenernya
adalah profesi yang harus
profesional. Karena kesulitannya
ya bisa dibilang bahasa idealnya
kayak ibu ini adalah pembentuk
karakter bangsa. Istilahnya kalau
anaknya mau ngapain mau
ngapain misalkan ibunya ga
peduli anaknya yaudahlah ga
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dipeduliin ini. Tapi kalau
misalkan ibunya peduli otomatis
anaknya juga oh kalau gue begini
gak boleh kok sama mama sama
papa. Atau gimana istilahnya.
Mungkin bukannya ga boleh tapi
paling engga dia tau batasanbatasan. Istilahnya kalau seorang
ibu tuh idealnya kalau menurut
saya dia harus mengenali diri dia
sendiri dulu, istilahnya hmm dia
itu passionnya minatnya kemana
juga ke tadi luka waktu kecil.
Kan kadang kadang waktu kecil
orang tuanya mungkin divorce
terus dia ada rasa sakit hati ke
orang tua atau mungkin waktu
kecil dia sering dipukulin sama
orang tua. Itu kan kadang kadang
bisa turun ke anak. Bukan nurun
sih tapi dilampiasin ke anak.
Terus jadinya anak ke anaknya
lagi pun akan begitu. Jadi
istilahnya harus mutus tali
istilahnya apa ya masa sakit
waktu kecil gitu gitu. Itu bukan
hal yang mudah karena dia harus
recovery dia dulu baru mendidik
si anaknya itu tadi kayak gitu. Ya
itu jadi aku tadi bilang harus
profesional karena di satu sisi dia
harus bisa kan kalau ibu cuman
ngurusin keluarga aja atau anak
aja kan kalau liat di berita itu
sampe dia bunuh anaknya siksa
anaknya segala macem segala
macem. Itu di satu sisi dia ga
punya me time mungkin kayak
gitu kan, ada yang dia ga punya
me time tapi dia bisa
mengendalikan karena tekanan
stressnya juga ga terlalu tinggi.
Karena kan sekarang kebanyakan
dari hasil sharing atau cerita
cerita yang saya dapet mungkin
mereka stress karena ehm
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A

Tapi menurut mbak
sendiri seorang ibu yang
pekerja tanggapan mbak
gimana?

beberapa yang saya tau faktor
ekonomi terus juga mungkin
perlakuan yang dirasa tidak adil
dari suami atau suaminya
selingkuh atau suami ngapain.
Jadi rasa sakit hatinya ke suami
itu ga nyampe terus dikasih
dilimpahin ke anak. Ya kayak
gitu jadi istilahnya itu tadi
beratnya si ibu tadi. Jadi dia harus
bener bener bisa pertama
mengenali diri dia sendiri terus
dia harus bisa mengembangkan
kemampuan diri nya dan juga
anaknya terus nanti juga karena
di satu sisi kan namanya suami
atau lingkungan keluarga kita kan
ga sepenuhnya bisa diandalin.
Jadi idealnya sih dia bisa
menghasilkan entah dia kerja atau
mungkin dia punya bakat nyanyi
atau apa yang lain yang bisa
membantu apa namanya
mengembangkan produktifitas dia
dan juga menghasilkan. Nanti
biar anaknya juga bisa terpancing
bisa produktif gitu sih kayak gitu
Nah itu juga tantangan sendiri,
karena kan kadang kadang pada
saat kita nitipin nah itu kan balik
lagi sama kesamaan visi dari
yang kita sama yang di rumah.
Karena kadang kadang kan
memang beda. Nah yaudah
mungkin kita menyesuaikannya
di waktu yang katakanlah kita pas
libur atau kita punya waktu di
rumah yaudah itu paling yang
kita buat kebijakan yang kalau
disini berlakunya kayak gini
kalau yang di sana yaudah.
Mungkin kalau ada yang terlalu
jauh ya paling nanti di apa ya di
bantu disampaikan gimana gitu.
Tapi memang ga bisa dipungkiri
pasti kebawa lingkungan dimana
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A

A

A

dia sekolah atau apa temen temen
atau gimana. Tapi tetep ya
berusaha ya rulenya kita tetap
dikerjain. Walaupun itu bukan hal
yang mudah sih dan namanya
karakter orang orang itu sulit
konsisten jadi ada kalanya
idealnya ya muslim non muslim?
Aku katolik.
Ada kalanya kita udah tau ini 10
perintah allah tapi ya kita tau ini
salah, ya tapi ya ini kepepet gue
harus melanggar. Misalkan kayak
gitu lah kurang lebih. Jangan
mencuri, tapi ini kepepet ya
misalkan ya tidak disarankan
mencuri. Tapi kan ada kalanya ya
itu dia.
Tapi kalau pendapat mbak Ya hampir kurang lebih sama sih,
sendiri tentang sosok
kayak ibu tadi jadi lebih ke
perempuan ideal. Kalau
bagaimana dia menggali dirinya
tadi kan sosok perempuan dan dia bisa bermanfaat dengan
ibu, kalau ini ideal.
lingkungannya. Begitu sih.
Kalau pekerjaan domestik Kalau itu sebenernya apa
itu kan kayak nyuci,
namanya kalau bersih bersih gitu
masak, menurut mbak itu, kan. Hmm intinya bersih
sebenernya menjadi
bersihnya ini vital engga.
tanggung jawab siapa sih Maksudnya ada pekerjaan yang
dalam keluarga?
lebih man engga, balik lagi ke
ibu, kan biasanya waktu yang
diperluin untuk anak ke ibu kan
hmm nanti pasti dia istilahnya itu
ga bisa diulang jadi kalau
memang lebih apa ya lebih butuh
si anak, yaudah beres-beresnya
bisa di nanti gitu kan. Tapi tetep
kalau namanya beres-beres udah
pasti akan dikerjain tapi kalau
misalkan hmm apa istilahnya itu
bukan main dari periode waktu
usia anak misalkan ya berarti itu
fokusnya buat ngurusin anak.
Tapi kalau prioritas kita gak
banyak aktivitas ya itu misalkan
mau bersih bersih bisa berbagi
dengan suami misalkan. Tapi
kalau suami ada yang juga
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A

A

mungkin kerjanya sampai malam
kan ada gitu kan, balik lagi
kesepakatan di keluarga. Kalau
memungkinkan pakai pembantu
ya bisa pakai pembantu. Tapi
kalau memang pakai pembantu
sih ini idealnya mereka memang
sifatnya hanya membantu jadi
dalam artian misalkan dalam
memasak, memasak itu mungkin
kita yang tentuin menu menunya
apa dibantuin mereka yang masak
gapapa. Tapi maksudnya enggak
dilepasin sepenuhnya misalkan
hmm mungkin nyuci baju atau
nata nata rumah mungkin kalau
sepenuhnya dikasih yaudah
mungkin udah dirapihin, terus
kita ini dimana ya barang ini
dimana ya. Kita gak tau. Jadi
istilahnya mereka bener bener
sifatnya jadi yang bantuin
idealnya. Tapi kalau pun kadang
kadang ya mungkin karena
keadaan yaudah udah dipegang
dia semua. Kalau uda begitu ya
mau gak mau ya nanti dicek lagi
setelah dia beres beres yaudah.
Ini beneran tempatnya disini gak
ya. Jadi masih ada kontrol dari si
ibunya ini.
Tapi kalau di rumah mbak Kalau hari sabtu minggu saya
sendiri yang beres-beres
masih bisa kepegang tapi kalau
di rumah siapa?
pas hari kerja yang bisa saya
pegang aja misalkan cuci piring
itu kan masih bisa. Tapi kalau
udah kayak ngepel, nyuci baju,
setrika, itu udah angkat tangan.
Biasa kan pembantu. Paling biasa
lebih ke mengontrol sebelum baju
dicuci paling dilihat ada yang
ketinggalan gak di kantong
Tapi kalau suami bantuin Kalau suami, saya lebih kasihin
juga?
pilihan dia lebih seneng ke mana
yang pekerjaan domestik. Nah
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A

C

kebetulan dia senengnya masak,
jadi yaudah gitu.
Jadi bagi bagi juga gitu ya Kalau nyuci dia masih mau tapi
kalau nyetrika pasti ga mau. Nah
biasanya kan ada masa dimana
pembantu pulang kampung
lebaran kan, yaudah paling ya itu
pembaginya paling dia mau nyuci
tapi dia gak mau nyetrika hahaha.
Gitu pasti, karena memang
setrika itu memang pekerjaan
berat. Mungkin kalau kita lagi
sama sama sibuk, sekarang ini era
modern jadi mari kita manfaatkan
yang namanya laundry! Lebih
cepat dan banyak laundry murah
juga sekarang
Sebenernya aku habis ini Ada kaitannya dengan berita ya?
mau kasih mbak sebuah
artikel. Jadi mbak bisa
baca dulu artikelnya.
He eh jadi aku kasih
Ini memang beritanya ini ya yang
mbak 3 artikel itu 3-3nya dipilih ya? Atau acak
tentang Tribunnews, nanti sebenernya?
aku akan tanyain ke mbak
tentang judulnya,
pemahaman mbak tentang
artikel. Kayak gitu gitu
nya sih. Boleh dibaca
dulu.
Ada 3 itu udah hasil aku
Oh oke. Oke jadi yang mau
filter jadi ada tujuannya
ditanyain he eh?
Dari judulnya deh
Hmmm. Kalau dari bahasa
Oposisi
menurut mbak gimana?
mungkin karena saya golongan
Mbak suka pro atau
masyarakat baku ya jadi
gimana?
bahasanya hmm memang kayak
bikin orang penasaran jadi bikin
ngeklik gitu ya. Tapi secara judul
Artikel 1: Lewat Gang
berita bahasanya memang ga
Sempit, Gadis 19 Tahun
di Jatinegara Jadi Korban baku, maksudnya memang
gimana ya bahasanya kayak
Pelecehan Seksual
bahasa sehari-hari banget kayak
bahasa ngobrol jadi bukan bahasa
tulisan. Mungkin karena saya
basicnya ilkom kalau dari isi dari
artikelnya agak kurang teliti sih
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B

B+D

B

B

maksudnya ada typo-typo gitu
kadang kadang pokoknya karena
karakternya emang beda sih
maksudnya kalau media dulu kan
kayak Kompas itu dulu saya inget
banget ada yang complain soal
salah satu artikel yang pemilihan
kata dan ada typo itu
complainnya hard hahaha kalau
sekarang kan mungkin dikejar
deadline mereka harus cepat naik
ya jadi ya yaudah bahasanya
pemilihan kata katanya ini nya
lebih ke bahasa obrolan
sebenernya. Dan itu deh ada ada
typo
Ini tentang ada orang ada cewek
yang lewat gang sempit terus tiba
tiba ada cewek yang tiba tiba
diserang dilakukan pelecehan gitu
sih.

Tapi kalau dari segi
pemahaman mbak, coba
tolong mbak ceritakan
dari segi pemahaman
mbak, ini artikel tentang
apa?
Menurut mbak disini yang Menurut ini yang salah siapa?
salah siapa?
Hmm kalau ini agak sulit karena
disini agak kurang jelas kurang
dalem si cewek ini bajunya
seperti apa. Secara detail
mungkin si cewek pake baju mini
atau mungkin si ceweknya ini
sebenernya biasa aja tapi
mungkin cowoknya yang
memang hyper mungkin ya. Nah
itu belum bisa disalahkan karena
infonya gak detail gitu sih.
Tapi mbak artinya gak tau Iya
disini siapa yang salah.
Kalau berdasarkan artikel
ini mbak belum bisa
tentuin siapa yang salah?
Tapi kalau misalnya mbak Kalau posisi seperti itu, ini kan
nih di posisi si cewek ini
gangnya gang sempit, sebenernya
menurut mbak, mbak
salah apa namanya mungkin yang
bakal ngapain sih kalau
pertama mengantisipasi tidak
mbak ada di posisi si
melewati gang sempit, tapi
cewek ini?
alternatif kedua ya hmm ini
pastinya akan kalau saya
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Stigmatisasi
dominan

Negosiasi

Stereotip
negosiasi

mungkin malah beda.. hmm tapi
saya harus ngeliatin ini sih
karakter dari si penyerangnya
juga. Karena kalau saya dulu
malah dapet ajaran kalau
misalkan kayak gitu kita pura
pura mau aja begitu dia lengah
baru kita serang. Ngerti gak.
Kalau kita memberontak kan di
satu sisi dia malah kayak makin
napsu tapi kalau yaudah iya gue
juga mau tapi jangan disini,
misalkan kayak gitu. Makanya
tapi itu tergantung mungkin pola
itu ya dulu di lingkungan saya
kampusnya kan juga lumayan kan
nah terus kan kita ngakalinnya
kayak gitu. Kita lebih baik
berdamai dulu abis itu kita
serang, lapor atau ditinggal.
Soalnya dalam keadaan seperti itu
pasti kepepet banget, kita gak
mungkin menelfon kita gak
mungkin apa. Dan pasti kita
panik salah satu caranya
semacem membalikan psikologis
gitu kan. Jadi kayak membiarkan
dia untuk semacem oh gua mau
kok gue juga suka kok sama lu,
tapi jangan disini. Kayak gitu
gitu. Tapi kalau dari aku ya tapi
cara pikirku gak biasa tapi kalau
dari pengalaman aku liat liat dari
sebelumnya tempat ngeliat yang
kayak gitu jadi aku pikir emang
begitu sih tipenya emang harus
semacem diokein dulu. Jadi
intinya kita cari aman dulu.
Kayak kita ketemu perampok
kadang kadang minta duitnya,
pasti oh iya deh kita kasih duitnya
abis itu baru lapor polisi atau apa.
Tapi maksudnya yang pertama
jangan bereaksi melawan dulu,
karena kalau kita melawan
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B+D+E Kalau misalnya dari
pemahaman cerita ini,
kenapa sih ini bisa terjadi,
di urut urut kronologisnya
alasan kenapa ini bisa
terjadi menurut mbak
gimana?

B

C

Gapapa mbak haha aku
senang. Nah sebentar ya
mbak artikel selanjutnya.
Hmm ntar aku baru
ceritain hahaha
Udah mbak?
Kalau dari segi judul,
menurut mbak gimana?
Artikel 3: Wanita Tewas
itu Bernama Maryati,
Suka Pamer Perhiasan ke
Warga

memberontak rata-rata makin
beringas gitu kan istilahnya.
Hmm. Itu juga masih.. harus tau
dua dari dua sisi ya dari si cewek
dan cowoknya. Kalau dari cowok
ini kan bisa jadi balik lagi hmm
apa ya derasnya akses informasi
dan segala macem bisa jadi
sebelumnya dia nonton video
Youtube yang aneh-aneh
mungkin ya. Atau mungkin dia
memang hyper jadi memang
bawaan. Tapi kalau dilihat dari
bahasanya dia tadi sempat
menyampaikan sudah pernah
sempat diikuti. Jadi mungkin dia
udah tau ceweknya, kenal tapi si
ceweknya mungkin ga kenal atau
mungkin sudah saling kenal iya
itu juga gak tau kan. Iya terus ya
itu kemungkinan pertama atau
kemungkinan kedua ya itu lagi
dari pembawaan si cewek entah
pakaian atau gesturnya dia yang
mungkin mengundang. Begitu,
jadi banyak ini ya saya ya banyak
ber hahahah
D tuh apa sih D? Hahahah

Oke
Oke
Hmmm ya cukup apa namanya.
Cukup merangkum isi berita sih
kalau orang ga ngerti wanita
tewas itu .... jadi kayak
rangkuman, tapi kalau dari
susunan bahasa seperti biasa,
memang yang penting orang ini
ngomongin apa sih. Misalnya
cukup bisa informatif tapi bisa
sekilas diliat. Jadi pasti rata-rata
sejauh ini jarang yang EYD lagi
hahaha.
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Stigmatisasi
dan
penghakima
n korban
dominan

C

Tapi kalau dari segi judul,
apa sih yang pertama
mbak pahami dari ini?
Begitu baca judul
langsung teng?

B+F

Tapi kalau dari posisi
tersebut, harusnya si
cewek ini gimana sih si
Maryati ini. Mbak kan
perempuan, kalau dari sisi
Maryati mbak bakal
gimana?

Agak negatif sih karena imagenya
adalah ya dia emang sudah
selayaknya meninggal karena
udah dirampok dan suka pamer
gitu kan. Tapi kalau dibaca lagi
ke dalam ya maksudnya bukan
salah dia banget gitu kan.
Istilahnya bukan karena keadaan
dia emang mau pamer gitu kan
kalau diliat, sekarang kan
kejahatan kadang kadang bukan
karena niat tapi kalau ada peluang
yaudah. Kayak waktu itu
perampokan di apa pulo gadung,
terus pulomas terus satunya di
yang ini akhirnya ternyata
dibunuh sama driver atau sama
siapanya padahal istilahnya dia
udah baik banget sama
keluarganya dia atau udah
semacem istilahnya kayak gitu.
Jadi kejahatan orang gak bisa
ditebak sih meskipun even udah
mau bertahun tahun istilahnya
udah ngikut kita atau gimana tapi
ya kadang kala orang pas kalau
lagi butuh duit yaudah, apapun.
Istilahnya kalau perlu jahat
yaudah gitu kan. Gitu..
Kalau mungkin bedanya adalah
dia ini kan sendiri single, terus
dia juga kayak mungkin dia
punya ketakutan terhadap apapun
sih karena dia kan harus
membentengin diri dia sendiri
dan jaga diri dia sendiri dia punya
pengalaman trauma sebelumnya
yang pernah kerampokan dan cari
amannya ya dia jaga aja. Tapi
kalau kita atau saya mungkin
beda karena kita kan akses
informasi dan temen temennya
kan beda. Bisa jadi kalau kita kan
mikir yaudah sih simpen aja di
bank atau simpen dimana. Tapi
kalau ini saya lihat dari latar
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Judul
Oposisi

Stereotip
dominan

belakangnya dia ya itu tadi dari
dianya sendiri posisinya ya
mungkin sebagai janda dan
mungkin itu akses informasinya
dan lingkungannya tidak
mensupport dia untuk akses ke
bank atau ke apa ya bisa jadi dia
ya memilih cara itu ya kan. Tapi
kalau secara ketentuan etika yang
berlaku pasti dimana mana
dibilang kan kalau mau
berpergian dilarang memakai
perhiasan berlebih itu kan udah
secara prasyarat istilahnya apa ya
hmm etika umum lah ya. Kalau
mungkin kayak buang sampah
pada tempatnya. Sebenernya
semua orang tau, istilahnya jalan
harus pake stnk helm, sebenernya
ya itu ya memang udah mancing
gitu kan. Tapi ya itu tadi balik
lagi ke ini tadi. Pengalaman dia
mungkin yang membuat dia
kayak misalkan kita ngomong
teriak teriak di tempat kita biasa
tapi bagi orang gak sopan. Kayak
gitu. Tapi kan balik lagi ke apa
namanya hmm hakikat umum.
Kesepakatan.
B+D+E Jadi bisa dirangkum si
Istilahnya dalam ketentuan umum
Maryati ini mungkin
ya kalo lo mau pergi ya pake
etikanya dalam hal..
helm gitu kan biar ga luka tapi ini
istilahnya mungkin dia denger
tapi dia menurut dia gapapa kok
saya udah biasa lewat jalan sini
jadi gak kenapa kenapa. Kayak
gitu sih
B
Tapi kalau dari
Hmm kedua belah pihak
permasalahan ini siapa sih sebenernya. Hampir sama kayak
yang harusnya
kasus pemerkosaan tadi kalau
bertanggung jawab?
yang ini, ini kan artinya dibunuh
dan dirampok kan berarti kan
kadang-kadang kalau udah
kesentuh faktor ekonomi kan
biasanya si perampoknya ini apa..
mungkin dia dijerat hutang atau
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Stigmatisasi
,
penghakima
n dominan

apa mungkin dia jadi sadis atau
punya bawaan sadis gitu kan.
Kadang kan ada orang orang
yang memang sudah terbiasa
gapapa gue kemaren udah bunuh
orang berapa kan jadi ga masalah
bunuh lagi gitu kan. Nah itu balik
lagi ke si ini tadi yang ngambil
itu tadi karena dia kan istilahnya
di tempat saya itu yang namanya
motor ilang itu udah udah
langganan sampe orang bilang
kan saya baru pindah. Engga kok
saya gembok, oh jangan salah
nanti dikasih cairan kimia
gemboknya bisa dibuka. Oh..
ngeri ya.. iya istilahnya tadi saya
kepikiran mau beli motor baru
tapi kan orang jadi kepikiran
langsung buset aku akan
mengorbankan motor baru ku
dong kalau sampai kayak gitu..
Ya terus kalau misalkan
katakanlah aku simpen di dalem
tapi kalau misalkan amit amit
dirampoknya di jalan kalau dia
udah ngincer kan bisa kejadian
kan. Nah itu jadi emang balik lagi
ke karakternya bawaannya
pencurinya. Kan kadang ada yang
nyuri sampe nembak si pemilik
kayak gitu gitu sih.
B+E+D Jadi yang mungkin
bertanggung jawab kedua
belah pihak?

B+D

Kalau dari cerita ini
kenapa sih bisa terjadi
kalau dari dirunut
kronologinya. Alasannya
kenapa menurut
pemahaman mbak sendiri

Kedua belah pihak. Karena
satunya memang istilahnya ada
gula ada semut, yang satunya
emang yang ini satunya juga ya
kompor juga kan. Yang satu
kompor yang satunya minyak.
Yaudah meledak
Kalau dari saya sendiri itu sih
pertama mungkin yang ngambil
emang lagi butuh terus si yang ini
juga secara orang lagi laper terus
tiba tiba ada makanan. Diliatin
aja ya hahaha itu kan jadi kayak
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Stigmatisasi
, dominan

C

C

C
C

C
B

B

B
B

Terakhir...
Tenang mbak, ga lama
lama maafkan diriku
Ini dia. Udah..
Artikel 2: Tewasnya
Gadis Berhijab di Hutan
Jati Blora Bermula dari
Hujan Hingga Lakukan
Hubungan Terlarang
Lebih dari 7 kata

Ada halaman duanya
mbak
Kalau dari judulnya
menurut mbak kayak
gimana
Tapi dari pemahaman
mbak?
Agak membingungkan?
Atau ga kalau itu lama
langsung baca aja deh.
Tapi tadi sampai mana
mbak?
Oh bisa deh mbak maaf..
ini.. (penanya
memberikan artikel lagi)
Eh ga ada. Oh iya banyak
ya
Kalau dari judul tadi kan
katanya ga jelas gitu ya
amburadul ya. Masih
inget kan? Tapi kayaknya
mbak lebih setuju
menolak atau gimana
terhadap pemahaman
judul. Gimana?

pengen kayak pengen ngerebut
gitu kayak gitu..
Okey
Iya
Aduh judulnya bikin pusing
hahaha. Tewasnya gadis berhijab
di hutan blora bermula dari hujan
hingga lakukan hubungan
terlarang. Oke. Berapa banyak itu
hahahaha
Ya istilahnya kalau kita bikin
paper aja judulnya kan ga boleh
panjang panjang juga. Selama
masih nyambung tapi ini judulnya
udah panjang juga gak
nyambung. Agak ya banyak apa
namanya banyak subjek di
dalemnya kan. Oke.. baiklah
hahahaha
Oh oke hahah
Kepanjangan.

Agak membingungkan hahah
Bujuk rayu mana bujuk rayu. Ini
nih nih..

Tiga ya?

Bentar ya.
Hmm kalau dari ini ceritanya
juga agak complicated sih
sebenernya.
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Judul
Oposisi

B

Kalau dari judul mbak
gimana tanggapannya

B

Terus pemahaman mbak
boleh diceritain lagi gak
dari yang mbak baca

B+F+E

Jadi itu tadi pandangan
mbak terhadap si pelaku
ya? Kayak psikopat dan
udah ini. Tapi kalau dari
segi ceweknya. Kalau
menurut mbak dari
perspektif ceweknya
gimana?

B
B

Si wanitanya?
Tapi kalau dari yang
bermasalah, pihak yang
harusnya bertanggung
jawab di antara kasus itu
siapa?

Lebih bisa merangkum sih tapi
setelah baca tapi pas baca ininya
kurang jelas. Tapi setelah baca
cukup mewakili dari isi sih.
Kayak gitu
Ya intinya membujuk rayu terus
akhirnya hmm pasangan si
ceweknya ini mau untuk
melakukan hubungan. Tapi
sepertinya ini juga kayaknya baru
kenal soalnya si cowoknya aja
belum ketawan rumahnya dimana
ininya gimana nah dan sepertinya
sudah biasa melakukan mungkin
ya itu tadi. Kayak psikopat atau
apa istilahnya dia tidak ada rasa
bersalah tidak ada istilahnya
melakukan itu dan setelah
membunuh yaudah, dia ga ada
perasaan menyesal gitu.
Kalau dari aku, ya.. sebenernya
agak terburu buru juga. Soalnya
kan belum kenal terus ga tau
rumahnya ga tau apa ya... agak
bingung tapi ya.. karena bisa
dibilang disini masih ga jelas sih
disini kenalnya udah berapa lama.
Cuman kalau dilihat dari ke
nggak tauan ini mungkin bisa aja
udah komunikasi lama tapi baru
ketemunya sekarang terus jadinya
terjadilah gitu kan itu ya itu tadi
sama kayak yang sebelumnya
lebih ke faktor apa ya minimnya
pergaulan dia kurang kenal orang
terus akhirnya kenal orang terus
jadi dia percaya aja.
Si wanitanya. He eh.
Ya harusnya sih yang cowoknya.
Tapi ya.. dia pasti tidak mau
bertanggung jawab karena di satu
sisi dia udah mati rasa, ya dalam
arti dia udah salah pun enggak ini
engga. Tapi ya bisa dibilang ya
ini hmm bisa dibilang ya dua
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B+F

Kalau misalnya dilihat
dari kronologinya kenapa
ini bisa terjadi mbak?

B

Jadi kenapa ini bisa
terjadi ada faktor dari dua
belah pihak?

B

Ada paksaan

B

Oke. Hmm sebenernya
udah sih mbak. Cuman
mau nanya doang. Dari
ketiga artikel ini, mbak
sadar gak sih ketiga
artikel itu menggiring
opini menyalahkan
korban. Mbak sadar ga?
Tapi sebelum aku
ngomong mbak sadar
gak?

B

duanya juga. Soalnya kenapa mau
ceweknya juga
Kalau ini terjadi ya kalau
cowoknya lagi pengen, haha
kalau ceweknya ya istilahnya
mungkin dia merasa gue kok ga
laku laku. Ya mungkin. Mungkin
lagi single dan dia merasa
percaya aja sama si cowok,
yaudah gitu. Untuk membuktikan
kan mungkin semacem di minta
bukti kalau suka atau sayang
mungkin ya. Terus akhirnya bisa
ngelakuin itu dari si ceweknya
itu.
Dua belah pihak. Karena kan
diceritakan pada saat itu
melakukan hubungan tidak ada
paksaan.
Tidak ada paksaan kan itu
dibilang istilahnya membujuk
rayu terus si ceweknya mau kan.
Tapi setelah itu selesai si
ceweknya kan ketakutan. Nah
artinya pasti itu kejadian tidak
ada paksaan.
Menyalahkan korban. Hmm
sebenernya ya.. enggak tau bisa
jadi sih.. Oh iya iya bener.

Kalau tadi sih dari beberapa
pertanyaan ada yang iya tapi ada
juga yang engga. Jadi kan dari
yang judul pertama gara- gara dia
memakai perhiasan makanya dia
ini kan. Nah itu itu berasa. Terus
yang satunya lagi itu adalah yang
pertama ini juga yang lewat gang
sempit. Karena orang pasti
menyalahkan kenapa dia lewat
gang sempit emang ga ada gang
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dominan,
stigmatisasi
negosiasi

B
B

Jadi dari ketiga artikel
itu..
Tapi kalau aku gak
ngomong tadi mbak sadar
gak?

lain gitu kan? Terus sendirian
lagi..
Yang paling ngeh sih yang dua
ini,
Enggak terlalu. Yang ngehnya
cuman yang dua ini sih.
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Kode D: Stigmatisasi korban sebagai pelaku
Kode E: Penghakiman korban
Kode F: Stereotip perempuan

Kode
A

A
A
A

A
A

A

A
A

A

Pertanyaan
Boleh tolong perkenalan
diri dulu gak kak? Nama,
umur dan alamat?
Iya kak
Terus tinggalnya dimana
kak?
Nah sekarang ini
pekerjaannya boleh
dikasih tau kak sebagai
apa?
Di sebuah bank ya artinya.
Kakak dulu pendidikan
terakhirnya sebagai apa
kak?
Kakak punya adik atau di
keluarga ada berapa
saudara?
Oh.. dia cewek atau
cowok?
Oh oke. Terus kalau
misalnya orang tua kerja
apa kak?
Oh ibu rumah tangga.
Terus apa namanya, biasa

Jawaban
Nama? Nama lengkap?

Nama lengkap Susani Rimanto,
umur 28.
Di Pamulang 2
Nah ini, bingung nih
pekerjaannya sekarang sebagai
apa. Saya teller apa cs nih?
Hahha iyah frontliner gitu aja
kali ya.
He eh
S1 haha jurusan akuntansi.

Ada dua. Eh satu saudara satu
adik.
Cowok
Orang tua gak kerja. Ibu rumah
tangga aja
Dianter suami hehehe
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Interpretasi

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A

A
A

kak kalau kemana mana
transportasi naik apa kak?
Oh jadi kakak sudah
bersuami dan sudah
memiliki anak?
Kalau misalnya kegiatan
sehari-hari gitu biasanya
ngapain kak?
Iya selain kerja, misalkan
dari senen sampai jumat
kerja, sisanya gimana

Belum punya anak baru mau
punya anak.
Maksudnya? Selain kerja?

Sisanya nyampe rumah kan udah
malem paling Cuma hmm
ngerjain kerjaan rumah kalau ga
cape terus kalau misalkan cape
yaudah langsung mandi istirahat
Oh tapi kalau misalnya
Kegiatan bareng suami
hari-hari kegiatan keluarga maksudnya kayak gimana?
gitu artinya bareng suami
biasa kapan itu?
Biasa kan suka kumpul
Oh weekend sih biasa mertua
keluarga atau apa kan.
atau orang tua aku sih ke rumah
atau aku yang ke rumah orang
tua gitu sih.
Oh tapi jadi weekend
Entah kita yang ke sana atau
selalu ketemu gitu ya?
orang tua yang ke rumah.
Kakak saat ini kan ada
Hmm yang elektronik.
berbagai macam media
kan. Ada tv, elektronik itu
internet, ada cetak, radio.
Nah kakak tuh dari empat
itu kira kira lebih prefer
yang mana?
Elektronik? Lebih seneng He eh.
pake yang elektronik?
Kalau boleh tau biasa suka Kalau berita.. paling kayak
buka apa di elektronik itu? detik.com gitu ya terus paling tv
juga kadang pasti kalau mau
tidur sih pasti nonton tv
Nonton tv, tapi biasanya
Kalau misalnya malem sih
kalau nonton tv sukanya
kadang kalau ga nonton yang
kan ada entertainment atau sinema kadang berita.
apa kakak tuh sukanya
kayak gimana sih.
Berita? Jadi kakak suka
Suka
berita ya?
Kalau berita itu kalau
Hmm yang lagi diikutin apa ya?
boleh tau sekarang isu
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yang lagi diikutin apaan
ya kak?
A

Jadi kakak emang doyan
politik?

A

Oh jadi kakak termasuk
orang yang perhatian
media berita gitu ya.
Kalau misalkan frekuensi
kan ada pagi siang malem,
kalau kakak paling sering
pakainya kapan?
Malem. Kalau boleh tau
frekuensinya kan jadi ada
light viewers medium dan
heavy. Heavy itu sekitar
15 jam per hari kira kira
kaka menempati media?
Light itu ringan medium
yang setengah setengah.
Kira-kira 6 jam

A

A

A

A

A
A

A

Kemaren kan yang baru banget
yang di mako brimob. Politik sih
palingan
Suka ininya aja ga suka terjun
tapi suka ngikutin aja. Oh ini lagi
trennya begini. Karena kan mau
pemilu juga
Malem.

Kalau medium itu kira kira
berapa lama?

Gak sampai 6 juga sih. Karena
kan paling malem. Sampe jam
tidur itu dari jam 8 sampe jam
11, 3 jam paling.
Hmm paling instagram doang
sekarang.

3 jam doang ya kira-kira
itu including nonton tv,
media sosial. Gitu ya..
Kalau media sosial lebih
suka apa kak?
Oh sekarang lagi pake
Hmm artis hahahha
Instagram. Tapi kalo
Instagram biasa follow
akun apa sih kak
biasanya? Kayak yang lagi
diikutin, isu yang lagi
diikutin
Lambe turah?
Engga hahaa lambe turah aku ga
follow.
Jadi suka artis ya
Ga follow ga follow.
Sebelumnya follow tapi sekarang
engga hahahah..
Sekarang sudah tidak
Tribunnews? Tau
hahaha. Tapi kalau
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A

A
A

A

A

misalnya tau gak sih
tribunnews itu apa?
Boleh tolong dijelasin gak
kak. Menurut kakak
tribunnews itu apa?

Detik.com itu kan media,
dia membuat berita
He eh membuat berita jadi
sama kayak detik ya
semacem kayak detik.
Nah kak kalau misalnya
kalau boleh tau di
keluarga kakak dulu kan
dua bersaudara kan ada
cowok dan cewek, dari
keluarga tuh suka diajarin
gak sih oh cowok harus
bagaimana oh cewek harus
begini. Suka kayak gitu
gak sih?

Tapi kalau di pola asuhan
terhadap anak perempuan
dan laki-laki ada
perbedaan gak?

Itu dia bukannya kayak
detik.com gitu ya? Jadi dia itu
kayak apa sih sumber medianya
gitu. Apa ya disebutnya kalau
kayak penyelenggara maksudnya
dia itu yang nampung media
nampung berita terus ya
semacem kayak detik.com gitu
ya tapi gimana ya jelasinnya.
Bukannya sama. Tribunnews
juga aku liatnya gitu.
He eh.

Enggak terlalu ini sih. Jadi lebih
ke gimana ya ngebentuk pribadi.
Kalau aku sih lebih ngebentuk
pribadi sendiri gimana. Kalau
emang aku hmm yang lurus lurus
aja gitu maksudnya. Tapi kalau
dari orang tua udah kasih tau sih
rules rulesnya baik atau
buruknya tuh gimana, kalau ini
jangan hal hal yang negatif atau
gimana. Hmm dibatesin atau apa
sih engga. Adek aku juga kayak
gitu. AJadi misalnya jalanin
sesukanya ya tapi tetep di
rulesnya masing-masing sih
maksudnya di rules rules baik
baiknya
Hmm.. kalau aku sih ngerasanya
gimana ya..hmm ada dulu.
Enggak kalau dulu waktu aku
kan masih ada papa aku kan. Nah
waktu masih ada papa aku tuh
agak keras gimana maksudnya
tegas gitu kan karena ya gimana
sih biasa kan kalau ada ayah ibu,
ayah lebih tegas gitu kan. Kalau
pas adek aku itu kayaknya mama
lebih sayang gitu ya, udahlah
ngebebasin ini gimana gimana,
ga terlalu tegas.
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A

A

A

A

A

A

A

Oh tapi kalau misalnya
Iyah ada
kira kira ada gak sih kayak
larangan misalnya cewek
ga boleh pake rok mini
atau cewek ga boleh
pulang malem.
Semacem?
Yang aku ga boleh pulang
malem itu.
Jam berapa?
Jam 10
Oh tapi adek kakak boleh? Adek boleh. Engga tapi
maksudnya udah diomongin apa
gimana tapi adek tetep gitu.
Yaudah nyokap ga bisa larang
larang banget gitu
Jadi kalau masalah ajaran Enggak. Enggak sih
anak cowo anak cewek ga
jauh beda ya?
Enggak terlalu beda.
Enggak
Kalau kakak nih di rumah
kan pendapat kakak,
artinya sekarang kaka
tinggalnya sama suami aja
ya? Ga sama mama?
Kalau misalnya di rumah
Hmm ibu rumah tangga tuh yang
dulu waktu masih tinggal
kerjaannya justru banyak banget.
serumah, menurut kakak
Ngerjain kerjaan yang 24 jam
tuh profesi ibu rumah
justru ga kelar kelar. Selain
tangga tuh gimana sih
ngerjain kerjaan rumah, ya mama
kak?
sih ada dagang juga di rumah,
jadi sambil iniin dagangan
sambil urusin pekerjaan rumah
juga. Pokoknya aku taunya aku
berangkat kerja pagi, pulang
sampe rumah kamar udah rapi ini
udah rapi segala macem. Gatau
itu gimana hahaha tapi sekarang
mulai berasa sih emang. Cape
banget kerjaannya
Jadi menurut kakak
Hmm pekerjaan suatu pekerjaan
profesi ibu rumah tangga
yang ga ada batas waktunya, ga
adalah... Coba diinin
ada hmm ga ada istilahnya
timbal baliknya apa. Kalau kita
kerja misalnya jadi karyawan kan
kita dapet gaji kalau ibu rumah
tangga ini engga. Ga ada timbal
baliknya gitu. Tapi ya itu penting
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A

Tapi kalau misalnya ibu
rumah tangga pekerja nih.
Kalau kayak kakak kan
kalau nanti punya anak
kan menjadi ibu rumah
tangga sekaligus pekerja.
Menurut kakak pendapat
kakak terhadap ibu rumah
tangga pekerja?

A

Amin, tapi kan sekarang
orang suka bilang ya aduh
jadi ibu rumah tangga aja
jangan jadi pekerja. Kalau
orang-orang ya. Kalau
menurut kakak gimana?

banget. Kalau misalnya di rumah
ga ada ibu rumah tangga tuh ga
ada yang ga ada yang ngurusin
rumah, ngatur anak anak kayak
gitu gitu nya sih
Gatau sih sebenernya ini kan
baru mau ngejalanin. Gatau sih
bisa apa enggaknya. Cuman aku
emang pengennya gak cuman
jadi ibu rumah tangga aja.
Karena kayak tadi aku bilang
pekerjaan ibu rumah tangga itu
pekerjaan yang ga selesai-selesai.
Pekerjaan yang justru hmm
istilahnya to do listnya lebih
banyak daripda pekerjaan kita di
kantor sendiri kan udah tau nih
kita mau ini ini mesti
ngerjainnya ini ini ini selesai.
Delapan jam atau sekian jam.
Kalau ibu rumah tangga tuh
engga, nah makanya dengan
ngerjain rutinitas yang ga selesaiselesai itu aku takutnya bosen.
Gitu. Jadi emang ya sekarang ini
kan mulai nantinya bisa memulai
coba membagi waktu kerja terus
ntar pulang kerja jadi ibu rumah
tangga. Mudah mudahan bisa
Kalau menurut aku, aku sih
kurang hmm kurang setuju ya
sama statement seperti itu, kalau
aku sendiri aku udah sekolah
tinggi tinggi hmm udah ambil
pendidikan tinggi kalau aku di
rumah aja, yang ada tuh nanti
ilmu ilmu yang udah aku dapet
takutnya ga terasa. Gitu ..
maksudnya nanti lama lama jadi
lupa atau mungkin nanti aku
sosialisasi sama orang kan kalau
aku frontliner ini kan sosialisasi
sama orang orang terus. Kalau
misalnya kayak di rumah nanti
ke.. waktunya kesita sama
kerjaan-kerjaan, atau nanti di
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A

A

A

A

A

A

Oke oke.. Tapi kalau
pekerjaan domestik, itu
tuh kayak nyuci, masak,
itu tuh pekerjaanpekerjaan domestik.
Menurut kakak itu
sebenernya di dalem
rumah tangga menjadi
tanggung jawab siapa sih
kak?
Istri? Hmm di rumah
kakak itu yang bersihbersih? Maksudnya
gimana diimplementasinya

Oalah. Tapi suka bagi
tugas gitu gak sih sama
suami?
Enggak? Jadi bener bener
dari nyuci, ngepel ,
nyetrika itu kakak?Jadi
menurut kakak itu
pekerjaan istri?
Okeh, kalau misalnya
peran perempuan ideal
menurut kakak. Ini abstrak
banget pertanyaannya jadi
bisa diartikan kakak
segimana pun.
Peran sosok perempuan
ideal menurut kakak.

rumah aktivitasnya cuman
ngobrol sama tetangga atau apa.
Gitu. Kayaknya kurang efisien
gitu gitu
Hmm maksudnya antara suami
atau istri? Istri

Kalau di rumah kalau ini sih
tetep jadi bagiannya aku. Gitu
maksudnya kayak nyuci,
bebenah, nyapu ngepel tetep
ininya aku. Cuman kalau
misalnya akunya lagi cape
banget sampe emang gak mau
megang kerjaan kadang suami
bantuin. Atau kadang mama
yang bantuin hahha.
Hmm enggak sih.

He ehm.

Peran perempuan?

Hmm peran perempuan ideal
menurut aku dia yang mandiri,
yang bisa hmm menempatkan
dirinya itu di berbagai macam
posisi entah itu dia ibu rumah
tangga, atau pun karyawan
ataupun profesi profesi lainnya
yang profesional. Perempuan
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ideal itu dia yang bisa ngebagi
waktunya antara pekerjaan sama
keluarga.
A

A
A

A

A

B +C

C

C

Hmm bisa bagi waktunya
antara pekerjaan dan
keluarga ya. Nah terus kak
aku sebenernya mau kasih
artikel. Lebih tepatnya ada
3 artikel kak. Jadi kaka
bisa baca dulu yang
pertama yang ini. Nanti
aku akan tanya pendapat
kakak tentang artikelnya.
Baca dulu aja
Enggak engga hahah
santai aja
Satu dulu aja artikelnya
kak
Gausah serius banget kak.
Sebenernya ntar
pertanyaannya simple.
Jangan terlalu hahaha
Iya hahah ntar aku
tanyainnya opini hahaha
bukan ujian kak. Hahaha
jangan terlalu serius.
Udah? Mau nanya dari
judul menurut kakak
gimana? Dari segi
judulnya
Hmm pemahaman kakak
setelah baca judulnya tuh
apa yang kaka sadar apa
yang kakak maknai apa
yang kakak pahamin
Artikel 3: Wanita Tewas
itu Bernama Maryati,
Suka Pamer Perhiasan ke
Warga
Judulnya menarik untuk
dibaca? Menarik dari segi
apa kak?

Bacanya enggak di kasih waktu
kan?
......
He eh
Ntar pertanyaannya dari sini ya?

Ya sudah

He eh. Maksudnya kayak
gimanaya?

Hmm emang maksudnya emang
ada korelasinya ya dan menarik.
Menarik juga

Hmm ya kan disini kan wanita
tewas itu bernama maryati, suka
pamer perhiasan ke warga jadi
tuh hmm mungkin jadi langsung
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dominan

B

B

B
B

kebacanya oh jadi dia meninggal
atau dia tewas ini karena
kerampokan. Karena dia suka
pake pake perhiasan.
Oh itu yang kakak tangkep Maksudnya memposisikan
ya, oke oke terus kalau
dirinya gimana?
dari kasus ini nih kasus si
Maryati, menurut kakak
kakak kan perempuan ya
kalau kakak diposisikan
sebagai Maryati nih
menurut kakak, kakak tuh
mesti gimana sih pada
posisi Maryati, sebelum
dia mati tentunya.
Jadi misalkan ini hmm
Mungkin melakukan hal yang
tadi kan si kakak udah
sama karena disini kan dijelasin
baca nih. Jadi si Maryati
kalau sebelumnya itu dia udah
ini tewas. Kalau misalkan pernah kerampokkan di
kakak sebagai perempuan rumahnya karena ninggalin
sebagai sosok si Maryati
barang-barangnya di
nih sebagai sosok korban. kontrakannya itu. Makanya dia
Kakak tuh bakal
hmm kerampokkan gitu
melakukan hal yang sama kehilangan mungkin makanya
atau apa atau apa
dia berasumsi gitu daripada dia
nyimpen uang ataupun hm
nyimpen sesuatu yang tertinggal
mending dia bawa kemana-mana
Jadi kakak setuju dengan
He eh
tindakan si Maryati itu ya?
Kalau misalnya dari kasus Hmm sebenernya sih kalau aku
tersebut nih, kakak tuh
jadi Maryati aku juga gak akan
merasanya disini tuh siapa sepenuhnya kayak Maryati juga
yang kayak jadi pelaku,
sih. Beli emas beli sesuatu yang
yang salah tuh siapa sih?
bakal kita pake terus keliatan
sama orang-orang jadinya
jatohnya pamer gitu kan.
Mungkin kalau aku jadi dia lebih
ke investasi, investasi yang lain
hmm maksudnya bidang
perbankan lah yang nyimpen
uangnya yang nyimpen hmm
hartanya itu gak dalam bentuk
barang yang bisa hmm keliatan
sama orang-orang.Terus kalau
misalnya Maryati ini, yang
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B+F

Tapi menurut kakak
Maryati salah gak kak?

B+D

Versi dia. Tapi kalau
misalkan emang ini
terjadi, kakak beneran gak
berasa itu salah Maryati,
dia memicu apa engga itu
ya?

mungkin salah ya bisa juga
karena orang yang jadi
pelakunya ini mungkin emang
ngeliat si Maryatinya ini
gampang untuk dijadikan korban
atau mungkin emang keliatan
mata jadinya di dijadiin target
Hmm tergantung sih ya
maksudnya Aku gak tau disini
backgroundnya dia ini seperti
apa. Kan disini kan dia ini janda,
usianya juga udah lanjut
mungkin kalau misalnya dia
hmm dari latar belakang
pendidikannya kurang atau
gimana kan dia ga ada kepikiran
untuk nyimpen uang di bank atau
pun dimana, jadi dia lebih ke.
Karenakan emang orang-orang
jaman dulu atau memang masih
konvensional emang lebih suka
nyimpennya emas kan karena
kan lebih gampang di kalau
emang butuh bisa jual, butuh bisa
jual. Gampang dicairin gitu. Jadi
aku gak nyalahin Maryatinya
juga disini tapi aku gak tau
maksudnya aku gak kenal dia,
background pendidikannya
gimana lingkungannya
sekitarnya dia gimana, cuman ya
mungkin kalau memang diposisi
dia dalam kondisi yang
konvensional terus dia juga
hidup sendiri, hmm di
lingkungan yang dia kan
ngontrak disini kan. Jadi
mungkin dia ngerasa itu emang
udah hmm keputusan yang
paling baik versi dia.
Memicu sih sebenernya hmm
memicu ya dia memicu.
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Stereotip
dominan

Stigmatisasi
korban
sebagai
pemicu
dominan

B+E

Tapi bukan salah Maryati

B

Selanjutnya hahah.. Cepet
kan kak
Iyah hhahah sedikit
bingung tapi gapapa kak.
Udah kak? Nah aku mau
nanya nih kayak tadi sih
sebenernya. Kalau dari
judulnya gimana kak?
Artikel 1: Lewat Gang
Sempit, Gadis 19 Tahun di
Jatinegara Jadi Korban
Pelecehan Seksual
Oh udah klise gitu ya, tapi
dari kalimatnya kakak ada
sedikit kakak netral ya?
Dari pertama kali baca
judulnya, ada yang terbesit
pertama kali ga?
Ga ada ya. Kalau misalnya
nih dari cerita ceweknya
ini, kalau kakak berada
pada posisi korban jadi
lagi mau di istilahnya
begitu diserang secara
seksual oleh predator
pelaku ini. Kalau menurut
kakak harusnya sosok si
korban ini gimana sih?
Oke heheh jadi gak bakal
jalan sendirian. Terus?

B
C

C

C

B

B+F

Iya bukan salah Maryati
sepenuhnya aku bilang. Karena
itu tadi aku bilang dari segala
macem aspek-aspeknya bisa jadi
itu udah pilihan terbaiknya dia
makanya dia ga investasi atau
nyimpen hartanya dalam bentuk
emas itu yang dia pakai kemana
mana
Kamu pasti bingung hahah

Penghakima
n korban
negosiasi

... He eh
Hmm ini emang lagi banyak ya
berita-berita kayak gini, jadi
menurut aku hmm beritanya
lumayan menarik. Hmm Tapi
emang maksudnya umum gitu,
ya kadang kita bacanya juga ah
udah biasa lah

Judul
dominan

Maksudnya netral

Hmm enggak sih

Kalau aku jadi dia aku ga bakal
jalan-jalan sendirian malemmalem kayak gitu.

Terus... apa ya mungkin dari...
dari pakaiannya juga hmm ini
kali mengundang. Kan di sini
kan ga dijelasin kan, ini kan ga
keliatan rekaman cctvnya ini si
ceweknya juga pakai baju apa.
Atau apa. Ini kan cuman gambar
visualnya aja bukan gambar
cctvnya
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Stereotip
perempuan
dominan

B

B+D

B

B

B

B

B

Tapi kalau kayak memang
misalkan nih si korban
pakai baju yang
mengundang itu menurut
kaka yang salah siapa?
Hmm. Tapi karena disini
gak dijelasin seperti itu
menurut kakak siapa yang
memicu?
Kenapa?

Iyah kontak fisik secara
luar. Tapi kalau misalnya
diliatin nih, jadi kakak dari
kasus sini kakak nyalahin
siapa. Diliat dari sosok
yang harus disalahkan
Ga ada namanya. Kalau
misalnya diceritain nih
kak, menurut kakak dari
sudut pandang pelakunya
tuh kayak gimana sih?

Tapi kalau dari sudut
pandang korbannya
menurut kakak gimana?
Iya tadi aku tanya dari
sudut pandang pelaku
kakak bilang abis ini,
kalau dari sudut pandang
perempuannya ,
korbannya gimana?
Pemahaman kakak tentang
si korban gimana?

Hmm perempuannya. Kenapa di
malem-malem berani pake baju
kayak gitu.

Cowoknya! Cowoknya aja ini.

Stigmatisasi
negosiasi

Soalnya disini kan dikasih taunya
kalau dia tiba-tiba diserang aja
kan sama hmm pria dari
belakang gitu. Terus begitu ada
yang liat tau tau si ininya kabur
kan dan akhirnya sih ga sampe
ga sampe terjadi itu kan,
maksudnya ini cuman kontak
fisik kontak fisiknya luar kan.
Itu pria ini, ini pria ga ada
namanya ya?

Emang orang gak ini aja nih.
Enggak waras kali ya hahah
nyebutnya apa dong. Orangnya
gak waras terus terlalu...
mungkin dia abis mabok kali ya.
Bisa jadi abis mabok atau
mungkin dia orientasi seksnya
berlebihan hahaha Iya abis
nonton kali ya
Dari sudut pandang korbannya?
Maksudnya?
Hmm kalau menurut aku sih dia Penghakima
lagi gak ngapa-ngapain ya
n korban
maksudnya kan dia emang lagi
oposisi
jalan. Emang lagi jalan terus tau
tau disergap gitu kan. Nah karena
itu juga tadi aku bilang. Kita
disini gak liat hmm dia abis
ngapain atau mungkin kenal apa
engga sama pelakunya kan ga
disebutin juga kan diujugnya ini.
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B

B

B
C

B

B

B
B

Netral ke korban. Jadi
kakak ga nyalahin korban
ya. Tapi kalau misalnya
ini beneran full
sepenuhnya pelaku yang
salah.
Oke, selanjutnya. Ini agak
ga gitu panjang kok
sebenernya
Iyah yang terakhir hehe
Udah selesai? Kalau dari
judulnya, menurut kakak
gimana?
Artikel 2: Tewasnya Gadis
Berhijab di Hutan Jati
Blora Bermula dari Hujan
Hingga Lakukan
Hubungan Terlarang
Menarik? Dari
pemahaman kakak
gimana?
Tapi kalau misalkan dari
ini, coba kakak tolong
ceritain lagi pemahaman
dari artikel ini. Ini
sebenernya ceritanya
tentang apa sih kak?
22, kayaknya seharusnya
disebutin deh. ya
26

Sebenernya kenal atau pernah
ada masalah atau gimana. Aku
lebih netral ke ininya sih ke
perempuannya ini. Korban
maksud aku. Dia korban.
He eh

Ini yang terakhir ya?

Tewasnya gadis berhijab.... hah!
(gasp) he eh
Dari judulnya hmm menarik
banget.

Hmm jadi bikin orang tertarik
untuk bacanya gitu ya
Hmm ini kan disini diceritain ada
gadis berhijab, yang hmm
usianya sih disini gak disebutin
ya.

Ga ada sih disininya, justru
itunya. Ini ya 26 ya?
Oh ya si ceweknya ya? He eh
ada korban wanita berhijab usia
26 tahun hmm ditemuin di
daerah Jawa Tengah. Hmm
padahal ternyata cepet ya
maksudnya ketemunya ini. Cepet
gitu. Dari.. dari kejadian dia
dihabisin sama pacarnya ya
berarti ini ya.
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dominan

B

Iya dia dihabisin sama
pacarnya

B+D+E Oh iya

B

B+E

B

Pelakunya gak mau
tanggung jawab terus
jadinya
Tapi dari kasusnya ini, dia
kan melakukan hubungan
terlarang dulu nih terus
abis itu baru. Intinya
dramanya kan banyak
banget nih. Harusya si
korban ini gimana sih
kak?

Tapi, menurut kakak
kenapa tuh si ceweknya
mau?

Itu.. hmm cuman yang ininya
bisa si edinya ini si apa ya pelaku
ya. Si edinya ini bisa bisanya dia
hmm kayak sebenernya sih ini
kayaknya dibilang pembunuhan
berencana, pembunuhan
berencana dadakan kali ya,
ahahah
Karena tau tau mungkin karena
si korbannya ini si IL nya ini
terus terusan minta pertanggung
jawaban tapi mungkin si Edinya
ini sudah berkeluarga atau
mungkin kenapa karena dari
judulnya sih ini kan, gak sih dari
judulnya sih gak bilang kalau ini
hmm hubungan sama suami
orang cuman ya ini si pelakunya
ini gak mau tanggung jawab
intinya sih gitu.
Jadinya ngebunuh korban

Harusnya si korban ini enggak
mudah terbujuk sama ini ya
rayuannya si edi ini. Walaupun
pacar gitu. Seharusnya dia bisa
jaga hubungannya baik baik
hmm tanpa harus melakukan
hubungan yang akhirnya malah
bikin dia bingung sendiri kan
harus gimana kalau udah.. nah
ini kan dia bilang dia takut
hamil, dia juga ternyata enggak
kenal sama keluarganya edi.
Maksudnya edi tinggal dimana
aja dia gak tau?? Keluarga pihak
keluarganya edi gimana juga dia
gak tau. Kayaknya
perkenalannya terlalu singkat
terus dia udah berani maksudnya
bisa ngasih izin untuk akhirnya
mereka berhubungan intim.
Karena kalau cewek mungkin
sayang kali ya, kalau udah
sayangnya terus hmm dikasih
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Stigmatisasi
dominan,
penghakima
n dominan

Penghakima
n dominan

B
B

B+F

B

B+E

B

Tapi harusnya si cewek ini
ga boleh gitu ya?
Tapi kalau dari kasus ini
siapa sih yang bersalah
kak?
Dua duanya? Kenapa tuh
kak

Keinginan sesaat. Tapi
sebenernya apa sih yang
memicu kenapa bisa
terjadi begitu?
Memicu kenapa bisa
terjadinya kasus ini gitu
kalau diurut-urut dari
kronologisnya dari
pemahaman kakak, kisah
mereka ini kenapa bisa
terjadi sih?

Nah kalau dari kayak gitu,
hmm tadi artinya yang
harus jaga hubungan itu
dari ceweknya apa
cowoknya?

rayuan rayuan maut langsung..
langsung mau
He eh.
Hmm dua duanya ya.

Ya yang ceweknya juga, apalagi
tanpa iniin tampilan luar ya kan
disini kan dia dibilang dia
berhijab, berhijab kan harusnya
dia bisa ngejaga dirinya dari
orang lain apalagi dari orang
yang bukan muhrimnya dia. Tapi
disini dia malah pacaran sama
Edi ini dan malah melakukan
hubungan yang gak semestinya.
Gitu. Dan akhirnya malah si
Edinya ini namanya cowok ya
dia jadi Edinya juga, hmm mau
mau ngelampiasin hubungannya
dia gitu sama si korban ini. Tapi
dia tau tau gak mau tanggung
jawab aja mungkin dianya juga
gak siap jadi cuman keinginan
sesaat gitu kali ya.
Hmm begitu gimana maksudnya

Stereotip
dominan

Ya karena yang dibilangin itu ya
ga boleh, hmm kayak aku bilang
tadi harusnya dia bisa jaga diri
dan pacarannya juga pacaran
yang emang saling kenal aja dan
emang tujuannya ke arah positif.
Tapi ini malah melakukan
hubungan intim di luar nikahan
kan?
Ceweknya. Ceweknya harusnya
kalau dengan dia hmm harusnya
dia punya komitmen untuk gak
tau ya maksudnya gini karena dia
berhijab menurut aku, dengan dia
berhijab itu dia harusnya bisa
lebih menjaga dirinya dia.

Penghakima
n dominan
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Stigmatisasi
korban
sebagai
pemicu
dominan

B

B

Jadi yang memicu itu si
ceweknya ini? Jadi dia
udah memicu sendiri dia
kena sendiri gitu ya kak?
Yaudah sebenernya itu
doang sih kak yang mau
aku tanyain, tapi kak sadar
gak sih dari ketiga artikel
ini sebenernya artikel ini
sedikit menuntun
perempuan untuk
disalahkan? Korbannya
untuk disalahkan. Sadar
gak kak? Apa enggak?
Tapi sebelumnya sadar
gak kalau aku gak nanya?

Oh jadi kakak
Begitu, jadi kakak tapi
sebelumnya udah sadar
belum artikel-artikelnya
begitu dari baca judul
udah berasa ya?

Emang gak bisa jadi ukuran sih
hmm wanita berhijab itu harus
lebih muslimah, harus lebih ini,
cuman dengan dia berhijab
menurut aku itu udah
identitasnya dia yang harusnya
dia sudah bisa menjaga
perilakunya dia termasuk untuk
pacaran ini. Mungkin menurut
aku justru dia harusnya gak
pacaran. Dengan dan mungkin
justru harusnya jangan pacaran
apalagi sampe ngebiarin orang
yang bukan muhrimnya ini bisa
nyentuh dia
He eh. He eh

Hmm iya sih... agak..

Hmm enggak bukan maksudnya
ga sadar cuman emang kayaknya
berita yang ada ini mau di .. mau
di sebabin kayak gimana
salahnya pelaku atau kayak
gimana pasti yang salah tuh
perempuannya duluan. Yang
salah korbannya duluan kalau
korbannya gak memicu pasti ga
akan terjadi hal ini
Kayak emang beritanya emang
banyaknya kayak gini gini
Justru dengan yang kayak gitu
justru menarik minat baca deh
kayaknya
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Oh iya iya. Yaudah
makasih ya kak. Cuman
mau tanya itu doang kok

Iya.
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Wanita Tewas Itu Bernama Maryati, Suka Pamer Perhiasan ke Warga
Jumat, 2 Februari 2018 23:22 WIB

Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Sejumlah anggota dari Polsek Cengkareng sedang olah TKP di kontrakan di
kawasan Jalan Kapuk Metro Gang Jambu RT 06/11, Kelurahan Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (2/2) malam.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- - Maryati (56) seorang pedagang di toko
kelontong sekaligus seorang warga di Kawasan RT 06/11 yang beralamat di Jalan
Kapuk Metro Gang Jambu, Cengkareng, Jakarta Barat, ditemukan warga sekitar,
sudah tewas dalam kontrakannya yang kondisi kedua tangan dan kakinya terikat,
Jumat (2/2/2018), sore.
Menurut warga setempat, sosok Maryati tidak hanya baik dan ramah, namun
seringkali temui warga mengenakan kalung serta gelang emas.
"Baik, ramah, namun memang kalau ia betemu dengan warga setempat, sering
banget ya, dia mengenakan kalung emas, gelas emas Pak. Ia pedagang di toko
kelontong sekitar sini. Kalau alasan dia kenapa sering pakai gelang disertai kalung
emas, katanya takut hilang. Lantaran ia juga sempat kerampokan. Sejumlah
uangnya hilang lebaran tahun kemarin. Kamarnya saat kerampokan itu kondisinya
telah acak-acakan. Di sini mah rawan rampok," ucap Nur Hasanah (45), tetangga
Maryati.
Nur menerangkan kembali, dirinya juga pernah dirampok, burung peliharaan
suaminya dengan sebuah sepeda juga hilang.
"Tukang ketoprak pernah, uangnya ludes. Juga pernah tukang warteg Rp 50 Juta,
serta emas Rp 50 gram. Saya rasa Mbak Mar (Maryati) itu kerampokan deh.
Habisnya doyan pakai emas, kalau ketemu warga," jelas Nur.
Dikatakannya, Maryati hidup menyediri. Ketika pagi hari datang, Maryati rajin
membuka toko kelontong.
"Rajin bangun pagi buka toko kelontongnya ya. Kasihan juga sih Mbak Mar
(Maryati). Seorang janda, eh malah tewasnya mengenaskan gituh ya,"
jelasnya. (Panji Baskhara Ramadhan)
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Lewat Gang Sempit, Gadis 19 Tahun di Jatinegara Jadi Korban Pelecehan
Seksual
Senin, 12 Februari 2018 19:55 WIB

.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang warga Cipinang Besar Utara
mengalami pelecehan seksual yang dilakukan orang tidak dikenal di Jalan Bekasi
Timur IV RT 08 RW 08, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018)
sekira pukul 20.25 WIB. Aksi nekat itu terekam CCTV permukiman di tempat
kejadian perkara.
Dari rekaman CCTV menunjukkan seorang wanita tengah berjalan di gang
pemukiman warga.
Beberapa saat kemudian ketika wanita yang berinisial DK (19) berjalan, tiba-tiba
disergap pria dari belakang. Sebelum mendekap DK, pria tersebut sudah
mengikutnya.
Akibat tindakan itu, DK tersungkur. Meski terjatuh, pria tetap mendekap kurang
lebih sekitar 20 detik. Setelah itu, pria tersebut melarikan diri ke arah gang ketika
ada seorang warga yang melihat kejadian tersebut.
Kapolsek Jatinegara Komisaris Supadi membenarkan kejadian tersebut. Wanita
ini mau ke warung, dan tiba-tiba dari belakang disekap mukanya oleh pria sambil
dipegang-pegang payudaranya. Karena melawan, DK jatuh saat terjadi pelecahan.
"Pria itu melarikan diri untuk menghindari," kata Supadi, Senin (12/2/2018).
Supadi mengatakan, ketika itu kondisi sekitar kejadi sepi. DK sudah melakukan
visum di RS Polri Kramatjati dan masih dalan proses BAP Polsek Jatinegara.
Saat ini polisi sudah memeriksa tiga orang saksi dalam peristiwa tersebut, dan
beberapa alat bukti berupa rekaman CCTV dan hasil visum.
"Korban sudah visum, mudah-mudahan cepat kami ungkap. Kami juga sudah olah
TKP. Kami tengah mendalami yakni pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, dan
hasil visum," kata Supadi.
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Tewasnya Gadis Berhijab di Hutan Jati Blora Bermula Dari Hujan Hingga
Lakukan Hubungan Terlarang
Selasa, 20 Februari 2018 12:24 WIB

KOMPAS.com/ DOK POLRES BLORA
Seorang gadis berhijab ditemukan tewas di kawasan hutan jati wilayah Desa
Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat
(16/2/2018) pagi.(KOMPAS.com/ DOK POLRES BLORA)
TRIBUNNEWS.COM, BLORA - Kasus penemuan mayat perempuan berhijab
di di kawasan Hutan Jati, Desa Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah akhirnya terungkap.
Diketahui, Jumat (16/2/2018) pagi, warga menemukan korban ditemukan
tergeletak tak bernyawa di petak 119, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Jatisumo.
Orang itu diketahui berinisial IL (26), warga Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak, Jawa Tengah.
Kepala Polres Blora, AKBP Saptono mengatakan, dari keterangan pelaku, korban
dihabisi karena persoalan cinta terlarang.
Saat itu, tersangka menemui korban di lapangan Pancasila, Demak, Kamis
(15/2/2018).
Korban kemudian diajak tersangka ke Blora.
Sekitar pukul 17.00 WIB, ketika hujan deras, keduanya berteduh di kawasan
hutan sekitar Tugu Monumen Pahlawan, Kecamatan Randublatung, Blora.
Dari sana, tersangka mulai membujuk rayu korban untuk berhubungan intim.
Semula gadis itu menolak.
Tapi karena mulut manis Edi yang berjanji hendak meminang korban,
persetubuhan itu akhirnya terjadi.
Usai puas melampiaskan hasratnya, tersangka mulai ingkar dengan berbagai
macam alasan.
Saat itu korban terus mempertanyakan kejelasan status hubungan mereka.
Korban yang takut mengalami kehamilan pun mendesak tersangka untuk
memberitahukan alamat rumahnya serta mempertemukan dengan pihak keluarga
tersangka.
Dari pengakuannya, saat itu tersangka pamit sebentar membeli sebotol teh.
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Ternyata tersangka sudah berniat buruk.
Teh itu kemudian dicampur racun Potasium Sianida (Potas) yang dibelinya.
Teh tersebut diberikan kepada korban.
Saat memberikan teh, pelaku mengakatan pada korban, teh telah dicampur obat
untuk menggagalkan kehamilan.
Akhirnya korban meminumnya setelah dipaksa dengan cara dicekik.
Dalam keadaan lemas, korban dibonceng tersangka.
Tak lama, korban jatuh dari motor dan kejang-kejang.
Korban kemudian dibuang di semak-semak kawasan hutan.
"Tersangka ini sangat dingin dan tak sedikit pun terlihat rasa penyesalan," kata
Heri.
Penulis: Kontributor Grobogan, Puthut Dwi Putranto Nugroho

Victim Blaming Dalam..., Agata, FIKOM, 2018

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE
2016
Founder and Vice President of MAXIMA
Vice President of OMB 2016
Academic Research and Development Himpunan Ilmu Komunikasi
Coordinator of Sponsorship Fantasia
2015
Program Division of Commpress
Bazaar Division of Commfest
2014
Secretary of Tangsel Creative Foundation

WORKING EXPERIENCE

AGATA
ANDRI
CONTACT
Foresta Giardina F8/7
BSD Serpong Tangerang
gatandri@yahoo.co.id

2017
Intern Production Assistant TRANS7 Jejak Si Gundul
Part time Wedding Organizer
2016
Announcer and Producer Special Program UMN Radio
2015
Stage manager Presenthink #3
Freelance at Surya University Arcolabs
Petakom.com Vice President Director of Communities
MC and Creative at Festival Hijau XI BSD
2014
Script Writer UMN Radio
MC and Creative Taman Seni

EDUCATION
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
MAJORING COMMUNICATION
GPA: 3.5
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TRAINING
SKILL
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Organizational skill
Creative thinking
Presentation & Public Speaking

2014
Character Building
2015
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Teamwork and Leadership
Leadership Training for Organizational Members

AWARDS
Language: Indonesian (mothertounge),
English (Speaking, Writing, Listening)
Driver License: A (Car) Full/ Clean

Visual Journalism Day 2017 The Best Multimedia Format
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