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LAMPIRAN

Strategi Manajemen Konflik..., Octaviani Rudianto, FIKOM UMN, 2018

Transkrip Wawancara Informan I
Jessica Radaza
Pewawancara: Octaviani (O)
Narasumber: Jessica R (J)
Waktu dan tempat: 22 Mei 2018, 14:07/ Taman Ubud, Karawaci

O: halo tante, bisa mulai dari perkenalan diri dulu? Dari nama, usia, asal dan juga
etnis?
J: Nama Jessica, usia 73, mau 45 ya, asal dari Filipina.
O: terus ini, bisa cerita sedikit tidak tentang budaya tante mulai dari pola
komunikasi, gaya hidup, kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai budaya, dan juga cara
pandang?
J: Oke, kepercayaanya pasti katolik ya, terus kebiasaan apa ya. eemm, gaya hidup
paling normal hehehe emm papa sama mama pekerja jadi kita, jadi mereka berdua
ada carrer, komunikasi pas waktu kita kecil lebih tidak ada suara, maksutnya ya
kalau orang tua bilang apa ya udah kita ikutin, beda pas kita udah besar, mereka
minta pendapat dan bisa menerima pendapatnya, kalau nilai budaya kita terkadang
lebih individualis tapi kadang kita peduli sama keluarga karena kita tetap dekat oleh
keluarga besar.
O: Oke, kita langsung masuk aja ya ke hambatan komunikasi pernikahan nih ya
tante.
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O: Saat bertemu pasangan nih tan, apakah ada stereotype mengenai budaya
pasangan selain budaya kita? Kaya orang luar terkenal blak-blakan, dan orang
Indonesia terkenal friendly, ada perbedaan gak tan?
J: hmm, saya kan belum mengenal banget kan ya budaya suami, karena pas ketemu
kan cuman dia dan kakaknya, jadi budaya itu tidak tercermin dari mereka itu, kalau
dalam pergaulan ya biasa aja. Ya seperti sama aja lah gak dibilang oh dia beda sama
saya , gak dibedain gitu, jadi kita anggap mereka mengenal budaya kami ya mereka
ikutan gitu. Karena saya belum mengenal budaya dia gitu.
O: Dengan perbedaan yang ada, menurut tante, kenapa tante bisa cocok sama om
nya? Dan cocok dalam hal apa? Kan pasti ada dong perbedaan dari 2 budaya yang
berbeda ini.
J: apa ya, kalau cinta mah ya cocok cocok aja ya, jadi bisa dibilang gak dicocokcocokin gitu. Ya namanya cinta mah pokoknya cocok-cocok aja gitu.
O: Sebelum memutuskan untuk menikah, apakah ada pemikiran bahwa antara etnis
Tionghoa dan Filipina akan ada perbedaan yang sangat besar?
J: nggak juga, karena di sana juga kan banyak orang chiness dan sebelum saya
mengenal dia, saya udah tau mengenai culturenya chines gitu, feng-shui ya
semacamnya itu. Karena kita di sana pun di tempat kita banyak orang chiness.
O: terus pas di awal pernikahan, apakah tante punya keyakinan bahwa budaya tante
sendiri lah yang benar dan menganggap budaya pasangan tidak relevan?
J: iya pasti hehehe
O: terus ini, ketika sudah menerima budaya pasangan, apakah tante merasa
terancam akan adanya budaya lain? Kenapa?
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J: nggak kok gak terancam
O: jadi biasa saja ya?
J: iya biasa saja itu, kenapa ya saya juga gak tahu yang jelas sih gak terancam kok
O: terus ketika tante berinteraksi dengan pasangan, tante biasanya mengamati
gerakan nonverbal serta verbal dari pasangan apa tidak? Terus tante
menggambarkan gerakan perilaku spesifik yang ada pada saat interaksi? Setelah itu
tante memutuskan untuk menghargai perbedaan atau tidak?
J: gerakan non-verbal sih pasti tau, tapi saya gak ada mengikutin sih dan
menghargai gerakan mereka.
O: dah, kita masuk ke masalah yang terjadi dalam pernikahan beda budaya ya tan.
Apa sih yang menjadi motivasi menikah beda budaya?
J: ya apa lagi sih, ya cinta lah hahaha pasti cinta
O: hahaha iya ya bener juga, nah apa arti dari pernikahan bagi tante?
J: partnership kalau menurut tante mah hehe
O: oke terus ada gak sih nilai khusus pernikahan dari masing-masing budaya?
J: maksutnya, beri saya contoh coba saya tidak mengerti
O: misalnya nih, kalau di budaya Tionghoa kan kalau pernikahan harus dijaga
sampai langgeng gitu tan.
J: oh iya, kita sebagai katolik ya, oh iya sorry, kami kan katolik, practicing in
katolik, pasti nilai-nilainya, intinya core nya dari nilai-nilai gereja.
O: terus tradisi apa yang digunakan saat melangsungkan pernikahan, tan?
J: soalnya kita pernikahan disana rada kebarat-baratan ya, kita lebih influen banget
dengan barat,
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O: berati ikut tradisi tante ya disana gak pakai etnis Tionghoa ya?
J: gak gak ada, gak ada teh pai itu gak ada.
O: jadi tante melangsungkan pernikahannya disana?
J: Iya di Filipina, diIndonesia kagak.
O: nah, menurut tante ini bagaimana menggabungkan dua budaya yang berbeda
dalam pernikahan?
J: soalnya kita kan dalam perjalanan itu pasti masing-masing individual kan pasti
makin kesana kan makin dewasa, emmm apa ya cuman ada beda-beda nilai yang
misalnya kalau kita di Filipin itu semua gaji suami itu harus dikasih ke istri. Kita
yang pegang semua kalau disini kan kagak, karena kalau di Filipina itu kan
Matrialcal, tapi kan di Indonesia kan Patrialcal lebih ke bapak kan. Karena kan gitu
disana kan kebanyakan kan katolik ya, lebih Matrialcal karena bunda Maria itu.
O: jadi lebih ke ibu ya?
J: Iya lebih ke ibu.
O: oke deh, terus ini tan, apakah sering terjadi konflik dalam pernikahan tante sama
om?
J: ya pasti lah, gak mungkin lurus aja lah
O: apa saja sih yang menyebabkan konflik itu tan?
J: karena dibudaya saya itu biasanya, sampai saya besar itu saya lihatnya itu papa
itu kaya nurut sama mama, bahwa ya kaya disana tuh suami-suami takut istri hahaha
terus apa ya, jadi beda disini tuh pemikirannya gak begitu, jadi itu yang bisa jadi
konflik.
O: terus ini tan, apakah pernah ada masalah dalam pola mengasuh anak?
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J: ya ada sih, pasti ke saya gitu sebagai ibu
O: terus bagaimana tante menerapkan ajaran budaya pada anak?
J: saya gak bisa bilang sih lebih ke saya atau ke suami, cuman karena menurut saya
yang benar apa, bukan karena budaya jadi yang benar ya harus dilaksanakan. Paling
saya ikutin budaya apa doang sih kaya laki-laki umur berapa harus disunat gitu
doang, selain itu serasa saya punya ini ya jalanin aja.
O: Budaya apa yang tante ajarkan kepada anak dalam segi nilai budaya? Kaya
contohnya sikap kepada orang tua terus cara berkomunikasinya gimana?
J: ihh anak-anak itu pada kurang ajar semua ke tante hahahahha gak ada yang takut,
ini aja sih saya dengan anak-anak, saya gak bisa bilang saya ada pedoman atau saya
ada rules, saya gak ada rules sebenarnya, gak ada aturan. Yang saya ajarkan
kemereka ya itu gaboleh merendahkan dan harus sopan
O: kalau dalam segi gaya hidup, apa yang diajarkan kepada anak? Apakah menjadi
anak yang materialistic atau non-materialistic, hedonism atau kesederhanaan?
J: matrealistik sih enga sih, ngajarinnya sih irit harus sederhana dong
O: kalau dalam segi pola komunikasi, apa yang diajarkan kepada anak? Apakah
implisit atau ekplisit atau terbuka/jujur?
J: harus terbuka dong dan harus eksplisit.
O: nah kalau menurut tante nih, anak lebih dominan kebudaya yang mana?
J: hmmm, karena saya sendiri gak menerapkan budaya saya ya, budaya apa ya
dibilang chiness juga kagak, budaya sini kali ya paling yang kita lihat sehari-hari
aja disini.
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O: terus bagaimana pendapat tante nih mengenai budaya tionghoa yang dimana
memiliki budaya yang berbeda dengan Filipina? (kolektivitis) terutama dalam segi
nilai tentang keluarga? Dan konteks hubungan dengan orang lain?
J: kalau yang saya lihat sih orang chiness sih lebih ke laki-laki ya beda sama disana
ya, galak perempuan-perempuan disana tuh.
O: Apakah tante sering berpandangan bahwa budaya tante lebih unggul dari pada
om?
J: lebih unggul sih ke saya, saya lebih unggul sih kalau saya lihat.
O: Apakah ada masalah dalam merespon stres, tan?
J: ada perbedaan sih kalau saya maunya selesain tapi yang satu bisa diam
O: terus bagaimana cara mengatasinya?
J: karena yang satu bisa diam, jadi biarin aja saya cerocos terus langsung ke
topiknya. Lebih ke permasalahannya gak menghindar
O: biasanya siapa sih yang paling dominan dalam konflik?
J: ya saya lah pasti
O: terus bagaimana tante biasanya mengekspresikan konflik tersebut dalam
komunikasi nonverbal?
J: dari gerak gerik sih, saya kalau marah maunya ngomel-ngomel bahkan sampe
banting pintu, saya sulit untuk memendam sih makanya saya lampiaskan sampai
anak-anak ngeliatin kalau dulu sih itu juga hahaha
O: terus menurut tante ini bagaimana cara tante berkomunikasi untuk melindungi
atau menjaga perasaan pasangan? Dan bagaimana cara tante untuk membangun
kembali perasaan yang hilang ketika menghadapi konflik?
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J: gak sih saya sih gitu, saya mah cuek aja sih.
O: terus siapa yang membangun perasaan kembali dong tan?
J: ya si om pasti hahahahha tapi saya mah kalau marah juga bentar kagak berharihari. Yang penting saya udah ngomong saya gak suka ini gak suka itu.
O: oke deh tan, sekarang kita masuk ke cara menyelesaikan masalah ini.
O: bagaimana biasanya cara menyelesaikan konflik? Kan ada 5 tahap (competing,
avoiding, accommodating, collaborating, compromising)
J: compromising ya pasti.
O: terus saat tante sama om ada permasalahan, tante biasanya lebih cenderung untuk
memikirkan hubungan atau memecahkan masalah dahulu?
J: aku sih memecahkan masalah dulu sih. Hehe
O: terus pernah nggak waktu terjadi konflik, main ditinggalkan saja? Seperti,
memilih untuk tidur, atau meninggalkan lokasi konflik? Biasanya langsung
diselesaikan atau menghindar, tan?
J: harus selesai dulu dong enggak menghindar.
O:pernah tidak menyelesaikan masalah dengan Verbal Aggressiveness kaya
memenangkan argumentasi dengan menyakiti hati pasangan? Mungkin mengatai
dia?
J: hmmm kagak sih..
O: Kalau terjadi konflik menggunakan pihak ketiga gak? seperti keluarga gitu?
J: enggak sih, selesaikan masalah sendiri saja
O: terus pas terjadi konflik biasanya saling menyalahkan atau tidak?
J: pasti ada saatnya yang kaya gitu, tapi gak setiap ada masalah kaya gitu.
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O: nah kalau sedang terjadi konflik nih, suka mengungkit kesalahan si om di masa
lalu apa enggak tan?
J: iya pasti hahahhahaha
O: kalau ada yang tidak disukai ini dari si om biasanya langsung ngomong atau
tidak?
J: saya langsung ngomong sih, gak bertele-tele lagi.
O: hal-hal apa saja sih yang enggak boleh dan boleh dibicarakan dalam konflik?
J: hmm apa ya, yang tidak boleh ya. Apa ya keluar semua sih ya. Saya sih keluar
semua lah.
O: ada ga solusi dari tante yang digunakan untuk menyelesaikan masalah?
J: kebanyakan sih beri ini, maunya apa itu kan, ya maunya begini.
O: jadi biasanya tante tuh apa si om?
J: kan ditanya, mauya apa, ya saya maunya begini gitu, kalau enga apa pendapat
kamu apa. Kalau pendapat saya gini, kalau pendapat kamu apa, baru dipikirin lagi.
O: terus ini bagaimana tante melihat sebuah konflik? Apakah konflik itu suatu yang
merugikan atau menguntungkan?
J: dibilang merugikan sih enga ya, hmmm karena apa ya, konflik kan udah
istilahnya apa ya garam dalam suatu hubungan bukan dalam suami-istri aja ya
dalam keluarga juga pasti terjadi konflik, kan boring kalau gak ada konflik itu aja
sih.
O: jadi tante bilang ya merugikan juga kagak, untungin juga enga ya?
J: iya, kalau buat saya ya. Tapi konflik itu untuk space up the life gitu aja sih, jadi
ada untungnya juga
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O: oh yaudah deh, makasih ya tante udah mau jadi narasumber aku
J: oh itu doang hahahaa ok deh sama-sama octa.
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Transkrip Wawancara Informan I
Denny Ong

Pewawancara: Octaviani (O)
Narasumber: Denny Ong (D)
Waktu dan tempat: 1 Juni 2018, 15:50/ Kalpa Tree, Bandung

O: halo om, saya Octaviani mahasiswi UMN teman nya julia, saya ingin
memwawancari om ini, boleh sedikit perkenalan dulu enggak om? Mulai dari nama,
usia, asal dan etnis
D: nama saya Denny, saya asal dari Jakarta dan etnis Tionghoa. Usianya 46 tahun
sekarang.
O: oke nih om, boleh ceritakan sedikit tentang budaya om? mulai dari pola
komunikasi, gaya hidup, kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai budaya, dan juga cara
pandang budaya tionghoa?
D: kepercayaannya tentang apa, kepercayaan nya katolik, pola komunikasi kalau
om lebih memendam gak langsung blak-blak. Kalau kita kan budaya orang
Indonesia, tapi ini karakter juga sih ya. Kalau om liat sih kalau perbedaan budaya
kalau di filipin memang orang sana memang lebih terbuka, ngomong lebih apa
adanya lebih straight lah. Kalau kita kan masih rada sungkan ya, rada di perhalus
lah bahasanya. Jadi begitu juga kepada orang tua ataupun ke teman mereka gak ada
bedanya gitu. Kalau kita kan pasti masih ada bedanya, kalau ke orang tua kan pasti
lebih apa sih, lebih menghargai lah, lebih hati-hati lah biar nggak tersinggung gitu.
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Kalau mereka mungkin lebih open nya, mungkin menurut mereka ya enga beda ya
gak ada salahnya, ya dua dua sifat itu juga terlalu itu juga salah, terlalu straight juga
salah.
O: oh begitu ya om, haha oke deh kita sekarang masuk ke hambatan dalam
komunikasi pernikahan antar budaya ya om. Nah saat bertemu pasangan, apakah
ada stereotype mengenai budaya pasangan selain budaya kita? Contohnya kaya
orang luar terkenal blak-blakan dan orang Indonesia terkenal friendly begitu?
D: ah masih muda mana mikirin budaya dulu mah hahaha, karena gini ya kalau kita
lebih gampang adaptasi kalau budaya kita tuh setau om lebih gampang beradaptasi.
Kemana pun dan dimana pun kita lebih mudah nyatu dan mikir oh culturenya
begini. Jadi pada saat itu ya sudah kita teman kita pacaran dan ya menikah dan
meskipun cukup terlalu awal juga sih menikahnya, ya waktu itu lulus kuliah
langsung menikah, jadi pulang ke Indonesia bawa 2 gelar hehehehe jadi waktu itu
tidak memikirkan tentang budaya, ada kepikiran sesekali mungkin dari orang tua,
dari papi mami kita, ya tapi kan papi mami om kan juga si mami rada fleksibel lah,
kalau si papi keras tapi ya diem-diem aja, makanya anaknya mau apa jadi diturutin
aja. Jadi ya sebenarnya ya papi mami om juga kaya di todong dating ke filipin
langsung ngelamar langsung kawin gitu.
O: terus ini dengan perbedaan yang ada, menurut om, kenapa om bisa cocok sama
tante? Dan cocok dalam hal apa saja?
D: cocok dalam hal apa ya, sebenarnya cocok dalam segala hal juga ada, artinya ya
lebih dari cocok nya itu by feeling, kalau by culture kita juah lebih bisa mengikuti
ya dari makanan contohnya, kita kan makannya kan pedes asin kalau orang sana
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kan manis asem, tapi pada saat itu om yang lebih menyesuaikan, walaupun ada
kekhawatiran, kalau dari segi bahasa ya om disana udah bisa ngomong, sampai
sekarang juga om masih bisa ngomong bahasa sana walaupun udah lama gak
disana. Sama si tante juga karena disini ngomong pakai bahasa Indonesia jadi
lancar. Ya kalau tadi cocoknya ya by feeling saja, ya kalau by culture ya kita bisa
nyesuain lah. Memang dari perbedaan culture itu ya memang waktu itu kan antara
tante dan om lah, ya intinya bukan coba-coba sih ya namun kaya jalanin dulu saja.
Kaya liat nanti deh, karena waktu itu baru lulus kuliah kan, ngelamar kerja saja
belom .
O: nah, pas pada awal pernikahan, apakah om punya keyakinan bahwa budaya om
sendiri lah yang benar dan menganggap budaya pasangan itu tidak relevan?
D: enggak sih, karena biar gimana pun kita harus saling menyesuaikan karena di
budayanya tante juga bagus, kalau ngomong kan dia straight apa adanya open, tapi
yang nerima kan kadang-kadang kan belum tentu bisa langsung terima ya belum
tentu ngerti lah intinya gitu, karena kalau om liat ya lebih ke karakter sih.
O: terus ketika sudah menerima budaya pasangan, apakah om merasa terancam
akan adanya budaya lain? Kenapa?
D: justru tidak terancam karena adanya budaya lain, justru malah terancamnya
karena waktu itu kan hidupnya masih sama orang tua, jadi bukan terancam tapi
lebih bisa saling menyesuaikan, permasalahannya, bisa saling menyesuaikan
enggak, bisa saling mengerti ga.
O: jadi langsung tinggal disini ya?
D: iya langsung tinggal di Jakarta.
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O: oke deh sekarang langsung masuk ke masalah-masalah yang biasanya bisa
menjadi konflik nih ya om. Aku mau tahu dong onm, apa sih awalnya ada motivasi
menikah beda budaya?
D: hahaha ya karena cinta lah, ya lebih ke feelings begitu sih sebenernya
O: terus menurut om apa arti dari pernikahan buat om?
D: hmm, apa ya aduh susah ya pertanyaannya, mungkin artinya umum lah,
pernikahan itu kan mendirikan keluarga lah, teman hidup, sebenarnya sih lebih
teman hidup lah, karena dalam kehidupan kan namanya manusia gak bisa hidup
sendiri harus ada pendamping
O: oh oke om, terus tradisi apa yang digunakan saat melangsungkan pernikahan
waktu itu?
D: tradisi si tante kan menikahnya juga disana, tapi lebih ke tradisi gereja sih. Lebih
tradisi katolik ya. Lebih tradisi umum budaya Filipina. Makan dirumah pestanya
ada babi guling soalnya itu selalu ada di filipin.
O: jadi gak pakai tradisi budaya Tionghoa ya om? Kaya teh pai gitu engga?
D: enggak ta.
O: Dimana melangsungkan pernikahannya tuh om?
D: di Filipina.
O: oh oke, terus sekarang nih om, apakah sering terjadi konflik?
D: sering, kalau konflik budaya sih nggak, tapi lebih ke konflik karakter, jadi
konflik budaya jadi gini tinggal nya dimana, pada saat om tinggal di filipin, om
harus ngikutin budaya sana, kalau dia disini juga pada umunya pasti ngikutin
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budaya sini, namun dalam mendidik anak dalam berkeluarga, tetap budaya dia ya,
kaya budaya dia dari kecil sesuai dengan orang tua.
O: apa sih yang biasanya menjadi penyebab konflik itu?
D: biasanya dari cara komunikasi sih, kalau tanya kan straight, om kan tidak jadi
itu sih biasanya, sama paling pola asuh anak itu, dia maunya budaya dia.
O: jadi ada ya om konflik dalam pola mengasuh anak?
D: ya ada, karena pasti mamanya maunya ikut budaya dia waktu dia diajarkan sama
orang tuanya.
O: terus bagaimana om menerapakan ajaran budaya pada anak?
D: ya ke mamanya sih, kenapa mamanya julia nggak kerja? Karena om yang mau,
untuk dia mendidik anak, om mau kerja dimana om pergi, ya biar bagaimana pun
ya namanya budaya ya tadi lebih punya budaya Indonesia sih ya, ya om liat juga
dari budaya mah nggak ada yang salah mana yang lebih baik mana yang nggak, ya
itu cara mendidik mah budaya mana saja juga sama.
O: terus budaya apa yang om ajarkan kepada anak? Apakah yang diajarkan kepada
anak dari segi nilai budaya? contohnya misal bagaimana sikap kepada orang tua,
cara berkomunikasinya gimana?
D: sikap kepada orang tua cuman tadi kalau karena mereka lebih, kan budaya
Filipina kan nurun ke amerika. Karena dia jajahan amerika, mereka khiblatnya
kalau orang filipina itu pasti mau cari kerjanya maunya di luar di Amerika.
O: kalau dalam segi gaya hidup, apa yang diajarkan kepada anak? Apakah menjadi
anak yang materialistic atau non-materialistic, hedonism atau kesederhanaan?
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D: kalau dulu hampir hedon, hedon om bilang kalau dulu anak-anak maunya ke PI,
PS. Kalau kemana-mana maunya ke mall yang gede, diajak ke supermall mana mau
waktu itu. Kalau sekarang mah harus diajarkan sederhana karena sudah gede juga
kan harus tabung.
O: terus kalau dalam segi pola komunikasi, apa yang diajarkan kepada anak?
Apakah implisit atau ekplisit atau terbuka/jujur?
D: yang jelas, kalau itu yang jelas.. kenapa om pilih cari duit, karena biar gimana
pun om melihatnya lebih baik, karena si tante tuh orangnya keras, kerasnya itu
disiplin. Kalau om enggak. Om terlalu santai sih makanya om melihatnya, yang om
mau contohin cuman 1 saja, yang baik boleh diambil dari om, yang jelek jangan.
Tapi kalau ibunya enggak merokok, dari sisi hidupnya sangat straight si tante.
Makanya lebih baik didikan dari ibunya lebih banyak
O: nah terus menurut om nih, anak lebih dominan ke budaya yang mana? Ke budaya
siapa?
D: lebih dominan ke ibu sih, kalau soal budaya sebeneranya sih hampir merembetrembet dikit ya. Dari maminya pasti lebih banyak
O: oke deh sudah beda lagi ini bukan dalam pola asuh anak. apakah ada masalah
dalam merespon stres?
D: ada sih. Kalau si tante biasanya sih lebih ekpresif, kalau aku lebih diem. Kalau
aku lebih cari aman. Karena begitu belum tentu om bener, karena kita terbuka juga
belum tentu itu bener. Cuman kalau kita orang terbuka juga terlalu terbuka juga
salah juga. Jadi harus balance lah. Makanya ilmu akunting itu harus balance hahaha
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tapi memang bener sih harus balance, mau budaya pun apa yang penting balance
itu harus penting.
O: terus bagaimana cara mengatasinya tuh om?
D: ya tadi, kalau om tuh di pendem biasanya, sebenarnya juga bagus efeknya.
O: oke ini, biasanya siapa yang paling dominan dalam konflik?
D: ya si tante lah hehehe
O: terus bagaimana om biasanya mengekspresikan konflik tersebut dalam
komunikasi nonverbal?
D: hahaha bagaimana ya biasanya terlihat dari muka saya sih, terus ngomel-ngomel,
kadang diem-dieman juga sama si tante gamau deket-deket dulu hahaa
O: oke deh sekarang, masuk kedalam penyelesaian masalah ya om. bagaimana cara
om menyelesaikan sebuah konflik? Kan ada 5 tahap nih competing, avoiding,
accommodating, collaborating, compromising? Om biasanya bagaimana?
D: ya memang harus mengalah, kompromi itu jarang biasanya bisa dibilang
kompromi itu karena ada yang mengalah. Jadi intinya ya dalam pernikahan ya
mengalah itu sudah nomor 1. Karena someone take a lose side, karena kalau engga
gak akan selesai. Jadi apa yang dibilang kompromi belum tentu ok ya, tapi bisa jadi
artinya itu ya sudahlah
O: oke ini om, bisanya saat om dengan pasangan ada permasalahan, om biasanya
lebih cenderung untuk memikirkan hubungan atau om lebih mementingkan untuk
memecahkan masalah dahulu?
D: memecahkan masalah itu beda sih, kalau masalah matematika pasti bisa
langsung dipecahkan gitu hahaha. Kalau ini kan it’s about karakter pastinya susah.

Strategi Manajemen Konflik..., Octaviani Rudianto, FIKOM UMN, 2018

Perlu waktu dan intinya tuh waktu, tapi kalau karakter itu kan, udah dari sananya,
jadi untuk merubah karakter itu ya susah. Merubah budaya itu bukan merubah tapi
kita yang menyesuaikan kan gitu.
O: terus pernah tidak waktu terjadi konflik, main ditinggalkan saja? Seperti,
memilih untuk tidur, atau meninggalkan lokasi konflik? Biasanya langsung
diselesaikan atau menghindar dulu?
D: hmmm, kalau dulu sih sebenarnya kalau dulu itu artinya pergi tuh engga ya, jadi
intinya ya kita nonton TV, mengalihkan aktivitas lah lebih kearah kesana.
O: jadi langsung diselesaikan atau menghindar tuh om?
D: ya lebih menghindar lah, hmm harusnya sih yang bener kan diselesaikan, mau
terima ga terima harusnya dibicarakan terlebih dahulu, ya lebih banyak kan
terkadang kan capek, tar ajalah, besok aja lah, gausalah diemin aja.
O: nah terus, Pernah tidak menyelesaikan konflik dengan Verbal Aggressiveness
seperti memenangkan argumentasi dengan menyakiti hati orang lain gitu mungkin
jadinya ngatain?
D: kalau itu sih engga sih. Separah-parahnya pun mungkin pernah ya, cuman bukan
1 hal yang sering, mungkin cuman ya tidak bisa di control lagi emosionalnya ya
makanya terjadi, tapi gak sering lah, kalau konflik-konflik biasa mah enggak lah.
O: terus kalau terjadi konflik biasanya menggunakan pihak ketiga? seperti keluarga
begitu om?
D: emm, engga pernah sih kalau keluarga mah, tapi lebih kepihak ketiganya itu,
kaya misalnya grup persekutuan doa, lebih dulu kesana sih arahnya.
O: terus pas terjadi konflik biasanya saling menyalahkan atau tidak?
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D: emm, menyalahkan pasti lah, tapi menyalahkannya tidak dalam arti kata tidak
saling menunjuk gitu, cuman di dalam hati lah.
O: nah kalau sedang terjadi konflik, suka mengungkit kesalahan pasangan di masa
lalu atau tidak?
D: kalau om sih engga ya. Sudah move on saja. Hahaha
O: terus ini om, dikit lagi ini om hahaha, kalau ada yang tidak disukai biasanya
langsung ngomong atau tidak?
D: emm, kalau om sih lebih diem, banyak diam nya hahahaha
O: nah biasanya solusi apasih yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam
konflik om?
D: sebenarnya sih solusi yang paling itu sih, memang secara agama yang paling
bener, karena kalau secara karakter itu enggak akan bisa, karena kalau secara agama
itu pasti lebih gimana ya, lebih kena dan bisa menerima mengalah gitu hahaha
karena kalau secara karakter itu susah, kalau om ngelihatnya sih susah ya.
O: nah terakhir ini om, bagaimana om melihat sebuah konflik? Apakah konflik itu
suatu yang merugikan atau menguntungkan?
D: pasti merugikan, sebenarnya kalau misalnya bukan dibilang konflik itu gak ada
ya. Konflik itu ada. Kalau konflik yang merugikan itu konflik yang berulang
sebenarnya. Karena kalau konflik yang berulang itu sebenarnya yang membuat
letih. Konflik yang berulang itu yang bahaya sebenarnya. Karena itu yang namanya
manusia ada titik lemahnya selalu. Dia gak akan selalu kuat dan berpikiran lurus
lah istilahnya karena kondisi itu. Yang membuat yah kaya ini lagi itu lagi, jadi kalau
memang bisa langsung dipecahkan itu ya bagus, cuman ya tadi karakter.
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O: tergantung karakternya ya berarti ya.
D: iya karakter, pernikahan itu harus ada yang mengalah selalu, harus. Dan harus
tau juga mengalahnya dimana, kapan harus mengalah, jadi mengalah terus juga
salah, gitu. Menyerang terus juga salah. Apa lagi pernikahan itu kan sebenarnya
emm, for a life time, jadi namanya itu ya gak bisa kalau kamu bertanding ya gabisa
menang terus, gak bisa selalu menang.
O: oke deh makasih ya om atas waktunya yang udah disempatkan.
D: hahaha iya sama-sama ya.
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Transkrip Wawancara Informan II
Loudres dan Hendrik

Pewawancara: Octaviani (O)
Narasumber: Hendrik (H)
Narasumber: Loudres (L)
Waktu dan tempat: 29 Mei 2018, 15:30/ Taman Ubud, Karawaci

O: halo om tante, perkenalkan saya Octaviani, mahasiswi UMN, temennya barbara
juga ini om, aku ingin wawancara om sama tante ini, kan om sama tante
melangsungkan pernikahan beda budaya, nah makanya aku kepengen wawancari
om sama tante. oke kita mulai wawancaranya ya, pertama sebutkan nama, usia, asal
dan etnis terlebih dahulu? Satu-satu deh dari tante terus om.
L: oke, saya Loudres saya 50 Tahun, saya berasal dari Filipina etnis FilipinaMelayu.
H: saya Fransiskus Hendrik Lie, dari Medan saya keturunan Tionghoa-Hokien.
O: bisa ceritakan sedikit enggak tentang budaya om dan tante mulai dari pola
komunikasi, gaya hidup, kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai budaya, dan juga cara
pandang?
L: kalau kami kan karena kami dari, di Filipin itu kan banyak ya, kalau kami yang
melayunya itu tagalog, bener-bener tagalog. Jadi kalau terutama kan kalau disitu
kan katolik terus kalau di kampung kebanyakan itu mitos kalau begini nanti kita
kena musibah. Untuk pola komunikasi kita lebih cenderung blak-blakan karena
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sudah diajarkan dari sana nya sama orang tua kami untuk tidak mengulur-ulur
perkataan
H: saya orang Tionghoa-Hokien. Jadi kalau keturunan Tionghoa itu ada beberapa
suku seperti hokien, khe, dan ada beberapa lagi yang tidak begitu terkenal. Dan di
Medan ini kebanyakan suku Hokien dan bahasa sehari-hari juga hokien, dan kami
budayanya sangat kental sekali dengan adat istiadat dan sembayangnya dan segalagalanya, walaupun kami agama katolik tapi kami tetap diajarkan sembah orang
yang meninggal atau patung atau pegang Hio dan segala-galanya itu. Karena
banyak sekali kan Tionghoa itu suku-sukunya. Kalau saya kan suku Lie. Marga
yang berada di 236 urutannya kira-kira begitu. Pola komunikasi yang sebenar om
lebih memendam cuman kalau sudah kesal om bisa marah-marah, sampai tante
mungkin takut sama om dan merasa kecewa sama om hehehe
O: ok deh kita masuk ke hambatan komuikasi dalam pernikahan beda budaya, nah
saat bertemu pasangan, apakah ada sterotype mengenai budaya pasangan selain
budaya kita? Misalnya nih kan orang luar terkenal blak-blakan, dan orang Indonesia
terkenal friendly
L: ada sih, makanya kita tahu karakternya itu pas sudah menikah, karakter
sebenarnya.
H: kalau saya, sama tante karena sama-sama agama katolik. Kita melihat perbedaan
tidak begitu banyak ya, cumannya setelah menikah ya seperti yang di bilang tante
ya nampaklah karakternya, yang keraslah, tante juga sebagai wanita juga keras, tapi
kita juga mencoba menyesuaikan mencoba mengalah gitu, pernah sama-sama keras
maka jadilah berantem. Pokoknya dalam perkawinan harus ada yang mengalah,
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kaya tadi saya baru pulang dari ziarah dengan lingkungan gereja, jadi di situ saya
ada sharing kalau kunci rumah tangga itu hanya lah mengalah.
O: dari perbedaan yang ada, menurut om dan tante, kenapa om dan tante biasa
cocok? Dan cocok dalam hal apa saja itu?
L: hmm, kalau kita cocok itu karena agama waktu itu. Karena waktu itu bahasa saya
belum lancar, masih belajar saya pikir tidak hambatan saya tahunya pas menikah.
Pernah saya tidak pernah ekpresi diri saya sendiri dengan sempurna dan saya tidak
begitu mengerti. Kecocokan mungkin dengan berjalan, banyak yang tidak cocok
sebenarnya banyak sekali tapi kita melihat gini, dulu saya mau menikah saya
awalnya orang tua kurang setuju, namun saya tetap pada pendirian saya kalau saya
tidak akan menyesal menikah dengan si omnya karena ini keputusan saya, ya seperti
itu.
H: ya perbedaan itu pasti ada ya, di antara anak kembar saja pasti ada perbedaan
jadi apalagi kami yang beda suku, beda negara. Jadi kami percaya kalau
dipersatukan oleh Tuhan dan kami selalu menjalaninya dengan baik dari hari kehari
dan untuk selamanya dan mudah-mudahan kami kuat ya kami juga berharap dengan
adanya Barbara anak kami, satu-satunya anak tunggal, jadi bisa mempererat
hubungan suami istri, kalau tanpa dia juga pasti kami tanpa hiburan dan sebagainya.
O: nah sebelum memutuskan untuk menikah, apakah ada pemikiran bahwa antara
etnis Tionghoa dan Filipina akan ada perbedaan yang saat besar?
L: kalau sebelum menikah sih tidak ya, karena mungkin kita. hatinya itu yang
berbicara kita gak berpikiran seperti itu cuman saya pas mau menikah itu adalah
bagaimana nanti 10-20 tahun ke depan nya bagaimana, maka saya langsung masuk
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warga negara Indonesia, itu yang saya pikirkan. Kalau dibilang sih perbedaanperbedaan sih engga ada sih, karena mungkin kita saat itu berbunga-bunga kali ya
hahahaha yang dipikirkan hanya yang indah-indah aja gitu
H: kalau saya melihat perbedaan sih tidak ada, 1 yang membuat saya bersatu ya
saya mencintai Loudres ya saya waktu itu sungguh-sungguh mencintainya.
O: saat awal pernikahan, apakah om dan tante punya keyakinan bahwa budaya om
dan tante sendiri lah yang benar dan menganggap budaya pasangan tidak relevan?
L: kalau saya sih ada pemikiran seperti itu ya, karena saya ada pemikiran kalau
mereka kan ada pengaruh dari Medan yang kasar itu. Dulu sempet ada kata-kata
yang sampai saya tidak bisa terima gitu. Jadi apa namanya bahasa-bahasa medan.
H: ya memang ya Medan itu dibilang kalau berbicara mencampuri bahasa kotor
juga ya dan kasar apa lagi orang batak ya. Dan saya dulu bergaul dengan anak-anak
batak itu pas SMU jadi terpengaruh, dalam keluarga sebenarnya saya tidak
menyadari dan tidak sadar kalau pulang ke rumah cemberut dan marah-marah. Tapi
tidak tahu lah. Maka saya mencoba terakhir masuk dalam ke dalam kelompok
agama ya, jadi sampai sekarang dengan adanya Barbara juga bisa mendamaikan
kami.
O: nah terus pas sudah menerima budaya pasangan, apakah om dan tante merasa
terancam akan adanya budaya lain? Dan kenapa?
L: hmmm tidak ada sih
H: iya tidak merasa terancam kok
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O: nah, oke deh kita masuk dalam pemasalahan apa saja yang terjadi saat
pernikahan beda budaya, tapi awalnya aku mau tanya dulu nih apa sih yang menjadi
motivasi menikah beda budaya buat om tante?
L: kalau aku sih mikirnya sih udah jodoh ya, mungkin gak ada pilihan lain hahahha
sudah umurnya.
H: kalau saya motivasinya sih melihat Loudres waktu itu tuh cantik, wanita ini
cantik, hitam manis. Kalau sekarang sih tambah putih loh waktu itu aku berbicara
dan merasa cocok maka saya melamar ya, jadi gak ada sih sebenarnya hambatan
tentang budaya dan lainnya
O: terus apa arti dari pernikahan bagi om sama tante?
L: kalau aku sih apa ya..
H: kalau dari saya sih pernikahan itu anugerah dari Tuhan, dan sesuatu yang indah
dan harus di jalanin, dan yang indah itu pasti ada bencananya tapi kita semua harus
mensyukuri.
O: apakah ada nilai khusus pernikahan dari masing-masing budaya om tante?
L: ya kita bisa belajar ya dengan budaya lain.
H: sebenarnya sih hampir sama sih ya, karena kita sama-sama agama katolik begitu
kalau saya menikah dengan orang Indonesia, kalau kita sama-sama agama katolik
pasti juga tidak ada perbedaanya, tapi kalau menikah beda agama wah pasti beda
banget sukunya beda lagi.
O: Tradisi apa yang digunakan saat melangsungkan pernikahan?
L: kita sih Internasional ya
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O: jadi gak ada budaya-budaya begitu ya tan, Tionghoa juga gak ada ya? Kaya teh
pai nya?
H: kagak ada, mungkin nanti kalau anak menikah dengan orang chinese teh pai itu
harus biar angpaonya banyak hahaha.
O: terus dimana kalian melangsungkan pernikahan?
L: Cilandak di gereja Stefanus.
H: Misanya gereja di Cilandak nama gerejanya Stefanus, dan dipimpin oleh pastur
luar negeri. Tanggal 30 September 1994.
L: dan itu juga kalau di Indonesia kan kalau nikah itu gak diakui makanya kita ikut
catatan sipil bulan April 1995.
O: jadi tidak menikah di Filipina?
H: tidak disini saja.
O: Apakah sering terjadi Konflik?
L: uh sering, dari awal pernikahan sampai dia sudah umur 15 si barbara.
H: hahaha iya, konflik pasti ada. Ini ya om kasih pesan untuk kamu dan untuk
barbara juga 1 pesan dari kami, untuk melaju ke perkawinan itu kalian harus bawa
dalam doa dan ya disitu kadangpun ada iblis atau cobaan itu akan nanti akan ribut
antara kalian, kami dulu besoknya mau menikah, entah kenapa saya marah-marah
ke Loudres. Saya mungkin tekanan cape tapi cape juga enggak, mungkin egoisnya
itu loh, jadi Loudres juga kaget. Jadi di saat itu dia kaget dan mengenal saya sebagai
orang yang pemarah dan asal dari sana itu pemarah dan berlanjut ada saja yang
mengganggu. Nah sekarang dengan anak makin besar, dan saya makin tua dan
sudahlah harus mengalah dan sabar.
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O: apa saja sih yang biasanya menjadi penyebabnya itu om sama tante?
L: apa ya, ya bisanya kalau si om itu orangnya mungkin egois, atau mungkin dari
pola komunikasi kita juga beda jadi itu sih yang jadi masalahnya.
H: iya, makanya saya sebenarnya juga nggak mau seperti itu hehehe tapi makin
kesini sudah enggak sih, mungkin ya itu pola komunikasi kita yang beda.
O: terus apakah ada masalah dalam pola mengasuh anak?
L: sedikit ada, papinya terlalu menyayangi dia, papinya nggak mau membiarkan
dia bekerja terlalu berat. Kalau saya enggak jadi sedikit ada perbedaan.
O: terus om sama tante mengajarkan budaya apa kepada anak?
L: budaya sini sih..
O: budaya apa sih yang diajarkan kepada anak dalam segi nilai budaya? Contohnya
bagaimana sikap kepada orang tua, cara berkomunikasinya bagaimana?
H: iya kalau itu saya selalu bilang ke barbara, misalnya untuk selalu rendah hati,
jangan sombong, selalu bersyukur dan banyak berdoa. Apa lagi sekarang si barbara
kos di luar jadi saya harus selalu bilang ke dia, karena kalau enggak nanti nilainya
kurang, jadi nanti kalau saya ngoceh maminya bilang terlalu banyak ngoceh, terlalu
banyak nasehat, jadi saya chatting dia bilang jangan lupa selalu rendah hati. Karena
saya sendiri enggak tahu kan saya punya musuh jadi saya tidak mau mengancam
juga ke anak.
O: kalau dalam segi gaya hidup apa yang diajarkan? Apakah menjadi anak yang
materialistic atau non-materialistic? Atau hedonism atau kesederhanaan?
L: kami sih maunya sederhana, low profile. Ya kita ajarkan yang ini, bahwa harus
sederhana, karena kita hanya bisa kasih harta edukasi ke dia.
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O: dalam segi komunikasi, apa yang diajarkan? Apakah harus menjadi anak yang
tertutup atau terbuka?
L: ya kita semuanya ya terbuka ya.
H: anak kami barbara sebenarnya cukup pintar, bisa berkomunikasi dan bisa
bergaul. Kita juga gak begitu susah ya untuk mendidik dia. Dan justru mami dan
papinya belajar dari dia dengan omongan dia, apa pas kita lagi kumpul dengan
orang-orang tua dia terus yang ngomong, kita belajar, kita kagum liat anak kita.
O: anak lebih dominan ke budaya yang mana dong om tan menurut om tante?
H: mungkin budaya Indonesia ya
O: nah terus ada ga masalah dalam merespon stres?
L: iya, kadang tiba-tiba ya, suatu hari. Kita tanya sesuatu si om nya diam saja, ya
kita makin marah kita diam saja juga sampai 7 hari begitu karena saya sebenarnya
maunya selesaikan langsung. Kalau dia lagi marah-marah itu dulu sih terpancing
dan saya juga orangnya keras jadi saya marah-marah juga. Namun kesininya karena
ada anak juga jadi ya saya lebih bisa bersabar.
H: ya memang sih ya, latar belakang saya dari sumatra saya keras. Jadi kasar juga,
jadi dengan berjalannya waktu jadi berubah lah ya.
O: terus bagaimana cara mengatasi itu dong om tante?
H: ya karena berjalannya waktu sih sekarang sudah enggak lagi ya, dan saya juga
lebih bisa mengalah untuk sekarang hehe
O: kalau dalam konflik ini, siapa yang paling dominan?
L: si om sih.
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H: dulu sih iya, tapi sekarang mending ngalah saja deh diam saja, tapi memang
benar demi anak, kalau tidak ada anak saya rasa mungkin dari pihak tante juga mikir
mending jalan sendiri-sendiri saja. Sudah lama pasti. Karena ada anak maka saya
sadari inilah keluarga.
O: terus bagaimana om sama tante biasanya mengekspresikan konflik tersebut
dalam komunikasi nonverbal?
L: bawaanya cemberut saja, gak mau ngomong sama si om males abisnya hahhaa
H: saya kadang diem kadang bete mukanya tapi lebih banyak diam sih.
O: nah sekarang masuk ke dalam penyelesaian masalah pernikahan beda budaya
nih, bagaimana sih cara om dan tante menyelesaikan konflik? Kan ada competing,
avoiding, accommodating, collaborating, compromising? Seperti i win you win,
atau i lose you win,
L: kalau bagi saya sih ok, you win i lose. Kadang saya terkadang telan ego saya,
tapi saya juga kasih pilihan kalau dia tidak bicara duluan ya. Maksutnya saya sudah
sapa sudah saya tegur, kalau dia masih diam saja ya saya mikir ya sudahlah
walaupun dalam hati ingin menyelesaikannya.
H: ya memang sih itu benar yang dikatakan tante ya, jadi sekarang berpikir saya
harus mengalah lah, kepala keluarga. Jadi apalagi kalau begini terus contoh yang
tidak baik untuk anak, jadi pernah suatu hari entah kenapa marah-marah sampai
banting pintu, tapi memang prinsip saya, saya tidak akan memukul istri, itu tidak
baik. Karena menurut saya kalau sudah memukul itu bisa menjadi keterusan begitu.
Untuk anak saya juga kalau pacarnya sudah nampar kamu atau pukul kamu, sudah
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putusin. Kalau kamu mau memaafkan itu terserah yang jelas saya tidak terima.
Karena anak saya sendiri saja saya tidak pernah pukul.
O: pernah tidak waktu terjadi konflik, main ditinggalkan saja? Seperti memilih
untuk tidur, atau meninggalkan lokasi konflik?
H: coba tanya tante hahaha, tapi tidak pernah sampai kabur begitu sih dari rumah.
Pernah tapi gak sampai tidur di luar, sebentar juga pulang lagi.
L: pernah pernah, ya karena tidak ada 1 pun saudara di sini, kalau mungkin ada
pasti 2-3 hari saya akan di rumah saudara saya hahaha.
O: pernah tidak menyelesaikan masalah dengan verbal aggressiveness dengan
memenangkan argumentasi dengan menyakiti hati pasangan? Ya dengan mengatai
pasangan demi memenangkan konflik?
L: gak pernah sih, paling pernah awal-awal menikah. Saya enggak tahu sih ini
budaya atau apa. Saat om pulang dia buka tempat makan, saya sudah masak ini ya,
enggak ada yang enak katanya. Sakit banget itu rasanya hahaha itulah karena
mungkin kesal juga, aduh dalam hati marah-marah hahaha.
O: apakah menggunakan pihak ketiga seperti keluarga saat terjadi konflik?
L: nggak sih, keluarga tante mah di sana semua
H: nggak juga sih ya kelarin sendiri
O: nah saat terjadi konflik biasanya saling menyalahkan atau tidak?
L: iya.
H: iya sih, tapi sudah tahun-tahun belakangan ini ya tidak lah.
O: kalau sedang terjadi konflik, suka mengungkit kesalahan pasangan di masa lalu
atau tidak?
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L: suka
H: suka lah, tapi terakhir pas konflik juga sudah tidak.
L: iya sudah 5 tahun belakangan ini sudah tidak. Karena sudah tua ya sudah cape
juga. Tapi dulu sering kita ungkit-ungkit kesalahan masing-masing.
O: kalau ada yang tidak disukai biasanya langsung ngomong atau tidak?
L: iya pasti, misalnya aku pakai baju ini dia langsung bilang jangan pakai baju itu,
ya saya langsung ganti. Misalnya masakan langsung di omongin, ya kaya tadi itu.
O: oke ini terakhir ya, bagaimana masing-masing melihat suatu konflik? Apakah
menurut tante dan om, konflik itu merupakan suatu yang merugikan atau
menguntungkan?
L: tergantung ya pandangannya, jadi kalau konflik itu kan supaya kita tahu,
mengetahui lebih dalam ya pasangan kita, setelah konflik itu juga kan kita jadi kaya
harmonis begitu, enggak diulangin lagi, jadi bertumbuh.
H: konflik itu terjadi karena adanya perbedaan, adanya egois. Jadi kita mau
mencoba bagaimana konflik itu membuat menyatu, jadi seperti sekarang beberapa
orang mulai menyadari dengan kita bhineka kita Indonesia. Jadi kita beda suku kita
bersatu, kita coba lah bersama-sama. Kita coba menyamakan, begitu sih.
O: sudah selesai wawancaranya ini. Makasih ya om dan tante atas waktu yang
diluangkan.
L: iya sama-sama sukses terus ya
H: sama-sama Octa.
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Transkrip Wawancara Informan III
Ricardo Diwanta Macapugas dan Fransisca Mariani
Pewawancara: Octaviani (O)
Narasumber: Fransisca M (F)
Narasumber: Ricardo D. M (R)

Waktu dan tempat: Sabtu, 9 Juli 2018, 09:00/ The Spring, Tangerang

O: halo, om dan tante, perkenalkan nama saya Octaviani, saya mahasiswi jurusan
Public Relations di UMN ini, oke deh, aku langsung mulai ya sama wawancaranya,
bisa sebutkan latar belakangnya, mulai dari nama, usia, asal dan etnisnya? Mulai
dari tantenya dulu deh baru abis itu om nya
F: saya Fransiska, asal Indonesia lahir di Jakarta, etnis Chinese, usia 50 Tahun
R: nama saya Ricardo, usia 49 Tahun, asal dari Filipina
O: Bisa ceritakan sedikit tentang budaya om dan tante mulai dari pola komunikasi,
gaya hidup, kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai budaya, dan juga cara pandang?
F: oh oke, kalau pola komunikasinya karena saya dari keluarga chinese jawa, jadi
kami itu gak blak-blakan. Jadi kalau mau ngomong itu harus memikirkan orang
lain, mereka bagaimana ya nanti, apa lagi kalau ngomong tentang yang sensitif,
kalau yang baik-baik sih gak apa ya, kalau mau menegur atau mau ngomong
bagaimana begitu yang gak enak ya saya agak muter-muter sedikit enggak langsung
begitu gak straight. Gaya hidupnya biasa saja sih gak hedon jadi sederhana, saya
dari keluarga yang akademis begitu jadi fokus nya ya kerja, hidup seperti biasa, gak
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terlalu hedon bagaimana begitu, kepercayaan saya katolik dan kebetulan agama
kami sama.
R: kalau filipina itu blak-blakan, tapi ya sama kalau yang sensitif agak sedikit mikir
ujung-ujungnya tapi biasanya sudah dikatakan. Dibudaya kamu itu ya beda sama
budaya sini ya, kalau kami itu straight begitu. Karena filipina itu dijajah paling lama
sama spanyol dan setelah itu sama amerika dan yang terakhir itu kan amerika jadi
yang diadopsi ya paling banyak yang paling apa ya, jadi filipina lebih ke amerika
lah. Kalo kepercayaan sama agamanya katolik seperti tante.
O: ok deh, masuk kepertanyaan ini. Saat bertemu pasangan, apakah ada stereotype
mengenai budaya pasangan selain budaya kita? Ya seperti orang luar kan terkenal
blak-blakan dan sedangkan orang Indonesia terkenal friendly?
F: enggak sih, dulu kan pas ketemu we’re young, and naive. Jadi enggak mikirin
budaya sama sekali. Itu setelah menikah baru sadar, oh lain ya hahahaha jadi gak
kepikiran sih awalnya mah
R: dan iya dan gak begitu kepikiran sih, kamu orang Indonesia, aku orang filipina,
kan pertama kan atraction kan fisik dulu, setelah itu baru deh mikir eh iya ya beda.
O: terus ini, dari perbedaan yang ada, menurut om sama tante, kenapa om sama
tante bisa cocok? Dan cocok dalam hal apa?
F: mungkin karena value we’re having dan agamanya sama kali ya, itu help’s a lot.
Walaupun sama-sama asia, budaya itu beda tapi ya saya rasa yang mengikat kita itu
ya itu value agama itu. Jadi kalau ada hal-hal yang important atau penting begitu
kami merujuknya kepada value yang sama.
R: ya sama sih kaya tante.

Strategi Manajemen Konflik..., Octaviani Rudianto, FIKOM UMN, 2018

O: terus memutuskan untuk menikah, apakah ada pemikiran bahwa antara
Indonesia dan Filipina akan ada perbedaan yang sangat besar?
F: sangat besar sih enggak, karena awalnya mikir karena sama-sama asia jadi gak
besar hehehe gak berasumsi dan berantisipasi akan ada perbedaan itu
R: ya kebetetulan asia juga, kalau asia itu dan kebetulan juga sama-sama asean kan.
O: sudah ini waktu awal pernikahan, apakah om sama tante punya keyakinan bahwa
budaya om atau tante sendiri lah yang benar dan menganggap budaya pasangan
tidak relevan?
R: awalnya sih enggak, gak ada seperti itu.
F: gak ada sih gak ada pemikiran oh ini yang paling benar dan harus, kan gak bisa
juga ya.
O: oke deh terus sudah menerima budaya pasangan, apakah om dan tante merasa
terancam akan adanya budaya lain? Kenapa?
F: merasa gak compertable? Gak sih gak pernah mikir begitu juga. Karena saya
juga pernah tinggal juga ya di filipin beberapa tahun, jadi pas ada disana, jadi kaya
sesuatu yang baru, oh jadi gini ya, kaya pengalaman baru juga. Jadi gak terancam
sih.
R: tidak terancam, pasti tidak terancam. Jadi gini saling mencari apa yang bagus,
budaya Indonesia apa yang bagus, budaya filipin apa yang bagus, diambil saja.
F: tapi kadang-kadang ada juga sih gak nyaman begitu kalau ada yang beda banget,
tapi gak terancam, mungkin terancam rada berat ya hehehe.
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O: ok deh, langsung saja masuk ke pertanyaan permasalahan dalam pernikahan
beda budaya ya tan, aku mau tahu dong awalnya apasih motivasi om dan tante
menikah beda budaya?
F: gak kepikir itu, gak kepikiran beda budaya, lupa malahan kalau filipin Indonesia
R: iya gak kepikiran apa-apa, karena cinta mungkin hahaha
O: apa arti pernikahan buat om dan tante?
R: pernikahan itu apa ya, for me sih sartivai(?), penuh kompromi, kalau cinta kan
banyak sekali definisinya, definisi cinta kan untuk ke for you, for me, for ibu kan
beda-beda, yang penting kan for me, kita bisa mengerti satu sama lain, respect itu
yang penting, menikah karena saling mencintai tapi kalau yang lain-lain tidak ada
ya untuk apa untuk cinta
F: kalau for me, ya pernikahan itu ya sebuah komitmen. Kalau misalnya ada
problem ditengah jalan ya kita gak bisa ah yauda deh, kaya orang pacaran begitu
kan, kalau ada masalah yang gak enak, jadi mikirnya yaudah deh kita ganti saja.
Jadi itu gak bisa kalau menikah itu gak bisa kaya begitu.
O: tradisi apa sih yang digunakan saat melangsungkan pernikahan?
F: western saja,
O: jadi gak ada ritualnya ya? Ritual tionghoa juga enggak ya?
R: enggak ada sih.
F: iya enggak.
O: terus dimana melangsungkan pernikahannya?
F: di Manila
O: apakah sering terjadi konflik ini om sama tante? Hehee
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F: konflik? Sering dong hahahaha
R: sering, kalau itu gak ada bohong tandanya hahaha
F: karena walaupun budayanya sama pasti juga ada konflik itu, dari latar belakang
yang beda, karakter yang beda, harus ada jadi konflik itu.
R: kalau gak ada ya harus dipertanyakan itu hahaha.
O: apa sih yang biasanya menyebabkan konflik itu tante? Om? Apa kah dari pola
asuh anak? Pola komunikasi? Merespon stres?
F: biasanya sih dari pola komunikasinya, cara ngomongnya. Beda soalnya kan ya,
paling sama masalah pekerjaan karena kan kita dari kantor yang sama.
R: iya dari cara ngomong sih biasanya mah.
O: apakah ada masalah tentang pola asuh anak?
F: pola mengasuh anak, kayanya sedikit saya lebih protective, mau anak-anak itu
jangan apa ya, jangan susah, gak enak, kalo si bapak ini ya biarin saja ya enggak
apa tipe western, kalau sudah jatuh ya biarin saja nanti juga bisa berdiri lagi begitu
sih.
O: terus kalau dalam segi nilai budaya ini? Apa yang diajarkan kepada anak? Sikap
kepada orang tua, cara komunikasinya, tante sama om ngajarin ke anak seperti apa?
F: harus respect dan juga sopan tentunya, harus apa lagi ya
R: apa ya, untuk sopan sudah pasti, ya begini dan juga independent, dan itu juga
learn from your mistake, coba boleh tapi belajar, make sure tidak melakukan
kesalahan yang sama.
F: iyaa, kan kalau jaman sekarang kan sudah beda sama jaman dahulu kan, harus
gini, harus begitu, dikasih tahu saja resikonya begini, kalau begitu juga risiko nya
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begitu, mami sudah kasih tahu, kamu pikir dan pilih, nanti kalau ada sesuatu terjadi
ya kamu harus tanggung jawab sendiri akibatnya.
R: iya sudah dikasih tahu, karena kami sudah duluan menjalaninnya, kalau menurut
kami itu salah dan beda, you do something yang menurut mereka benar ya silahkan,
tapi apapun risiko nya ya kamu harus tanggung jawab.
F: jadi harus dipilih dan diambil konsekuensinya sekaligus, jangan cuman enaknya
doang, entar konsekuensinya dikasih ke maminya, mami ini bagaimana hahahahha
O: kalau dari segi gaya hidup apa yang diajarkan kepada anak? Apakah menjadi
anak yang matrealistik atau non-matrealistik, sederhana atau hedon?
F: tidak sih, kami bukan dari keluarga yang agak hedon, atau hura-hura, belanja
belanja begitu, kita lebih memberitahu bahwa apa ya, you have money, kalau kamu
mau spend, itu harus pikir dulu, apa ini cuman untuk buang-buang saja atau kamu
spend money untuk hal yang lebih berguna.
R: yang pasti bukan ke matrealistik sih ya, lebih ke smart karena uang kan gak
gampang didapatkan
F: iya kan jaman sekarang kan godaan belanja kan lebih parah itu, makanya harus
ada rem nya juga.
O: kalau dari pola komunikasinya apa yang diajarkan kepada anak? Apakah
terbuka, tertutup atau jujur, tidak jujur?
R: apa ya,
F: tidak terlalu terbuka sih, soalnya saya juga orangnya tertutup hahaha jadi anakanak relatif tertutup juga jadi tapi mereka...
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R: kayanya sih gini deh, mungkin waktu masih kecil, ya mungkin tertutup, mungkin
pas sudah besar, karena didikan sekolahnya jadi mulai terbuka, jadi kebawa sih ke
sini juga, dan menurut saya harus terbuka, di Indonesia pun harus terbuka
F: lah bukan, maksutnya terbuka itu, introvert/ektrovert gituloh.
R: enggak harus lebih vocal atau non-vocal begitu loh
O: hmm, sebenarnya kan anak kadang suka cerita apa-apa nggak, kalau ada masalah
dia suka cerita gak ke om sama tante kan kalau begitu dia terbuka kan
F: iya begitu, saya rasa malah terbalik, waktu mereka kecil they came to us, cerita
mami gini gini, dan pas mulai remaja, mereka mulai enggak seluruhnya di ceritain,
mungkin malu atau rahasia atau apa begitu, jadi harus di tanya satu-satu, diajak
cerita, tapi tidak di intrograsi, kalau di introgerasi pasti mereka gak mau pasti
hahaha
O: nah, terus ini menurut om sama tante ini, anak lebih dominan ke budaya siapa?
Budaya om apa budaya tante?
R: kayanya Indonesia ya
F: iya lebih ke Indonesia ya, karena kita tinggal di sini, dan enggak lama tinggal di
sana
O: terus, abis itu, balik lagi ke masalah pernikahan ini, apa ada masalah dalam
merespon stres? Biasanya kan kalau lagi konflik ini, kita kan lebih milih diem itu,
atau malah di ekpresikan?
F: saya sih kalau lagi stres malah marah-marah, kalau dia diem saja.
O: awalnya om ada gak ini, misalnya tantenya marah-marah, terus om bagaimana?
F: bete pasti dia itu hahahhaa
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R: ya pasti, ya tapi selama situasi kaya begini kita harus lihat juga kalau dia marahmarah karena kan kalau perempuan pasti demennya ngoceh, jadi saya ok diem, tapi
kalau saya ikutan ngoceh, pasti akan rumit situasinya.
O: terus ini om, kalau tante lagi marah-marah, om bagaimana mengatasinya?
R: ya harus diam dulu hahhaha karena saya anggap kalau perempuan sudah ngoceh
sudah susah karena sifat tante juga hahaha
O: terus siapa sih yang paling dominan dalam konflik biasanya?
F: maksutnya apa itu mau menang sendiri atau bagaimana?
O: iya bisa seperti itu, pokoknya paling unggul dalam konflik biasanya siapa?
F: gantian sih, kadang saya, kadang bapak hahahaha tapi kalau mau menang sendiri
saya biasanya hahahaha
O: terus bagaimana om sama tante biasanya mengekspresikan konflik tersebut
dalam komunikasi nonverbal?
F: saya sih dari raut muka, diem saja, ngunci diri di kamar. Lagian si om itu kalau
marah maunya langsung diselesain ya saya kan mau mikir dulu ya jadinya saya bete
mukanya sama diem saja deh hehee
O: biasa ya tan, wanita harus selalu benar haha, ok deh terus ini, bagaimana cara
menyelesaikan

konfilk?

Apakah

competing,

avoiding,

accommodating,

collaborating, compromising? Ada i win you lose, ada i lose you win, begitu
F: biasanya sih masalah yang kita hadapi itu, karena kebetulan kita 1 kantor, jadi
masalah yang kita hadapi itu tentang kerjaan atau sekolah anak-anak begitu,
biasanya kalau ada problem, ya biasanya kita take time dan kita duduk, saya
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ngomong tentang versinya saya, bapak ngomong tentang versinya dia, terus kita
cari ini solusi
R: Compromise biasanya sih kita compromise,
O: jadi ya dikompromiin dulu ya?
F: iya, kita kompromi dulu, kita omongin, jadi dia bisa lihat dari versi saya, saya
juga lihat dari versi dia.
O: terus ini, pas lagi ada masalah, om sama tante itu lebih mementingkan hubungan
atau memecahkan terlebih dahulu?
F: kita sih memecahkan masalah dulu
R: iyaa
F: karena kalau masalah itu tidak dipecahkan, hubungannya akan tidak nyaman
jadinya.
O: terus pernah gak waktu terjadi konflik, main ditinggalkan saja, seperti memilih
untuk tidur, pergi ke mall?
R: ada, ada kaya begitu,
F: ha? Begitu ya?
R: iya,
O: maksutnya apa langsung diselesaikan atau menghindar terlebih dahulu begitu
F: hmmmm, menghindar sih engga ya, paling gak langsung di diskusiin on the spot
begitu, tapi dipikirin dulu, kaya tunggu dulu ya bagaimana ya, tapi gak menghindar
kaya tidur, pergi dulu dikubur masalahnya, jadi enggak sih. Jadi lebih kaya di cerna
sebelum ngomong.
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O: oh oke, terus pernah gak waktu menyelesaikan masalah kaya memenangkan
argumennya itu dengan menyakiti perasaan pasangan?
F: enggak sih kayanya gak pernah sih
R: iya nggak pernah
O: terus pas lagi ada konflik ini tan sama om, pernah gak menggunakan pihak
ketiga? Seperti keluarga?
F: enggak tidak pernah kita selalu selesaikan berdua
R: enggak pernah, keluarga saya kan juga jauh hahaha
O: om gak ada keluarga ya di sini? Semua di filipina?
R: iya semua di sana hmm
O: terus ini, pas terjadi konflik saling menyalahkan atau enggak?
F: sometimes hahaha tergantung konfliknya itu apa
R: hmm iya kadang-kadang gitu
O: terus, kalau sedang terjadi konflik juga suka mengungkit pasangan waktu masa
lalu gak nih om sama tante?
R: iya pernah hahaha
F: kamu banget ya hahaha
O: kalau tante berarti enggak dong?
F: kadang-kadang, kalau ada runtutannya kalau misalnya kaya tuhkan dulu gini
gini, makanya terjadi lagi karena bla bla, jadi action itu gak dilakukan jadinya
akibatnya gini lagi ini, sebenarnya untuk gini saja sih supaya apa ya namanya,
supaya nggak terulang-ulang lagi
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O: nah, biasanya tante sama om kalau ada yang enggak disukain biasanya langsung
ngomong atau tidak?
F: kita langsung ngomong lah, kalau enggak nanti jadi kanker hahaha jadi kebiasaan
R: iya
O: solusi apa sih biasanya kalau untuk menyelasaikan masalah menurut om sama
tante?
F: ya diskusi itu,
R: ya diskusi, harus open, ya fokus ke dalam masalah itu, kalau bisa sih fokus ke
masalah itu gak usah melebar, kalau melebar, makin lama lagi terjadi konfliknya.
O: oke ini terakhir ini ya om tante, bagaimana om sama tante melihat sebuah
konflik? Apakah konflik itu sebagai sesuatu yang merugikan atau menguntungkan?
R: menguntungkan
O: kenapa itu om?
R: karena, apa ya namanya kalau ada konflik itu ada yang tidak benar dan ada yang
tidak sesuai, jadi kalau seperti itu harus dikeluarkan, dibahas dan dicari solusi, dapat
solusi ya sudah, jadi kalau ada konflik lagi ya, begitu lagi, kalau menurut saya sih
ya sehat
F: kalau menurut saya sih, tergantung konfliknya ya, kalau over something yang
important ya benar-benar penting ya menguntungkan karena berarti ya kan kita juga
dari 2 background yang berbeda ya jadi, pasti ada konflik yang penting itu berarti
ya mungkin cuman cara pandangnya saja yang beda atau pengalamannya saja yang
beda, tapi kalau konflik karena hal yang sepele ya itu buang-buang waktu sih kalau
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menurut saya ya. Tapi kita juga bukan yang termasuk yang harus duel with small
things begitu sih, dan biasanya sih jarang sih konflik kecil-kecil begitu
O: sudah sih tante sama om pertanyaannya, makasih banyak ya tante sama om atas
waktunya, maaf banget aku ganggu waktunya ya
F: sudah ya itu saja, banyak banget ya hahaha
R: iya sama-sama, sukses terus ya.
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LAMPIRAN III

Informan I (Jessica & Denny)

Om Denny dan Julia
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Informan II (Loudres & Hendrik)
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Informan III (Fransisca & Ricardo)
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