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Novita Sari
Cluster Newton, Newton timur 1 no 12 scientia garden
Gading Serpong, Tangerang
Mobile : 0818 0850 1800
E-mail : patricia.novita@rocketmail.com

Dear Sir/Madam
My name is Novita Sari, I would like to apply for Internship to your company, I am an
undergraduate student majoring Public Relations from Universitas Multimedia Nusantara. I
am 20 years old. My GPA is 3,08 out of 4.00
My passion is working as a team. I have some of experiences that I believe will improve my
skills and knowledge. The organizational experiences also supported by several achievements
both in academic and non academic. Furthermore, I am motivated, hardworking, and learn
quickly.
I enclose you my CV, which will give you more of my background and qualifications. I hope
I can meet the requirements and I will be pleased to provide any further information you may
need. Thank you for your attention.

Yours sincerely ,

Novita Sari
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Novita Sari

CURRICULUM VITAE

Cluster Newton, Newton Timur 1 no 12 scientia garden
Gading Serpong, Tangerang
Patricia.novita@rocketmail.com

PERSONAL DETAILS
PHOTO

Full Name
Home Address
Phone
Mobile phone

Novita Sari
Cluster Newton, newton timur 1 no 12 scientia
garden gading serpong Tangerang
–
0818 0850 1800

Email Address
Place/Date of Birth
Religion
Marital Status
GPA
Nationality

Patricia.novita@rocketmail.com
Jakarta,Indonesia / November 10 1993
Khatolik
Single
3,08
Indonesian

EDUCATIONAL BACKGROUND
FORMAL EDUCATION
Level

Institution

Year

Collage

Faculty of Communication, Major in Public
Relations Universitas Multimedia Nusantara

2011-2015

Senior High School

SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS BEKASI

2008-2011

Junior High School

SMP PAMARDI YUWANA BHAKTI BEKASI

2005-2008

Elimentary School

SD PAMARDI YUWANA BHAKTI BEKASI

1999-2005

SKILL
Language

Computer Skill

English
Indonesia (Perfect spoken and written)

Microsoft Office (Ms.Word, Ms
Excel, Ms Power Point)
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Seminar & event
-

Participant in Fikom Night “Fikom Race” as committee of

Year

2013

General affair at Universitas Multimedia Nusantara
-

Seminar & Workshop “ Passion”.

2011

-

Seminar & Talk Show “ Miliki Mental Juara.”

2011

-

Seminar & Talk Show “ Young Muda Young Meneliti.”
2012

-

Seminar & Talk Show “ Glocalization : Think Global Act Local.”

2011

-

Workshop “Kebangkitan Entrepreneur Muda Indonesia.”

2012

-

Participant in “Keep The Earth Young” UMN Green Week
2012 at Universitas Multimedia Nusantara

-

2012

Participant in “BERCERITA” visit to Panti Jompo Karya Werda
2013

-

Participant in MISS UMN at Universitas Multimedia Nusantara
2012

-

Participant in “Liga Futsal UMN” as Publication devision at

2012

Universitas Multimedia Nusantara

Self Description
I am generalist type of a hard worker, responsible, enthusiastic, loyal and a quick-learner
person. I'm also a person who has a self-confident, and pretty optimistic person, and have
the ability to interact with others.

Acquired Skills
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-

Able to write and oral communication skills (presenting, reporting)

-

Able and experienced to work at multicultural environments

-

Able to work in under-pressure situations

-

Able and experienced to work in a team

I , The Undersigned, hereby certify that the above information is true and correct.

Novita Sari
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Tommy (Informan 1)

Samir (Informan 2)

Daniel (Informan 3)

Latar belakang
cultural

Tommy merupakan
keturunan orang chinese.
didalam

Samir merupakan
keturunan arab

Daniel merupakan
keturunan orang
chinese

Pendidikan

Tommy adalah anak
yang pintar, ketika
dirinya duduk di bangku
Sekolah Dasar ia adalah
juara kelas dan sering
mengikuti berbagai
lomba olimpiade. Tapi
saat ini ia sudah tidak
melanjutkan
pendidikannya di bangku
kuliah. sudah 2 kali ia
pindah universitas.
Terakhir ia hanya sampai
semester 5 di Universitas
Multimedia Nusantara.

Samir saat ini sudah
menyelesaikan
pendidikan S1 nya.
Ia merupakan
mahasiswa yang
aktif di kampus. Ia
sering mengikuti
organisasi

Danil saat ini masih
melanjutkan
pendidikannya di
bangku kuliah.
Walaupun sempat
berhenti kuliah namun
Danil merupakan juara
kelas berturut-turut
ketika ia duduk di
bangku Sekolah Dasar

Ekonomi

Tommy hidup dalam
keluarga yang
mempunyai
Perekonomian yang
sangat bagus

Perekonomian
Perekonomian di
keluarga Samir saat
keluarga Danil juga
ini sudah membaik
sangat bagus
dibandingkan dulu
ketika ayahnya jatuh
bangkrut. Ketika ia
masih kecil
perekonomian
keluarganya sangat
bagus. Namun ketika
ayahnya bangkrut
dan akhirnya
meninggal membuat
dirinya menjadi
stress dan frustasi

Situasi keluarga

Tommy mempunyai
keluarga yang lengkap
yaitu kedua orangtua dan
2 orang adik. Ayah
Tommy juga menderita
bipolar. Ibunya sangat
menyayangi Tommy
dilihat dari ibunya yang

Samir memiliki 4
orang kakak. Saat ini
ia tinggal bersama
dengan Ibunya.
Sedangkan ke4
kakaknya sudah
berkeluarga.
Ayahnya sudah
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Danil tinggal bersama
ibunya dan 1 orang adik
perempuan. Kedua
orang tuanya sudah
bercerai ketika dirinya
masih kecil. Beberapa
tahun lalu kemudian
ayahnya meninggal

sangat perhatian dengan
Tommy

meninggal ketika
dirinya masih kecil.
Ibunya sangat
menyayangi Samir
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dunia.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan

: Annisa (Ibu Samir)

Usia

: 57 tahun

Tanggal

: 15 Agustus 2015

Pukul

: 14.36-14.45

T (Tanya)

Siang Tante Annisa, maaf menganggu waktunya tante

J ( Jawab)

Iya.. siang Novi. Gak apa-apa kok

T

Hehe.. mau tanya tante sebelumnya apakah benar Samir
punya penyakit bipolar?

J

Iya..

T

Awal mulanya gimana tante bisa tahu Samir punya
penyakit bipolar?

J

Ia dulu Samir stress papanya meninggal, dia jadi suka
menyendiri. Tante takut jadinya tante langsung bawa ke
psikiater buat cek

T

Perasaan tante gimana waktu itu pas tau Samir ternyata
kena Bipolar?

J

Ya takut waktu itu.. belum tau juga kan apa itu Bipolar
sebenarnya. Yang tante baca itu di surat dokternya ada tulisan
penyakit jiwa gitu. Waduh tante langsung kaget...

T

Terus apa yang tante lakuin setelah itu ?

J

Ya tante tenangin diri tante gamau ikut panik juga. Pokoknya
tante terus semangatin samir supaya dia gak sedih terus.
Sampai sekarang tante selalu semangatin samir..

T

Iya tante Samir harus disemangatin terus hehe..

J

Iya, tante kadang ya suka sedih kalo ngeliat samir lagi depresi

T

Iya tante, semoga samir cepet sembuh tante.

J

amin tante selalu berdoa buat Samir

T

Amin.. segitu aja dulu tante aku tanya-tanya nya hehe..
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makasih tante atas waktunya
J

Iya.. sama-sama Novi
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama

: Lina Rasiman (Ibu Daniel)

Usia

: 45 tahun

Tanggal

: 16 Agustus 2015

Pukul

: 17.07-17.19

T (Tanya)

Sore Tante Lina

J ( Jawab)

Iya.. sore

T

mau tanya nih tante sebelumnya apa benar Daniel punya
penyakit bipolar?

J

Iya punya pas dia SMA

T

Awal mulanya gimana tante bisa tahu Daniel punya
penyakit bipolar?

J

Ia tante sama Daniel dulu cek ke psikiater. Kata psikiaternya
ternyata Daniel sakit bipolar

T

Perasaan tante gimana dulu dengar kata bipolar? asing gak
?

J

Ya tante gak tau apa itu bipolar. namanya orangtua ya ga
ngerti begituan..

T

Terus apa yang tante lakuin setelah itu ?

J

Ya tante cari tau apa itu bipolar, terus liat tingkah lakunya
daniel juga jadi makin tau ternyata bipolar itu kayak gini toh..

T

Oh..ada gak sikap tante yang berubah setelah tau daniel
ternyata kena penyakit bipolar?

J

Hmm, tante sekarang lebih jaga perasaan nya daniel aja sih

T

Apa harapan tante sekarang buat Daniel?

J

Ya semoga Daniel bisa cepet sembuh aja deh hehe..

T

Amin tante.. segitu aja dulu tante wawancaranya. Makasih
ya tante atas waktunya

J

Iya.. sama-sama Novi
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Rekam Medik Tommy
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan

: Daniel

Usia

: 23 tahun

Tanggal

: 09 Juni 2015

Pukul

: 15.24-15.38

T (Tanya)

Selamat siang daniel, apa kabar daniel ?

J ( Jawab)

siang hehe baik

T

mau tanya dong seputar penyakit bipolar yang lu derita

J

Iya

T

awal nya tau dari mana sih kalo lu punya penyakit bipolar ?

J

ya kayak ikut test di rumah sakit waktu itu pas 5 tahun yang lalu kayaknya

T

5 tahun yang lalu itu periksa nya ? kalo kena bipolarnya dari kapan ?

J

hmm gatau sih, pokoknya udah suka mood swing gitu dari SMA

T

oh gitu, penyebab nya apa sih kalo boleh tau ?

J

ya pokoknya ada masalah keluarga pas kecil, orang tua gue cerai pas gue
masih kelas 6 SD. Jadi mungkin kebawa dampaknya sampai gue SMA

T

kalo faktor keturunan gitu ada?

J

kalo keluarga ga ada tapi sepupu jauh ada yang bipolar

T

Apa sih yang lu maknai atau lihat dari penyakit bipolar? Apa kayak
sebuah penyakit jiwa yang parah dan ga bisa disembuhin

J

ya kayak penyakit dengan kepribadian yang berbeda gitu aja dari orang lain,
menurut gue sih bisa disembuhin dengan cara minum obat dan bermotivasi
dari tujuan hidup

T

Pas awal-awal kena bipolar, apa yang dirasain pas tau lu kena bipolar?

J

ya biasa aja, kalo yang gue tau kan kebanyakan orang-orang kayak shock gitu.
Tapi kalo gue kayak biasa aja. Kayak yaudah tau terus disuruh makan obat
sama dokter

T

ga ada rasa kaget gitu ? atau asing pas denger bipolar

J

ya asing sih, kayak apaan tuh bipolar. tapi biasa aja
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T

tapi lu masih sering kontrol ga ?

J

ga, udah gak pernah sama sekali

T

terakhir cek ke dokter kapan ?

J

ya itu abis dari cek, terus ga pernah kontrol lagi

T

oh jadi cuman sekali cek doang, dan lu tau itu bipolar yaudah gitu doang?
Ga ada penanganan lebih lanjut ?

J

iya. Ga ada

T

kalo minum obat dari dokter ?

J

gak, gak pernah minum. Takut ketergantungan

T

sampai sekarang masih suka kambuh ?

J

udah jarang sih, paling terakhir kali moodnya naik turun itu 2 minggu yang
lalu haha moodnya naik turun tuh misalnya lagi jalan ama temen terus tibatiba kayak ah males pengen pulang

T

fase mood naik turun itu terjadi di lu bisa berapa hari sekali, atau berapa
bulan sekali ?

J

hmm kayaknya sebulan itu kayak 2-3 kali gitu

T

pernah ga ada rencana bunuh diri ga ?

J

pernah haha.. waktu pertama kali masuk kuliah semester 2

T

udah dilakuin atau masih rencana ?

J

hmm.. baru rencana doang sih. Kan gue waktu itu lagi di apartemen temen gue
gitu. Waktu itu udah mau loncat tapi ga jadi gitu

T

ga jadi nya itu kenapa ?

J

soalnya waktu itu gue sambil chat-chatan sama temen gue gitu, gue punya
temen baik cewek..terus dia kayak voice note gitu sambil nangis-nangis bilang
jangan

T

oh jadi lu berubah pikiran ?

J

iya, gue mikir kalo masih ada yang sayang ama gue ampe nangisin gue

T

oh gitu, bipolar tuh ganggu aktifitas gitu ga ?

J

ganggu banget, kalo misalnya lu lagi pergi kampus terus down lu jadi gamau
pergi kampus. Gue pertama kali berenti kuliah karena itu..gue berantem ama
orang terus putus. Terus gue kayak down ga masuk kuliah 3 bulan

T

kalo lu lagi high yang lu rasain apa ?

J

ya gue seneng banget, rasanya pengen jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, belanja
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T

kalo mood lagi down, apa yang dirasain ?

J

kayak capek hidup, males jalanin, kenapa harus kayak gini, ya pokoknya
pikirin yang dulu-dulu masalah keluarga pas kecil

T

sekarang kan lu tinggal sama keluarga, apa sih yang di rasain kalo
misalnya ngeliat adek lu yang sifatnya normal? Ada rasa iri ga ?

J

ga ada sih, biasa aja..

T

reaksi nyokap lu pertama kali apa ?

J

ya kan namanya orang tua ya, kayak orang lama gitu dia gak ngerti bipolar itu
apa jadi ya biasa aja..

T

sekarang pasti udah ngerti dong ya? ada gak yang berubah dari nyokap
setelah tau lu punya penyakit bipolar

J

kalo sekarang mungkin udah tau, tapi gak pernah di bahas. Jadi kalo gue lagi
sedih atau marah gitu dia lebih bisa ngertiin..beda banget kayak dulu. Kalo
sekarang lebih perhatian, ngomongnya lebih hati-hati

T

kalo temen-temen tau ga lu bipolar ?

J

beberapa doang, cmn 4-5 orang doang

T

perlakuan mereka gimana ke lu ? nganggep lu kayak orang normal atau
malah ngejauh?

J

kayak biasa aja kok, nganggep gue kayak orang normal lainnya. Mereka ga
pernah nyinggung. Soalnya kadang gue berusaha buat nyimpen sendiri. Ga
Nunjukin ke orang. Ya paling kalo kayak yang gak tau kalo gue bipolar mereka
nganggepnya kalo gue sensitif orangnya

T

Kenapa lebih memilih untuk nyimpen sendiri ?

J

Ya karena kalo dikasih tau pun gak bakal semua orang ngerti tentang kondisi
gue, jadi ya gue lebih pilih buat nyimpen semua sendiri

T

dari dalam diri lu sebenernya terima ga lu punya penyakit bipolar ?

J

terima-terima aja. Biasa kok. Maksudnya ya gue berlakunya kayak orang
normal biasa aja. Mungkin kadang kayak kalo seneng ya lebih gampang
seneng. Kalo sedih ya lebih gampang sedih. Cuman ya kayak skg lebih bisa
kontrol aja

T

gimana lu memandang diri lu sekarang? ngerasa beda dari orang normal
ga?

J

kalo gue sih ngerasa biasa aja, cuman kalo kata temen-temen gue...gue lebih
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sensitif
T

sensitifnya itu dari hal apa?

J

dari hal apa aja.. kayak pertemanan gue sensitif, omongan orang gue suka
sensitif

T

Ada rasa minder ga sama orang lain ?

J

gak kok biasa aja

T

lu bahagia gak sama hidup lu, dengan keadaan diri lu sekarang yang
bipolar?

J

bahagia kok, tapi kalo down ya ga bahagia, mikirnya kenapa mesti kayak gini
seharusnya bisa lebih baik lagi

T

Ada gak sih label yang dikasih dari orang lain ke lu sebagai penderita
bipolar ?

J

Ya bipolar kan orang taunya penyakit jiwa, pasti orang mandang gue juga
orang yang sakit jiwa

T

Terus lu menanggapi label tersebut gimana ?

J

Ya biasa aja sih, gue lebih memilih untuk cuek aja

T

bipolar ini ngerubah sifat lu ga sih ? misalnya dari yang positif jadi
negative, atau sebaliknya

J

semenjak bipolar emosi gue jadi lebih parah, terus jadi lebih males kuliah

T

dari dalam diri lu sendiri, ada keinginan gak buat sembuh ?

J

ya ada, tapi kalo ga bisa yaudah pasrah aja haha..

T

apa yang ngebuat diri lu bermotivasi buat sembuh ?

J

ada tujuan hidup dari dalam diri gue. Pengen ngeliat orang yang gue sayang
itu bahagia

T

segitu dulu aja daniel, nanti kalo ada yang kurang gue nanya lagi makasih
ya atas waktunya

J

iya sama-sama nov
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan

: Samir

Usia

: 22 tahun

Tanggal

: 2 Juni 2015

Pukul

: 19.26-20.03

T (Tanya)

malam samir, apa kabar?

J ( Jawab)

baik.. alhamudillah

T

mau tanya dong samir tentang penyakit bipolar yang lu
derita

J

iya boleh

T

awal mulanya dari mana pertama kali tau kalo lu punya
penyakit bipolar ?

J

dari psikiater

T

pas kapan itu ?

J

kelas 3 SMP

T

itu kan pas taunya ya, kalo dari munculnya penyakit bipolar
tuh kapan ?

J

kalo gue mikirnya itu sih mungkin dari SD kelas 6 ya, dari
waktu pas bokap gue bangkrut sampai sakit dan meninggal,
nah dari situ tuh udh merasa gak bener aja gitu

T

jadi penyebab nya itu ya? Bokap lu meninggal?

J

Iya

T

ada faktor biologis ga ?

J

ga sih, gga ada faktor keturunan gitu

T

Apa sih yang lu maknai atau lihat dari penyakit bipolar?
Apa kayak sebuah penyakit jiwa yang parah dan ga bisa
disembuhin atau sebuah penyakit yang ngebuat lu jadi lebih
diperhatiin sama orang lain?

J

ya kalo menurut gue bipolar itu gangguan psikis yang terjadi
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karena tekanan atau kekecewaan lah yang ngebuat rasa hati
gak karuan. Bipolar itu bisa disembuhin dari kita kita sendiri.
Kan kalo penyakit psikis gitu ga ada obatnya kecuali diri kita
sendiri sama orang-orang disekitar kita.
T

pada masa-masa awal, apa yang dirasakan setelah
mengetahui kalo lu punya penyakit bipolar?

J

hmm waktu itu kan sebenernya masih kecil ya, masih kayak
umur sekitar 13-14 tahun, jadi gue belum begitu mengerti
tentang bipolar itu apa. Cuman kakak gue dan nyokap gue ya
mereka searching-searching, mereka tanya-tanya juga ke
psikiater apa sih bipolar dan dampaknya gimana, ya terus
mereka kayak ngasih perngertian gitu ke gue untuk ngebuat
diri gue itu supaya bisa ngerubah diri gue sendiri. Jangan
sampai semakin parah bipolarnya

T

oh gitu. Sebenernya apa yang dirasain sampai mikir harus
ke pskiater ?

J

jadi dulu kan pas bokap gue bangkrut, terus langsung bokap
gue sakit. Pertamanya sakit jantung terus kena stroke dan
syaraf kayak kejang-kejang gitu. Gue tuh stress di rumah,
sampai akhirnya gue tuh 1 tahun merasa ga nyaman di rumah
gue sendiri. Pulang sekolah taroh tas, ganti baju, terus gue
langsung ke rumah tante gue. Malem baru balik. Gue ngerasa
kalo dirumah tuh hati gak enak banget. Terus ngeliat bokap gue
kayak gitu juga bener-bener ga enak. Sampai nyokap gue tuh
kalo gue setiap kali mau minum, minumnya di doain dulu
airnya. Nyokap gue kayak ngeliat gue stress gitu ngadepin ini
semua. Sampai padq akhirnya bokap gue meninggal. Disitu gue
ngerasa depresi banget dan bener-bener down banget. Bokap
gue sakit pas umur gue masih 8 tahun, umurr segitu masih
bener-bener butuh kasih sayang banget ya dan gue ngerasa
kurang mendapatkan itu. Jadi gue tuh ngerasa beda dari tementemen gue yang lainnya, jadi tekanan banget. Gue juga ngeliat
kekecewaan bokap sama nyokap gue terhadap cobaan yang
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nimpa keluarga gue. Jadi pas bokap gue meninggal gue depresi
banget, dikamar kadang tiba-tiba suka nangis sendiri, teriak
sendiri, tidur juga harus ditemenin nyokap gue, suka denger
bisikan aneh-aneh buat nyuru ngelakuin hal yang gak bener.
Nyokap gue juga ngeliat gue ampe stress dan akhirrnya gue di
bawa ke psikater
T

bisikan aneh nya tuh kayak apa ?

J

banyak sih , tapi gak sampe yang untuk gue mengakhiri hidup
gue gitu. Cuman pernah waktu itu ngedenger bisikan pas
malem bilang kalo bokap lo tuh masih sayang lo, ikut bokap lo..
ikut bokap lo...tapi gue untungnya alhamduilah dari pas saat itu
nyokap gue ngajarin gue buat bener-bener deket sama Tuhan
jadi ya alhamduillah iman gue kuat waktu itu buat gak
ngelakuin hal-hal yang negative itu

T

sampai sekarang masih kontrol ga ?

J

udah ga pernah sama sekali, bipolar itu kan sembuhnya susah
ya.. cuman dari diri kita sendiri doang yang bisa sembuhin. Ya
gue sih berharap dan punya pikirian kalo gue udah ga separah
dulu . cuman ya sekarang masih lah masih ada rasa-rasa kayak
kambuh gimana gitu. Cuman ya ga separah dulu ya. kalo
sekarang lagi ngerasa kambuh ya paling cuman minum obat
doang

T

Oh jadi sekarang masih minum obat ya dari psikater?

J

iya cmn sekarang udah tebus sendiri, ga pake kontrol

T

terakir kontrol kapan ?

J

hmm SMA kelas 2 kalo gak salah

T

sampai sekarang masih suka kambuh ga ?

J

kayaknya tadi deh hahaha mood gue tiba-tiba ga enak aja
hahaha

T

oh barusan ini ? haha...

J

iya, oh ya terus minggu lalu gue ceritain ini juga ke nyokap.
Jadi tengah malem gue ga bisa tidur ampe pagi. Gue cuman
nangis karena gue mikirnya besoknya gue mati. gue mikir kayak
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gitu, gue sholat gue minta ampun. Gue ngerasa besok hari
kematian gue
T

terus dari nyokap sendiri gimana tanggapannya?

J

gue cerita ke nyokap pas setelah beberapa hari. Jadi gak
langsung kejadian gue kasih tau. Nyokap gue ya support gue

T

Apa yang dipikirin sama dilakuin ketika biasa lagi down?

J

gue diem, ga bisa diajak ngobrol. Kacau pikirannya. Pengennya
diem aja. Kalo lagi down ya banyak yang dipikirin, semua
permasalahan gue yang ngebuat gue jadi tertekan di hidup gue.
Terutama masalah kenapa gue sekarang harus hidup tanpa
orangtua yang utuh dan kenapa gue harus hidup dengan ngeliat
keadaan nyokap gue tuh kerja sendiri dan single parents

T

kalo yang dipikirin sama dilakuin ketika lagi high apa?

J

seneng, gue bisa ketawa, bisa kayak orang gila. cuman pikirin
kesenangan-kesenangan gue aja. Gue ga mikirin penyakit
bipolar gue, gue lupa kalo gue tuh punya penyakit bipolar.
ngerasa ganteng, gue ngerasa kece lah pokoknya gue sering
ngaca gila kok gue tampan bener, pengennya belanja, duit di
dompet tuh rasanya pengen di abisin gitu, gatel kalo misalnya
ga abis. Itu kalo mood gue lagi tinggi-tingginya banget

T

selama ini pernah gak berencana ngelakuin buat bunuh diri
? atau kepikiran sepintas gitu mau bunuh diri ?

J

alhamdulillah kalo ngelakuin belum pernah, kalo kepikiran iya
yang waktu gue dapet bisikan waktu itu

T

menurut lu bipolar ganggu aktifitas lu ga ? kalo ganggu
kayak gimana?

J

kalo lagi down ganggu banget, contohnya gue pernah pas di
kampus, dosennya tuh padahal lagi seru. Terus tiba-tiba ya gue
down moodnya pengen balik. Pengen gak lanjutin akhirnya pas
pelajaran kedua ya bolos. Pokoknya ganggu banget. Tapi kalo
lagi high ya gue nikmatin

T

nyokap sama kakak-kakak lu kan pasti tau ya tentang
bipolar ini, reaksi mereka gimana? Apa coba nolong buat lu
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berubah atau cuman bisa pasrah?
J

iya mereka tau, sebenernya kakak gue yang pertama itu udah
hampir kena. Tapi Kakak gue masih di tahap depresi. Keluargakeluarga gue yang lain juga mereka tau. Tapi yang namanya
orang tua kan juga awam sama istilah bipolar itu apa. Nyokap
gue juga baru pertama kali dengen istilah bipolar. Gue ampe di
bawa ke tabib, di doain, gitu2 hahaha supaya diri gue tenang

T

Sikap dari keluarga gimana setelah tau lu kena bipolar ?

J

ya mereka semua jadi support gue banget, pokoknya jangan
sampe gue tuh lama soalnya juga bahaya kan

T

kalo tanggapan teman-teman gimana pas tau lu kena
bipolar?

J

temen-temen gue ada beberapa yang bilang gue aneh gara-gara
mood gue kan up and down. Nah tapi orang-orang yang seperti
itu gue ngerasa ya untuk apa gue berteman sama mereka. Ya
pokoknya banyak yang gue rasa ntah mereka yang ngejauhin
gue, atau gue yan ngejauhin mereka.pokoknya gue udah ga
berhubungan lagi sama mereka. Kalo temen-temen gue yang
sekarang ya gue ngerasa mereka terima gue apa adanya

T

ada rasa malu gak buat ngakuin tentang penyakit bipolar ke
temen-temen?

J

kalo yang gak tau diri gue, mereka yang gak kenal gue atau
yang gak terlalu deket ya malu lah ngakuin gue ga mau kasih
tau mereka. Kalo temen main gue, kalian-kalian gitu ya gue
mau kasih tau. Soalnya kan kalian yang deket gue mau kalian
tau diri gue gimana, mood gue kali down ya ngertiin. Dan
kalian nganggep nya gue ga aneh

T

temen-temen lu memperlakukan lu gimana?

J

kalo temen-temen gue yang skg nganggep gue kayak orang
normal biasa, tapi temen-temen gue yang dulu nganggep gue
aneh, gue ngerasa mereka berubah aja gitu ke gue. Satu doang
yang ngerasa kayak bikin gue minder itu ya mereka selalu
nyebut gue aneh udah itu doang. Tapi kalo iri ya tu malah yang
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ngebuat motivasi buat gue ga harus gini terus
T

dari dalam diri lu sebenernya terima ga kalo lu punya
penyakit bipolar ini ?

J

terima, di bilang terima ya pasti siapa sih ada orang yang mau
punya penyakit gangguan dijiwa nya gitu. Ga terima ya cuman
gimana udah terjadi dan yaudah jalanin aja

T

gimana lu memandang diri lu sekarang? ngerasa kalo lu
beda dari orang normal kah atau gimana?

J

ya ngerasa beda dari orang normal pasti ada. Kalo bipolar kan
moodnya naik turun. Gue juga ngerasa suka ga enakan sama
temen-temen kalo misalnya gue lagi ngumpul terus tiba-tiba
kambuh mood gue up and down ya gue ngerasa ga enakan dan
dari situ gue ngerasa beda dari mereka. Mood gue ga sama
kaya mereka. Temen-temen gue tuh banyak juga yang ngeliat
dan ngadepin gue kayak gini tuh mereka bilang kalo gue aneh.
Apalagi gue ngerasa sikap orang-orang juga beda soalnya kan
dari awal bokap gue bangkrut itu gue ngerasa ada perubahan
sikap dari orang yang berada di deket gue, gue merasa lah
orang yang gue kenal dulu itu gak sama lagi

T

itu siapa orangnya? Keluarga kah atau temen ?

J

banyak, temen dan keluarga juga ada yang kayak gitu. Mereka
ngekeep gue, cuman ya ada juga lah yang ngeliat aduh kok bisa
ya kayak gini tapi mereka ga menghibur. Itu yang tambah
ngebuat jadi tekanan. Kalo gue nerima penyakit bipolar gini
terus ada yang tanya aduh kok lu bisa sih? Itu gue malah mikir
aduh apa sih kok lu pake tanya kayak gitu sih, gue ga suka
ditanya kayak gitu..

T

apa sih yang di rasain kalo misalnya ngeliat temen-temen lu
yang sifatnya normal? Ada rasa iri ga ? atau minder kalo
lagi ngumpul bareng

J

iri sih iya cuman gak ngebuat diri gue down. Itu malah jadi
motivasi buat gue. Gue gak boleh terlalu lama di penyakit gue
yang ini, gue harus lebih meminimalisir mood dan tekanan di
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diri gue, jangan sampai gue terima tekanan dan kekecewaan.
kalo gue lagi down ya gue minder, kalo lagi high gue ga mikirin
sesuatu yang ngebuat tekanan di hidup gue
T

bahagia gak sama hidup lu yang sekarang ini keadaannya
punya penyakit bipolar kayak gini ?

J

kalo untuk sekarang ya bahagia lah. Kan hidup harus di
nikmatin, gue ga pernah mau terjebak di dalam penyakit ini.
Kalo penyakit psikis gini kan ga ada yang bisa sembuhin
kecuali diri sendiri ya jadi gue harus bawa diri gue ga boleh
terperangkap. Makanya gue bersyukur punya temen-temen yang
bisa ngebuat mood gue ga naik turun lagi

T

dari diri lu sendiri, ada ga keinginan buat sembuh ?

J

ada, makanya pas SMA itu gue punya motivasi. Dari nyokap
gue yang biasa kalo ngeliat gue lagi kambuh, nyokap gue
nangis liat gue. Kakak gue yang blg plis dong mir jangan kayak
gini, nah kayak gitu yang bikin motivasi gue kalo gue tuh ga
boleh terperangkap terlalu lama di penyakit ini, gue harus
sembuh.. gue harus sembuh.. makanya dari itu gue ngerasa
dirri gue ada perubahan. Mood gue lebih banyak high nya
daripada downnya. Gue lebih bisa menikmatin hidup gue, gue
lebih bisa meminimalisir bisikan aneh-aneh karena mood gue
sering naik gitu. Kan kkalo bisikian itu dtg pas gue lagi down..
jadi ya itu yang ngebuat diri gue dan motivasi gue biar bisa
sembuh. Biar gue bisa liat nyokap gue ga ngeluarin air mata
lagi

T

berarti motivasi lu dari keluarga ya ?

J

Iya, nyokap gue

T

Seberapa besar sih pengaruh orangtua dalam membentuk
konsep diri lu ?

J

Besar banget nov, soalnya sifat gue terbentuk dari ajaran
nyokap dan bercermin dari nyokap. Nyokap yang ngajarin gue
segala hal tentang hidup jadi bagi gue ya gede banget

T

kalo lu lagi down, cara apa sih yang dilakuin biar bikin jadi
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stabil lagi ?
J

itu susah banget sebenernya. Ya pokoknya gue diem dlu sampe
gue bener-bener ngerasa kalo misalnya gue udah bisa luapin.
Temen-temen di sekitar juga biasa kalo bareng temen-temen
mereka yang ngebuat high. Itu pertanyaan yang paling susah
dijawab. Banyak yang tanya gimana sih lu bisa balikin mood
nya lagi. Gue juga gatau itu balik sendiri kadang

T

Lu merasa dikasih label gitu gak sama orang-orang tentang
diri lu yang punya penyakit bipolar?
Ya dulu-dulu pas baru iya, mungkin halusnya gue di bilang
aneh, itu secara langsung ya.. kalo secara gak langsung ya gue
merasa karena orang-orang awam taunya bipolar itu sakit jiwa

T

Terus lu menanggapi label tersebut gimana ? sedih kah atau
terima-terima aja lu dapet label kayak gitu ?
Ya gue ngerasa malu hahaha, makanya ga pengen banyak yang
tau kalo gue bipolar, karena ibaratnya kalo orang yang gak
ngerti itu mereka bakal beranggapan kalo kita pengidap bipolar
itu sama kayak orang sakit jiwa

T

nah sekarang ini kan lu udah mau 7 tahun kena bipolar,
perasaannya sekarang gimana masih sama gak kayak
pertama kali lu kena bipolar atau berubah? Ada rasa capek
gak sama penyakit ini ?

J

dulu kan masih biasa karena belum tau bipolar itu apa, karena
masih awam dan gak ngerti apa-apa. Sekarang makin gede
makin ngerti sama cari tau. Ya gak capek juga sih karena gue
ga mau terjebak kayak gini. Paling engga gue ada usaha buat
sembuh dan gak akan pernah capek buat sembuh. Gue mau
kayak orang normal biasa. Malah gue makin ke kesini makin
antusias untuk jadi orang normal

T

ada ga sifat lu yang beda dari sebelum lu bipolar sama
sesudah kena bipolar ?

J

apa yaa.. banyak sih sebenernya. Semenjak gue kena bipolar ini
gue sadar kalo gue ini suka berbicara tinggi, ngerasa punya
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semua, ngerasa bisa lakuin hal-hal yang orang lain ga bisa
lakuin, berasa gak mau kalah
T

kalo sifat positif gimana ?

J

gue ngerasa bisa memotivasi diri gue sendiri. Ngelakuin hal-hal
yang bisa ngebuat orang-orang mikir kalo gue tuh bisa sembuh
dan bisa banggain orang tua..

T

Satu lagi mir pertanyaan terakhir, hubungan lu ama orang
lain kan pasti ngebentuk kepribadian lu, nah menurut lu nih
kepribadian lu tuh sekarang negatif atau positif?

J

Alhamdulillah positif nov, karena orang disekitar gue menerima
bahkan support gue. Mereka terima gue apa adanya dan ga
intimidasi gue sehingga gue merasa positif. Bahkan yang
ngatain gue aneh pun gue jadiin motivasi untuk sembuh. Tapi
beda lagi ya kalo lagi down, gue ngerasa semuanya tuh fake

T

oh gitu, oke deh samir, segitu dulu aja nanti kalo ada yang
kurang gue nanya lagi makasih ya atas waktunya

J

Oke
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan

: Tommy

Usia

: 22 tahun

Tanggal

: 25 Mei 2015

Pukul

: 21.17-21.39

T (Tanya)

Hai tommy, apa kabar ?

J (Jawab)

hai nov, baik kok

T

gue mau tanya nih seputar kehidupan lu, lu kena bipolar udah dari
kapan sih ?

J

dari 3 tahun yang lalu sih kenanya

T

awal mula lu tau kalo lu bipolar itu dari mana ?

J

pokoknya ya ada masalah,terus tiba-tiba ngurung diri selama 6 bulan. Ya
pokoknya ngerasa beda aja sama yg dulu. Akhirnya cek ke psikater ya di
bilang bipolar sama 3 dokter sih

T

penyebab nya apa lu bipolar tom ?

J

ya waktu itu banyak masalah, pertama gara-gara stress masalah kampus
akhirnya pindah kuliah terus ada juga putus cinta, pindah tempat tinggal
juga ngekost sendirian, ketemu lingkungan baru akhirnya jadi ngedrop gitu,
ngedown akhirnya di cek bipolar

T

tapi ada faktor biologis juga gak ?

J

iya ada, papa gue bipolar juga

T

Apa sih yang lu maknai atau lihat dari penyakit bipolar? Apa kayak
sebuah penyakit jiwa yang parah dan ga bisa disembuhin atau sebuah
penyakit yang ngebuat lu jadi lebih diperhatiin sama orang lain?

J

ya penyakit bipolar tuh penyakit jiwa yang ga bisa disembuhin menurut gue.
Cuman bisa di kontrol aja pake obat

T

pada masa-masa awal apa yang dirasakan setelah mengetahui kalo lu
punya penyakit bipolar?
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J

ya biasa aja sih, kan pertamanya gak ngerti apa itu bipolar. Cuman tanya
dokter bisa sembuh apa engga. Dokter bilangnya bisa sembuh. Ternyata ya
emang ga bisa sembuh, cuman bisa dikontrol pake obat dan distabilin aja
gitu

T

oh gitu. Sampai sekarang masih suka kambuh ga bipolar nya ?

J

setiap hari kambuh. Moodnya berubah terus setiap hari

T

berubahnya itu berapa kali dalam sehari ?

J

udah ga keitung lagi, bingung juga. Kadang sejam atau kadang beberapa
menit

T

pernah ga sih punya pikiran dan rencana buat bunuh diri ?

J

sering kalo kepikiran mau bunuh diri, tapi ngelakuinnya waktu itu baru 2
kali. Udah pernah masuk UGD sekali. Minum obat sampe overdosis, satu
lagi gue pake pisau, sayat-sayatin diri sendiri hahaha...

T

oh gitu, pas mau bunuh diri itu pikiran lagi kacau banget ?

J

iya udah kacau banget pikirannya, soalnya kan biasa suka ada suara-suara
bisikan gitu. Lu harus mati gitu apalah..

T

Apa yang dirasain sama dilakuin kalo biasa lagi down? cerita dong..

J

ya pokoknya pikirin yang jelek-jelek gitu. Masa lalu pas kecil kayak gimana,
pikirannya cuman pengen mati terus, merasa ga berguna, ga percaya diri,
kayak ga ada artinya lagi hidup, cuman jadi beban orang tua doang kalo
hidup. Terus kalo dipuji orang tuh gue malah jadi ngerasa kesindir sendiri,
ya gue mikir gue tuh gak seperti yang kalian puji. Gue ga baik, ganteng,
pokoknya ga ada di diri gue. Kalo udah kayak gitu hmm ya paling bengong,
ngurung diri dikamar, ngerokok, minum alkohol, kalo udah parah banget gue
pake obat buat ngerasa tenang

T

berarti lu punya trauma pas kecil ?

J

ada sih, ya suka di sabet hehehe kalo gak ranking 1 disabet, terus harus les
terus kalo ga les ya disabet juga

T

kalo ngerasa lagi manic yang dirasain sama dilakuin apa aja?

J

semangat banget rasanya, gue kesana-sini buat cari temen, nyapa semua
orang, pokoknya ya happy aja belanja terus, gombal sana-sini hahaha bawel,
cerewet, ketawa-ketawa pokoknya merasa diri gue pinter banget, ganteng
gitu-gitu deh
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T

menurut lu bipolar ini menganggu akademis lu ga? Bukan cuman
akademis sih tapi kayak aktivitas lu sehari-hari ?

J

iya karena kalo lagi depresi ya emang cuman bisa diem doang, gak bisa
ngapa-ngapain. Mau dipaksain pun juga gak bisa gitu. Kalo lagi manic ya
emang sih kayak semangat gitu, tapi kan semangat nya juga berlebihan.
Kayak gak realistis kadang ampe berdelusi. Kadang mikir gue pasti berhasil
tapi terlalu optimis gitu

T

oh ya tadi kan ada manic, stabil, sama down ya ? itu sering terjadi dalam
1 hari?

J

iya sehari bisa berubah-ubah, tapi kadang-kadang juga bisa depresi
seminggu gitu, terus nanti manicnya bisa cuman 2 hari, terus nanti sehari
bisa berubah-ubah. Pokoknya gak tentu gitu deh tiap hari nya itu kayak
gimana

T

sebenarnya ada gak penyebabnya kenapa tiba-tiba bisa manic, stabil,
sama down ?

J

gue juga sebenernya bingung penyebabnya apa, kadang stress terus alkohol
sih sama obat-obatan. Kalo misalnya lagi stabil terus minum tiba-tiba ya
bisa jadi manic atau depresi

T

masih sering kontrol ke dokter ga ?

J

terakhir ke dokter udah 6 bulan yang lalu. Males juga buang-buang duit. Ya
memang sih kalo ke dokter bisa stabil, tapi nanti kalo gak makan obat ya bisa
kambuh lagi. Mending survive aja begini. Gak usah pake obat. Yang penting
gak rugiin orang aja deh

T

sekarang kan lu tinggal sama keluarga, apa sih yang di rasain kalo
misalnya ngeliat adek/kakak lu yang sifatnya normal? Ada rasa iri ga ?

J

Iri sih ada, ngeliat mereka kayak enak gitu sama hidupnya, kayak gak pernah
sedih, happy terus, ga ada beban..

T

orang tua lu kan pasti tau ya tentang bipolar ini, reaksi mereka gimana?
Apa coba nolong buat lu berubah atau cuman bisa pasrah?

J

cuman bisa pasrah aja

T

ada gak yang berubah dari keluarga setelah tau lu punya penyakit
bipolar ? khususnya orang tua lu

J

ya mereka jadi semakin perhatian, pengertian..kalo gue lagi pergi kemana
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gitu nyokap selalu nyariin, khawatir ama gue kalo gue pergi takut kenapakenapa. Tapi gue selalu menganggap kalo gue cuman jadi beban doang buat
mereka
T

kenapa nganggep jadi beban ?

J

ya kalo gue lagi down gue suka sedih ngeliat nyokap gue tuh suka nangisin
gue gitu, tapi ya kalo gue lagi manic gue juga mikir gue suka habisin duit
mereka berapa banyak buat belanja, buat foya-foya

T

kalo soal lingkungan sekitar, temen-temen tau gak lu punya penyakit
bipolar ?

J

tau kok, gue cerita ke mereka kalo gue punya penyakit bipolar

T

reaksi temen-temen gimana pas tau lu kena bipolar? kaget kah atau
biasa aja

J

ya pada biasa aja, soalnya kan mereka awalnya gak tau apa itu bipolar.
Kayak masih asinglah istilah bipolar itu apa

T

dengan mood yang suka berubah tiba-tiba, ngerasa diterima gak sama
mereka kalo lagi ngumpul?

J

ya kalo gue lagi dalam keadaan stabil atau manic ya gue merasa diterima
sama mereka, tapi kalo gue lagi down ya gue langsung mikir yang negative
tentang mereka, kayak mikir mereka gamau temenan ama gue, gamau terima
gue yang punya penyakit bipolar ini. Kadang dari diri gue sendiri sih yang
ngerasa ga diterima sama mereka

T

kenapa bisa berpikiran kayak gitu ?

J

ya karena gue ngerasa beda sendiri, minder aja jadi mikir yang aneh-aneh
mikir negative terus

T

tapi dari perlakuan mereka sendiri terhadap lu, ada yang negative ga ?

J

hmm ya pasti ada ya. Kayak kadang gue ajak main atau ketemuan mereka
kadang gamau atau kadang gue ngerasa gue diejek sama mereka kalo lagi
ngumpul bareng. Tapi gue gatau itu perasaan gue aja atau gimana

T

tanggapan dari diri lu sendiri gimana sih ngeliat perlakuan mereka ke lu
itu negative?

J

ya merasa makin terpuruk, makin berpikiran negative terus ke mereka
ngerasa kalo gue gak diterima sama temen-temen. Ngerasa di jauhin sama
mereka. kadang sedih sendiri jadinya
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T

Gimana lu memandang diri lu sekarang? ngerasa kalo lu beda dari
orang normal kah atau gimana?

J

ya gue ngerasa bedalah dari orang normal. Orang normal kan punya
personality, punya karakter sendiri. Kalo gue ngerasa kena bipolar ini ya
cuman bisa ngerasain stabil, manic, sama depresi aja gitu tiap hari

T

ngerasa bedanya dari aspek apa aja ?

J

dari semuanya, dari jalan pikir, perilaku, moodnya, cara ngomongnya juga.
Soalnya gue kalo lagi depresi cuman bisa diem, ngomong cuman sedikitsedikit. Kalo manic bawel banget

T

dari dalam diri lu sebenernya terima ga kalo lu punya penyakit bipolar
ini ? coba ceritain dong..

J

ya kalo sekarang kan keadaannya lagi stabil, ya terima-terima aja. Ntar kalo
lagi depresi ya susah terimanya. Kenapa gue harus kena penyakit kayak gini,
kadang ada rasa kesel, sedihnya gitu tapi mau kayak gimana lagi

T

ada rasa minder ga sama orang lain dengan keadaan lu yang kayak gini
?

J

minder sebenarnya, minder banget. Cuman ya mau kayak gimana lagi. Udah
begini ya terima aja. Nanti kalo pas gue depresi ya baru tuh gue ngerasa
kacau banget. Minder banget sama orang lain

T

nah sekarang ini kan lu udah 3 tahun kena bipolar, perasaannya
sekarang gimana masih sama gak kayak pertama kali lu kena bipolar
atau berubah?

J

kalo dulu kan gue biasa aja ya, tapi lama-lama gue ada rasa capek juga.
Hidup tapi ada penyakit jiwanya kayak gini..ngerasa ga ada artinya lagi
hidup

T

Label-label apa sih yang sering dikasih sama orang-orang terhadap lu
yang punya penyakit bipolar ?

J

Apa ya.. mungkin kayak orang stress,aneh, sakit jiwa gitu deh

T

Terus lu menanggapi label tersebut gimana ? sedih kah atau terimaterima aja lu dapet label kayak gitu ?

J

Awal-awal ya emang sedih banget, cuman ya lama-lama udah kebal kok gue
hahaha..udah bodo amat sama begituan

T

bipolar ini ngerubah sifat lu ga sih ? misalnya dari yang positif jadi
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negative, atau sebaliknya
J

ada, dulu kata temen-temen gue orangnya selalu ceria, dulu juga prestasi gue
bagus pernah ikut olimpiade ips sama matematika hahaa..sekarang boroboro gue aja sekarang udah berenti kuliah

T

dari dalam diri sendiri, ada keinginan buat sembuh ga ?

J

ada, tapi gimana.. setengah mati mengubah diri tetep aja kayak gini.

T

gimana sih cara lu buat diri lu bermotivasi buat sembuh ?

J

ya gue Cuma pikirin keluarga doang, gamau liat nyokap gue nangis terus

T

oh gitu, oke deh tommy, segitu dulu aja nanti kalo ada yang kurang gue
nanya lagi makasih ya atas waktunya

J

oke nov sama-sama
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