TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 1A

Sumber

: Ray

Tanggal

: Selasa, 18 Desember 2012

Waktu

: 11.45 – 12.38 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 1, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Ray. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi hari ini saya
akan mewawancarai kamu sebagai informan dalam penelitian saya. Bisa
diceritakan nggak sejak kapan kamu kenal dengan Bensa?
J : Dulu kenalnya dari TK. Dari pertama kali sekolah udah kenal dia.
T : Satu sekolah dari TK ya. Waktu SD? SMP?
J : SD juga. Jadi waktu TK itu sekelas. Waktu SD sekelas. Dari kelas 1 SD
sampai 6 SD sekelas, satu genk. Terus SMP itu SMP 1 nggak sekelas, SMP 2
sekelas, SMP 3 nggak sekelas. Nah SMA sekelas lagi 1, 2, 3.
T : Kalian pertama kali kenalan itu gimana?
J : Pertama kali kenalan udah nggak inget kali ya, dulu main sama-sama. Jadi
suka main lomba lari. Main di tempat main sekolah. Jadi ya kenal gitu.
:
Kalau kamu ngelihat Bensa sendiri waktu itu, waktu TK-kan mungkin kita
T
nggak ada persaan, nggak ngerti, anggap sama-sama teman.
J : Ada sih, tapi bukan sama dia (Bensa). Kalau perasaan kayak suka-suka gitu
dulu udah ada waktu TK sebenarnya. Sama cewek lain.
T : Nah kalau kamu ngelihat Bensa sendiri dengan seiring perjalanan kalian itu,
kamu ngelihat Bensa gimana orangnya?
J : Dia... Dia itu apa ya orangnya. Mandiri ya, terus dia juga ngebelain teman, ya
terus banyak kesamaan sih. Jadi misalnya hobinya desain ya, dia suka desaindesain gitu. Terus aku juga suka desain-kan. Jadi kadang-kadang suka tukartukaran kasih masukan. Ini gimana, ini gimana. Walaupun kadang-kadang
suka ada konflik. Terus apalagi ya. Oh, terus orangnya moody, mood-mood-an.
Kalau lagi bete ya dia bisa bete ke semua orang. Cuma kalau sama aku sih ya,
mood-nya bisa berubah gitu kadang-kadang. Jadi dari yang nggak mood, ya
maksudnya aku udah tahulah gimana cara menghadapi si Cheryl inilah.
T : Kamu gimana tahu cara mengubah mood-nya dia?
J : Apa ya. Justru dengan diledek-ledekin gitu awal-awal. Yang penting bikin dia
ketawa dulu baru aku tanya, “Emang kenapa gitu”? Awalnya diajak becanda
aja. Tapi nggak langsung nanya kayak kenapa ini, kenapa cemberut, gini gini
gitu. Dengan kayak gitu (dibecandain) dia nanggapin jadi lebih enak ceritanya.
T : Yang membuat kalian menjadi dekat itu apa sih?
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: Cocok sih. Jadi kadang-kadang ya, aku kan orangnya suka becanda.
Becandanya juga kadang-kadang ya suka ngeledekin orang gitu, ngomongin
teman gitu, ya nggak semua teman aku tuh terima becandaan aku kan. Tapi si
Cheryl ini bisa. Dan si Cheryl ini, aku cocok dengan orang yang percaya sama
aku gitu. Maksudnya kalau dia percaya sama gua, gua juga percaya sama dia.
Tapi aku nggak pernah kasih kepercayaan duluan. Jadi dia apa-apa cerita ke
aku. Otomatis, oh ini orang, ternyata si Cheryl percaya sama gua jadi jangan
sampai gua ngilangin kepercayaan dia ke gua. Jadi ya sebisa mungkin kalau
dia cerita ya aku tanggapin kayak gini, kayak gini gitu loh.
: Itu sejak kapan kalian menjadi dekat? Kalau kenal-kan udah dari TK.
: Jadi waktu SD itu sempat dekat. TK juga dekat kok. Main sama si Nana juga
tuh dulu. SMP... SMP nggak terlalu dekat. SMA, dekat. Sebenarnya nggak
sama dia. Tapi kita satu genk gitu, cuma dekat.
: Dari satu genk itu kalian yang paling dekat berdua?
: Nggak juga sih. Sama. Sama-lah. Sama ratalah. Karena dia juga udah punya
pacar-kan. Jadi ya menjaga diri. Pacarnya juga suka cemburu-cemburu, dulu.
Mantannya sih.
: Sekarang Bensa nggak ada pacar lagi?
: Ada.
: Kalau kalian gitu suka cerita-ceritanya sih? Biasanya cerita tentang apa aja?
: Tentang itu tadi. Jadi misalnya lagi ada kerjaan apa, lagi ngerjain apa. Yang
aku suka sih ya... Yang aku nggak bisa ceritain ke orang lain, bisa cerita ke
dia. Gitu juga sama dia. Misalnya dia kesal, dia jadi panitia di Fikom Night
gitu. Cuma dia yang kerja terus. Dia nggak mungkin donk ngomong ke Fikom
Night, “Gua males nih kerja-kerja terus gini-gini”. Dia ceritanya ke aku. Dia
bilang, “Iya, si Q nih gini. Si itu gini. Terus gua kasih desain nggak diterima”.
Terus ya aku nggak tahu kenapa ya mungkin, bukan karena pengen bela sih.
Tapi cuma emang desain lu (Bensa) nih lebih cocok nih padahal di sini.
Kenapa nggak disetujuin. Daripada desain yang ini gini gini. Jadi karena ada
apa ya. Istilahnya tuh kalau dalam teori komunikasi, dia mendapatkan rewardkan dari aku-kan. Dia dapat reward dan dukungan. Otomatis dia yang tadinya
down, jadi lebih lega karena aku angkat lagi gitu.
: Biasanya apa aja sih yang misalnya tadi Ray bilang ada sesuatu yang nggak
bisa diceritain ke orang lain, bisa diceritain ke Ray. Topiknya tentang apa?
Selain mungkin soal emosi dia, kalau soal keluarganya mungkin?
: Soal keluarga, iya. Pacar, iya. Terus teman-teman, iya. Ya itulah. Tapi yang
sebenarnya sih yang terutama bikin dekat sih, kan sekarang jauh lebih dekat di
kampus-kan. Karena kita dari satu genk itu cuma aku sama si Cheryl doank
yang di sini. Terus ya karena aku dulu itu, apa ya. Aku tuh kalau udah
temanan sama itu susah sama yang lain. Jadi walaupun nggak sekelas, dulu,
jadi diusahain kalau break itu ketemu, kalau break tuh barengan. Barengan
donk, nanti gua kelas jam segini, nanti makan siang bareng di sini. Terus
semester selanjutnya bikin KRS barengan, gitu-gitulah. Jadi satu kelas.
: Kalau misalnya yang Ray ceritain ke Bensa biasanya soal apa aja?
: Yang aku ceritain, ya... Soal, ya... Kurang lebih sama sih ya. Soal keluarga,
teman-teman juga, terus soal masalah pacar juga.

2
Penetrasi Sosial..., Stefanie, FIKOM UMN, 2013

J
T

J
T
J
T

J
T

J

T

J
T
J
T
J
T
J
T
J
T
J

: Seberapa dalam ceritanya biasanya? Atau hanya di permukaan luar aja, atau
sampai ke dalam-dalam lagi?
: Nggak sampai dalam banget, nggak. Tapi yang bagian privacy itu, nggaklah.
Cuma sampai ya hubungan gua sama yang ini gimana, sama yang ini gimana.
Terus gua sama yang ini kenapa gitu. Sampai itu.
: Sejauh ini yang Ray tahu tentang Bensa apa?
: Apanya nih?
: Yang Ray tahu tentang kehidupan Bensa?
: Dia anak tunggal. Terus otomatis dia punya sifat manja. Manjanya itu ya
kelihatanlah. Terus dia sama papanya itu, papanya kan udah meninggal, sekarang.
Terus ya dia sayanglah sama mama papanya. Terus dulu dia dekat sama opanya.
Tapi sekarang opanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus papanya Bensa itu
keras orangnya. Dulu aku pernah nganterin buku ke dia. Terus papanya lagi
bentak-bentak dia dan dia keluar nangis-nangis kan. Kenapa nih. Dulu belum tahu
tuh. Kok gini ya, kenapa. Ternyata bapaknya tuh keras.
: Itu Bensa cerita ke Ray?
: Iya, dia cerita. Tapi nggak cerita di tempat. Aku tanya. Jadi kan kayak yang
aku bilang tadi. Aku nggak nanya langsung. Kemarin tuh bokap lu teriakteriak, kenapa? Aku nggak langsung nembak gitu, “Jadi, bokap lu lagi marahmarah sama lu”? Aku nggak langsung nembak kayak gitu. Oh, aku pikir lagi
nonton TV One atau lagi nonton apa gitu. Ya gitulah. Terus ya... Dia sekarang
udah punya pacar. Ya dia lebih sama pacarnya juga.
: Kalau Ray sendiri nyaman nggak kalau cerita sama Bensa? Kayak terbuka
sama Bensa? Biasanya cerita apa sih? Yang cuma sama Bensa doank gitu loh.
Ray enak cerita sama dia doank dibanding sama yang lain soal ini.
: Nyaman sih. Kalau itu mungkin ini kali ya, bukan cerita sih. Tapi aktivitas
kali ya yang dilakuin. Itu cuma nyanyi doank. Jadi kalau di mobil tuh, cuma
sama dia doank tuh yang bisa nyanyi bareng. Jadi putar lagu apa bisa nyanyinyanyi sampai gila-gila gitu loh. Cuma kalau sama mantan yang lain tuh,
masih ada gengsi. Sedangkan kalau sama dia tuh pokoknya udah nggak ada
gengsi lagi deh mau ngapain juga.
: Kayak udah tahu gitu ya.
: Toh udah tahu kan reaksi dia kalau aku gini gimana.
: Ray dekat nggak sama orang-orang di sekitar Bensa? Sama keluarganya,
teman-temannya yang lain, sama pacarnya?
: Sama teman-temannya, dekat. Sama keluarganya, lumayanlah. Udah pada
tahu semua sama Mbak-Mbak-nya.
: Suka datang ke rumahnya?
: Kan sering pergi bareng juga. Terus, papanya juga tahu. Kecuali sama pacarnya.
: Pacarnya, nggak tahu?
: Tahu, pacarnya. Tapi nggak dekat.
: Tadi bilang pergi bareng, biasanya pergi bareng kemana? Ngapain gitu?
: Ke kampus biasanya. Kalau misalnya jalan, ke kampus. Misalnya ada acara teman,
reunian bareng gitu misalnya, ada kumpul-kumpul, ya aku nyetir mobilnya dia gitu.
: Bensa-kan udah punya pacar, kalau Ray sendiri udah punya belum?
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T : Belum.
T : Terus Bensa suka cerita nggak sih soal pacarnya ke kamu?
J : Suka sih. Jadi kadang-kadang dia yang cerita, kadang-kadang aku yang nanya.
Cerita sih dia. Dan terima masukan juga.
T : Sejauh ini kalau misalnya Ray suka sama cewek, itu cerita nggak sama Bensa?
J : Cerita sih, tapi lagi jarang.
T : Kenapa lagi jarangnya?
J : Ya... Apa ya. Karena nggak ada obyek yang mau diceritain.
T : Kalau misalnya orang kan ngelihat kalian itu dekat banget kan, udah 15 tahun
sama-sama. Kemana-mana mungkin bareng, terus mungkin ada orang yang
mikir kenapa sih Ray lu nggak pacaran aja sama Bensa? Nah, terlintas nggak?
J : Nggak mungkinlah.
T : Kenapa nggak mungkinnya?
J : Nggak mungkinlah, kayak pacaran sama saudara sendiri aja gitu jadinya. Tapi
kalau misalnya yang ngira kita pacaran, udah banyak. Kirain kita pacaran,
padahal kan nggak.
T : Tapi nggak ya?
J : Nggak. Nggak ada feeling, nggak ada feeling-feeling buat affair kayak gitu.
Nggak ada.
T : Dari Ray temanan sama Bensa, apa sih yang Ray rasain? Ada sesuatu nggak
yang mengubah diri Ray dengan kehadiran Bensa?
J : Yang pasti sih, yang paling itu ini kali ya. Jadi lebih sabar, iya. Karena dia kan
agak temperamen orangnya. Jadi lebih sabar. Belajar sabar. Awalnya sih sempat
ribut. Seringlah beberapa kali ribut sama dia gara-gara kayak gitu. Cuma lamalama, oh ya udahlah dia anak tunggal. Terus dia seperti ini, seperti ini, udahlah
gua yang ngalah. Akhirnya kayak gitu. Jadi kalau orang lain mungkin langsung
tersinggung dengan omongan dia. Awalnya juga aku begitu. Apalagi yang
sekarang. Karena kan dari SD sampai SMA, dia rada-rada berubah gitu kan. Di
kuliah ini dia lebih apa ya, kalau dia nggak suka ya dia ngomong. Kan nggak
semua orang bisa terima kan. Dan belum tentu yang dia nggak suka itu benar,
sebenarnya. Itukan topiknya dia sendiri. Jadi orang kadang-kadang nggak bisa.
Tapi kalau aku awal-awalnya nggak bisa, sekarang ya ngertilah.
T : Apa yang membuat Bensa menjadi menarik sebagai teman Ray?
J : Sama-sama ini, ekstrovert kali ya. Jadi sama-sama nggak ada gengsi juga. Jadi
kalau mau gila-gilaan bareng bisa gitu. Bukan orang yang jaga gengsi.
T : Dia suka kasih dukungan nggak sama Ray, atau nemenin gitu?
J : Iya, selalu.
T : Kalau tadi dibilang ada konflik, bisa tolong diceritain nggak konflik apa sih
yang biasanya terjadi diantara kalian? Atau ada pengalaman konflik.
J : Apa ya... Dulu pernah dari cowoknya jealous sama dia. Tapi itu bukan aku
sama Bensa ya, tapi sama cowoknya. Jadi gara-gara aku, cowoknya jadi
berantem. Terus karena itu tadi, tapi lupa karena apa ya. Dia pernah ngomong
sesuatu. Oh... Waktu itu yang paling parahnya ini. Waktu lagi mau ngerjain
tugas. Ngerjain tugas, terus dia pernah bilang, “Udah lu pake artikel gua aja”.
Tapi dia nggak pakai-kan artikel itu. Lu (Ray) pakai artikel gua aja. Oh ya udah
kalau emang boleh. Kalau misalnya waktunya mepet, gua pakai artikel yang lu
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(Bensa) bikin. Terus pas hari H-nya ternyata aku butuh artikelnya. Terus aku
tanya, “Ryl, artikelnya mana? Boleh minta nggak artikelnya, tolong di-emailin”? Dia kayak lagi sibuk gitu. Jadi jawabnya marah-marah. Dan jawabnya
nggak enak gitu. Terus akhirnya dia kasih. Dia kasih dua artikelnya. Terus dia
bilang, “Kalau yang ini jangan dipakai ya. Punya gua soalnya”. Gini-gini, gitu.
Dia bilang kayak gitu. Ha, yang mana Ryl yang nggak boleh gue pakai? “Masak
gua mesti cariin juga buat lu”? Jadi dia kalau lagi misalnya stress, banyak
kerjaan atau apa gitu jadi marah-marah juga jawabnya. Terus nggak enak. Terus
gua juga selama ini bantuin lu nggak ada masalah, kenapa lu gua minta bantuan
gini aja marah-marah. Akhirnya aku bilang, “Ya udah deh, gua nggak jadi pakai
artikel lu. Gua kerjain sendiri aja”. Gua bilang kayak gitu. “Loh kenapa”, dia
bilang kayak gitu. Terus akhirnya baru nyadar gitu-kan. Dia nangis terus bilang
nggak enaklah gitu-gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya
udah baikan lagi. Nggak berantem sampai lama gitu, nggak...
Kalau kalian nyelesaiin konflik diantara kalian gitu gimana caranya?
Ya itu tadi. Ya kalau misalnya ada masalah, diomongin langsung kalau nggak
suka atau apa.
Nggak sampai lama gitu ya. Kalau lagi konflik sama Bensa, Ray biasanya
cerita sama siapa? Atau dipendam sendiri terus diselesaiin berdua?
Kalau aku sih orangnya nggak mau mikirin ya. Jadi kalau misalnya dia mau
ngomongin ya silahkan, kalau nggak ya udah. Jalanin aja. Nggak pernah cerita
atau apa sih.
Kalau selain sama Bensa, Ray biasanya temanan sama siapa?
Itu, si Eko.
Lebih dekat mana, dia sama Bensa dengan Ray?
Lebih dekat sama dia (Eko) kali ya. Soalnya sama-sama cowok juga kan.
Terus kemana-mana bareng gitu. Walaupun dia DKV. Terus kayak gitu juga.
Jadi walaupun dari SMA udah kuliah, temannya dia lagi, dia lagi gitu.
Itu juga temannya Bensa?
Iya, temannya si Cheryl juga.
Teman SMA ya. Terus kalau teman cewek?
Paling Bella tadi.
Kalau Bella sama Bensa, lebih dekat yang mana?
Kalau dilihat dari perasaan, mungkin lebih dekat ke Cheryl ya. Kalau dari
secara jarak dan intens ketemunya, lebih sering ke si Bella.
Kalau lebih nyaman ceritanya, sama Bensa atau sama Bella?
Ya sama si Cheryl sih.
Kenapa?
Kenapa ya? Karena masih ada sekat-sekat gitulah sama yang lain.
Karena udah lama kali ya sama Bensa. Lalu pernah nggak ngebayangin suatu
saat Ray nggak temanan lagi sama Bensa?
Nggak pernah sih.
Terus mungkin kalau misalnya diposisiin, pernah kayak ada rasa “kalau gue
nggak temanan sama Bensa, gue nggak kayak gini-gini” atau “kayaknya gue
lebih enak temanan, harusnya gue temanan sama si Bella daripada Bensa”?
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Ada mungkin perbandingan-perbandingan kayak gitu nggak?
Nggak sih. Nggak pernah ada. Kalau itu cuma paling ngerasa kehilangan aja
sih sosok teman yang suka ngedukung gitu loh. Karena nggak semuanya kan
bisa ngedukung. Dan yang biasanya tuh ya kalau misalnya dekat teman, lamalama tuh jadi suka. Terus aku tuh nggak suka yang kayak gitu. Maksudnya,
akunya yang jadi ngejauh. Sedangkan si Cheryl ini nggak gitu. Dia benarbenar tulus ngedukungnya, atau apanya gitu.
Kalau Ray sendiri, kan si Bensa sekarang udah ada cowoknya. Pernah ngerasa
cemburu nggak sama cowoknya?
Bukan cemburu ya, cuma agak nggak suka aja sih sama cowoknya. Karena si
Cheryl ini berubah waktu ada cowoknya. Jadi waktu ada cowoknya, dia
gengsinya dinaikkin. Kan yang tadi nggak ada gengsinya, gengsinya jadi
dinaikkin, jadi lebih bossy, jadi ya... Jaim. Jadi ya nggak enaklah kalau dia
lagi ada cowoknya. Jadi lebih baik aku... Nggak cemburu, jadi lu jalan
silahkan sama cowok lu, tapi gua nggak ikut kalau lu lagi sama cowok lu.
Pernah diomongin nggak sama Bensa?
Pernah.
Terus Bensa ngomong gimana?
Dia cuma bilang, “Iya ya kayak gitu. Cuma sekarang udah nggak lagi kok.”
Ya gitu. Oh ya udah, gua percaya kok, percaya banget, gua bilang.
Terus sekarang masih nggak mau kalau dia lagi jalan sama cowoknya?
Ya masihlah. Masih adalah, walaupun dia bilang nggak ada, tapi tetap aja
masih ada. Nggak bisa hilang itu.
Cowoknya ini yang dari SMA atau yang baru lagi?
Bukan. Kalau dari SMA, cowoknya teman aku juga kan. Jadi enak.
Kalau misalnya dalam persahabatan kalian, ada nggak rules yang mungkin nggak
tertulis, tapi kayak sebenarnya tuh ada, yang harus diikutinlah. Misalnya pada saat
Valentine tukaran kado, atau saat ulang tahun sama-sama kasih surprise?
Ya pas ulang tahun sih. Hampir selalu ya. Ngasih surprise.
Ray kasih surprise ke Bensa?
Iya. Sebaliknya juga. Terus kalau misalnya kemana-mana oleh-oleh dibawain
gitu. Terus apa lagi ya. Ya itu kurang lebih.
Ada aturan nggak misalnya, “Bens kalau lu ada apa-apa, cerita sama gue
dulu”. Ada nggak kayak gitu?
Nggak harus sih. Cuma ya aku pernah bilang, lu kalau ada apa-apa ngomong
aja ke gua. Tapi aku nggak bilang lu harus cerita dulu sama gua, nggak. Cuma
kalau ada apa-apa sama cowok lu atau gimana, ngomong aja ke gua.
Biasanya apa sih sesuatu yang identik, misalnya Ray lihat sesuatu pasti
ingatnya ke Bensa? Apakah itu film, atau sesuatu yang ini nih Bensa banget.
Ada sih. Tapi lupa. Harus lihat bentuknya baru ingat.
Barang atau tempat?
Barang... Baju batik.
Kenapa lihat batik, ingat Bensa?
Karena dia beliin aku baju batik.
Jadi ngelihat baju batik ingatnya Bensa.
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: Iya, ingatnya pengen beliin dia. Cuma belum kesampean. Terus apalagi ya...
Kalau lihat Sherina juga ingatnya dia.
: Kenapa lihat Sherina ingatnya Bensa?
: Karena dulu waktu dia kecil dijulukkinnya Bensa sama Sherina. Petualangan
Sherina itu tuh dulu.
: Terus kamu jadi Sadamnya?
: Nggak juga. Terus kalau lihat mantannya, pasti keingatnya sama si Cheryl.
Karena dia dulu kan lima tahun atau empat tahun gitu sama mantannya. Jadi
kan ngeplek banget nih, sama teman-teman juga.
: Kayaknya dari tadi Ray manggil Bensa itu Cheryl ya? Itu orang kayaknya
jarang banget manggil Bensa tuh Cheryl. Itu kenapa sih? Apa itu panggilan
khusus?
: Nggak. Justru kalau teman-teman SD, teman-teman SMA, pasti manggilnya
Cheryl. Cuma teman kuliah, karena Cheryl ada dua kan. Ada Cheryl Vera,
sama Cheryl dia, jadi dia dipanggilnya Bensa. Sebenarnya namanya Cheryl
dari awal dipanggilnya. Justru ke sini berubah dipanggil Bensa. Aku nggak
bisa manggil dia Bensa. Dia juga nggak bisa manggil aku “Rei”. “Ray” pasti.
Sebenarnya “Rei” cuma anak SMA yang ke bawah dulu manggilnya “Ray”.
Jadi kebiasaan. Dari SD kan masih katro, terus SMP udahlah. Teman-teman
yang lama masih “Ray” gitu.
: Kalian masuk UMN janjian atau gimana bisa sama-sama?
: Janjian nggak ya. Agak janjian sih. Dulu nggak direncanain. Tapi dulu barengbareng daftar sama satu grup gitu, sama cowoknya juga. Ya udah jadi daftar.
: Ray merasa puas nggak dengan hubungan yang dijalanin dengan Bensa?
: Puas sih. Cuma belum puas-puas banget.
: Yang mendasari belum puas-puas banget itu apa?
: Ya masih ada hal yang belum bisa aku share ke dialah.
: Misalnya tentang apa?
: Ya itulah. Topiknya nggak bisa di-share.
: Topiknya itu kamu ceritain ke siapa?
: Ke Eko. Lebih nyaman ke cowok ceritanya, daripada ke cewek.
: Kalau sama Bella juga nggak cerita?
: Nggak.
: Apa sih yang membuat hubungan kalian bisa bertahan sampai sejauh ini?
: Ya itu tadi. Karena nggak pakai affair. Karena nggak pakai cinta-cintaan gitu. Ya
jadi bisa bertahan. Karena kalau udah mulai kayak gitu, akunya sendiri yang
jauhin. Kan teman ya teman. Kalau pacar ya pacar. Jangan diamburadulin.
: Ada harapan nggak buat persahabatan kalian ke depannya? Atau pengennya
Bensa gimana ke Ray?
: Ya saya berharap dia putus sama cowoknya dan mencari yang lebih baik.
: Kenapa?
: Ya pokoknya aku tahulah si cowoknya ini kenapa.
: Kalau Ray sekarang lihat Bensa dengan posisinya yang sekarang ini, apa yang
Ray lakukan buat si Bensa?
: Masih belum tahu ya. Bingung juga ya. Biarin aja. Biar dia belajar hiduplah.
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Toh bangkai nggak bakal sembunyi terus-terusan kan. Nanti juga bakal
kecium. Ya biar dia belajar aja.
Jadi mungkin karena ada orang ketiga inilah ya istilahnya yang membuat
mengganjal di hubungan persahabatan kalian.
Sedikit.
Tapi buat Ray sendiri kenapa Ray masih tetap mau temanan sama Bensa?
Meskipun dengan keadaan sekarang ini.
Ya karena udah sayanglah. Udah kayak saudara sendirilah gitu. Udah teman
dekat banget. Dari kecil juga. Udah tahu dia dari kecil sampai ini, mana tega
juga sih ninggalin gitu.
Kalau Bensa cerita soal cowoknya? Ray gimana nanggapinnya?
Sebisa mungkin memberikan tanggapan yang negatif ke dia. Ya dia juga mengiyakan
gitu loh. Dia juga setuju kalau aku bilang. Dia gini gini kan. Terus aku juga udah
bilang ke dia, “Lu pasti suatu saat bakal dapat cowok lagi. Lu sama yang ini pasti
bakal putus entar”. Terus dia bilang nggak tahu deh, biarin aja dulu kayak gitu.
Kalian merasa risih nggak kalau misalnya Bensa meluk Ray sebagai teman?
Kalau peluk-pelukkan gitu belum ya. Nggak sampai peluk-pelukkan. Nggak
enak juga kali ya. Paling rangkul, sama dia gandeng-gandeng sama pukulpukul doank paling.
Kalau “seterbuka” apakah Ray sama Bensa?
Ya masih 80%.
Kalau yang Ray rasain terhadap keterbukaan Bensa ke Ray?
Kalau aku rasa dia sudah 100% kali ya. Nggaklah, 90%.
10% kemana?
10% itu hal-hal pribadi dialah. Yang tidak aku tanya juga.
Yang tidak ditanya itu soal apa?
Ya misalnya dia ngapain aja sama cowoknya. Walaupun aku tahu. Tapi tidak
membahas hal itu.
Ray tadi 80%, 20% kemana?
20% itu khusus untuk cowok-cowok.
Kayak buka BB, atau main ke rumahnya masuk ke tempat-tempat pribadinya
kayak kamarnya, pernah nggak?
Pernah sih, cuma biasanya kalau ke rumahnya nggak masuk ke kamarnya.
Tapi kalau dia ke rumah aku, pernah sekali. Cuma nggak terlalu sering juga,
karena jauh juga dan di rumah aku nggak ada apa-apa. Masuk ke kamar sih
nggak masalah.
Kalau buka-buka BB gitu. Misalnya dia baca BBM Ray dengan si Eko, atau
sama yang lain, Ray ngizinin atau nggak?
Nggak apa-apa sih.
Kalau Bensa sendiri ngebolehin nggak kalau Ray buka dompetnya, tasnya?
Kayaknya nggak apa-apa juga. Tapi akunya yang nggak gitu.
Bisa tolong diceritain pengalaman yang nggak menyenangkan lagi yang
pernah kalian lalui?
Nggak ada sih ya. Paling karena sifat-sifat itu doank. Sifatnya dia yang seperti itu,
jadi kadang-kadang tuh jadi malas. Jadi udah deh jaga jarak dulu gitu. Terus kadang-
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kadang dia secara nggak sadar, dia bossy. Dia kan anak tunggal kan ya. Mungkin itu
udah nalurinya dia kali, dia jadi agak bossy. Terus gua merasa jadi kok lu giniin gua
sih. Ya jadi tersinggung gitu. Cuma ya disimpan aja sampai hilang sendiri.
Kalau pengalaman yang paling berkesan yang Ray pernah ingat sama Bensa?
Oh kalau yang melekat ini kali ya. Nyanyi pas dia ulang tahun. Nge-band.
Pas ulang tahun ke berapa?
Tujuh belas.
Itu dia yang minta atau inisiatif Ray sendiri?
Dia yang minta. Kan aku juga malu-malu kan. Dia yang minta ya udah. Aku
tuh nyanyi cuma di ulang tahun si itu doank, yang lain nggak.
Selama temanan sama Bensa, 15 tahun Ray udah punya pacar berapa kali?
Berapa ya. Empatlah.
Itu Bensa pernah cemburu nggak sama pacarnya?
Nggak, nggak pernah.
Lebih dekatan Bensa atau pacarnya Ray?
Ya saat pacaran lebih dekat sama pacar sih. Tapi bisa ada porsinya masingmasinglah. Masih bisa dibatasin. Dan dia juga orangnya ngerti gitu.
Sejauh ini Ray udah ngerasa ngerti Bensa banget belum?
Aku rasa sih udah ya. Ya sebenarnya 90% dari dia udah tahulah. Ya dia
mikirin apa kadang aku juga tahu. Gitu loh. Jadi kadang BBM, lo tahukan apa
yang gue pikirin. Iya, gue tahu. Kadang-kadang kayak gitu.
Dari Bensa sendiri, udah berapa persen ngerti Ray sejauh ini yang dirasain?
Dia ngerti... Ya dia ngerti juga sifat aku. Cuma kalau sifat aku... Sebenarnya aku
punya sifat yang temperamental, tapi aku bisa jaga. Sama dia, aku nggak pernah.
Cuma sama orang tertentu. Misalnya sama pacar, aku bisa. Misalnya mau marahmarah gitu, aku bisa. Pokoknya bisa berubah deh. Bisa berubah jadi orang jahat
gitulah. Bukan jahat gimana. Maksudnya jadi nggak pengertian, jadi kalau diskusi
maunya menang sendiri. Aku bisa kayak gitu. Cuma kalau sama dia, nggak
keluar. Dia mungkin nggak pernah tahu aku punya sifat itu kali.
Itu kenapa?
Nggak tahu. Dengan sendirinya gitu. Sama semua sih. Jadi membatasi diri.
Sebenarnya itu supaya nggak ada konflik ya. Jadi malas. Lebih baik berantem
sama pacar daripada berantem sama teman gitu. Lebih baik seperti itu. Jarang
banget dia pasti lihat aku marah. Sedangkan aku sering lihat dia marah.
Ray merasa sulit nggak buat lebih tahu tentang Bensa dibanding dulu?
Nggaklah, justru sekarang lebih dekat.
Ada masukkan nggak secara umum saja, supaya hubungan persahabatan
cewek cowok bisa tetap langgeng sejauh ini?
Pokoknya itu ya intinya jangan main di belakang, kalau ada masalah
diselesaikan, kalau emang tujuannya mau sahabatan jangan pakai perasaan.
Jangan pakai perasaan yang menuju ke pacaran, dating. Hargailah pendapat
sahabat lu, terima kekurangan dan kelebihan sahabat lu tuh apa aja.
Kekurangan harus diterima, kelebihan harus diakui. Itu sih.
Sejauh ini cukup. Paling kalau ada yang kurang lagi aku tanya ya. Makasih ya Ray.
Iya, sama-sama Stefanie.

9
Penetrasi Sosial..., Stefanie, FIKOM UMN, 2013

TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 1B

Sumber

: Cheryl Pricilla Bensa

Tanggal

: Rabu, 12 Desember 2012

Waktu

: 13.29 – 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 3, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Bensa. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sekarang kita akan
masuk ke pertanyaan yang lebih mengenai persahabatan Bensa dan Ray
kurang lebih 15 tahun. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal mengenai
persahabatan Bensa dan Ray. Sejak kapan sih Bensa kenal sama Ray?
J : Dari TK sih sebenarnya. Dari TKP bareng-bareng, pas playgroup masih umur
4 tahun tapi cuma nggak dekat-dekat banget. Cuma kenal Ray gitu.
T : Jadi ketemunya di TK. Terus waktu itu duduk bareng itu gimana bisa kenalan
atau gimana?
J : Kayaknya gara-gara satu kelas aja sih waktu itu. Cuma nggak ingat karena
masih kecil banget. Nggak ingat sih, Cuma kenal Ray-lah dari situ.
T : Terus sejak kapan Bensa dan Ray jadi dekat?
J : Sebenarnya kalau dekat banget itu waktu SMA, pas OSIS bareng deh jadi
dekat.
T : Ditempatin di satu divisi?
J : Nggak sih beda. Aku ketua OSIS waktu itu, dia kayak bagian seksi humas deh
kayaknya. Terus lumayan dekat. Karena dulunya kan udah pernah, dulu jadi
kayak SD bareng-bareng segala macam bareng-bareng jadi kayak dekatlah.
T : Jadi waktu TK, SD, SMP, dan SMA itu sama?
J : Pokoknya di sekolah yang sama.
T : Semua tingkatan itu sama?
J : Iya cuma pokoknya SD itu kan kelas 1 sampai 6 pokoknya aku sekelas terus
sama Ray. Pas SMP itu nggak pernah sekelas tapi masih pokoknya satu
sekolah. Terus pas SMA-nya, pas kelas 2 SMA penjurusan IPA itu baru
bareng-bareng lagi sampai sekarang.
T : Oh gitu. Jadi waktu kelas 2 SMA itu sekelas sama Ray, kelas 3 juga sampai
sekarang. Nah terus apa sih yang membuat kalian menjadi dekat? Jadi sahabat.
J : Kalo itu sih mungkin karena kita berdua punya kesamaan yang sama gitu loh,
terus pikirannya kadang-kadang suka nyambung banget. Jadi entah gimana
sering bareng. Terus si Ray misalnya lihat orang gitu terus lihat ke aku, aku
udah kayak tahu apa yang dipikirin dia entah kenapa. Selalu kayak gitu.
T : Tadi bilang ada kesamaan. Kesamaan apa maksudnya?
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: Kalau lagi ngobrol soal sesuatu itu tuh pasti pikirannya sama. Entah apa pun
itulah. Misalnya ngomongin teman. Jadi mirip kita cara berpikirnya.
: Waktu Bensa dekat sama Ray itu di SMA kelas 2, nah itu nggak langsung jadi
dekat kan. Ada orientasi dulu. Itu berapa lama sih sehingga kalian saling
ngerasa “ini loh sahabat dekat aku”?
: Waktu itu sih sebenarnya dekat tapi nggak dekat banget. Dia punya teman
yang lebih dekat dari aku. Cuma kayak sering kalau cerita-cerita itu tuh sudah
mulai SMA 3. Tapi kayak gara-gara aku punya pacar, jadi ya ceritanya sama
Ray dan teman yang lain tapi satu kelas itu pun tahu karena pacarannya di satu
kelas. Jadi Ray-nya suka kayak, “Ah gue nggak mau ah lihat lu marah-marah
waktu di OSIS”. Karena kebetulan pacar aku di OSIS terus dia (Ray) yang
nengahin kalau lagi rubit. Deketnya gitu karena di SMA bareng.
: Biasanya kalau cerita-cerita sama Ray, cerita soal apa aja?
: Biasanya topiknya nanyain dia gimana, lagi ngapain, ganti status BBM aku
tanyain kalau ada yang aneh-aneh gitu. Terus paling kalau lagi curhat soal
pacar kayak gitu, sama paling urusan kuliah.
: Kedalaman topik yang dibahas sejauh mana? Misalnya cerita soal pacar,
ributan, diceritain nggak sampai kedalam-dalamnya atau cuma yang penting
tahu aja kalau lagi ribut.
: Diceritain sih. Diceritain penyebabnya apa gitu. Terus palingan aku tanya
menurut lu gimana Ray, menurut lu gimana sih, emang cowok tuh mikir apa.
Lebih dalam sih, karena biasanya dia tahu gimana gitu.
: Dan dia juga lebih ngerti gimana Bensa gimana ya. Terus kalau masalah
pribadi selain masalah pacar, tentang Bensa sendiri diceritain nggak sama
Ray? Misalnya soal sakit, keluarga, dan lain-lainnya.
: Kayak waktu pas papaku meninggal, aku sih waktu itu langsung nelponnya
Ray entah kenapa, jadi gitulah.
: Dibandingkan pacar sama Ray lebih pilih atau kayak ada apa-apa itu lebih
enaknya cerita kemana?
: Sebenarnya sama pacarku juga iya cuma tergantung tentang apa dulu gitu loh.
Kan sama pacar ceritain tentang dia juga nggak bisa. Misalnya kayak waktu
papaku meninggal, aku bilang ke pacarku dulu sih emang tapi waktu itu
ditelpon sama Ray. Jadi kayak ya perlu dua-duanyalah sebenarnya karena
orientasinya beda. Satu teman baik yang tahu kita dari awal, satu lagi pacar
yang sekarang.
: Kalau misalnya tentang Ray sendiri, Bensa udah ngerasa tahu banget nggak
sih tentang Ray itu gimana?
: Kalau itu sih nggak tahu ya. Nggak tahu sih sampai sekarang. Cuma kalau
kayak sifatnya dia gitu-gitu udah ngerti banget cuma nggak tahu kalau dia
punya dibelakangnya apa gitu nggak tahu sih.
: Ray suka cerita-cerita sama Bensa misalnya dia suka sama cewek atau soal
keluarganya?
: Kalau soal itu sih cerita, tapi belakangan ini nggak terlalu soalnya dia lagi
fokus kerja banget jadi kayak ngomongin kerjaannya dia gitu-gitu.
: Biasanya yang mancing cerita duluan, dia yang cerita atau Bensa yang
mancing-mancing?
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: Biasanya sih, kayaknya aku deh. Maksudnya nanya dulu gitu. Lu lagi ngapain
sih sekarang, kayak gitu. Terus misalnya dia bilang, iya nih lagi sibuk kerja.
Kerja apa an, baru maksudnya dia cerita. Biasa sih kayak aku yang mancing
deh. Tapi kadang-kadang si Ray juga sering kayak pernah BBM, gimana
hubungan lu dengan si ini. Suka tanya gitu juga jadi tergantung.
: Kalau misalnya ada nggak hal yang Bensa tuh nggak ceritain ke Ray?
Biasanya soal apa?
: Adalah. Nggak semua diceritain ke Ray juga sih kayak misalnya kalau yang
misalnya aku lagi pergi sama pacarku, nggak bakal aku bilang ke dia gitu.
Nggak semuanya juga sih. Paling kalau lagi butuh teman yang bisa ngertiin
aja baru cerita ke Ray, atau lagi iseng.
: Apa sih yang menyebabkan Bensa pikir hal itu nggak penting buat Ray tahu?
Sehingga nggak penting buat Bensa ceritain ke dia.
: Nggak ini aja, kalau misalnya kayak aku pergi kemana gitu kalau dikasih tahu
semua kan kayaknya lebay banget. Kayak nggak perlulah segitunya kecuali
dia nanya. Soalnya kita juga cuma teman kan, nggak lebih gimana gitu jadi
nggak harus lapor semua ke Ray.
: Bensa sendiri kenal nggak sih sama orang-orang disekitar Ray, kayak
keluarganya, pacarnya, temannya.
: Kalau keluarganya sih tahu. Kenal sih sama mamanya. Terus papanya juga.
Pokoknya tahu deh kalau yang keluarganya. Cuma kayak teman diluar kampus
kayak dia punya teman yang lain lagi nggak tahu gitu sih.
: Cuma kalau teman-temannya yang di kampus tahu gitu?
: Tahu. Terus teman SD sampai SMA ya tahu karena sama terus kan dari dulu.
: Kalau soal pacarnya atau cewek yang dia suka?
: Pacarnya, sekarang dia belom punya pacar sih setahu aku. Nggak tahu ya.
Tapi kayak tahulah kayak yang dulu-dulu mantannya siapa terus dia suka
sama siapa tahu sih. Dia cerita.
: Ray sendiri kenal nggak sama orang-orang disekitar Bensa, kayak keluarga
Bensa, teman-teman?
: Kenal kok, pasti kenal sih. Kayak mama aku, papa aku juga kenal. Terus dia
kan sering kalau misalnya dia lagi ujian sering ke rumah. Emang belajar
bareng-bareng di rumahku jadi pasti kenal sama keluargaku yang di rumah.
: Suka ada rasa kecemburuan nggak, mungkin cemburunya bukan dalam arti
kayak sebagai pacar tapi kayak misalnya “Ray gue kan sahabat dekat lu tapi
masak lu lebih milih dia dibandingin gue”, kayak gitu?
: Kayaknya kalau itu pernah. Tapi kayak nggak gimana-gimana banget sih.
Kayaknya pernah deh.
: Itu kenapa sih yang buat Bensa kayak kesel?
: Ya itu kayak ngerasa maksudnya kok elu nggak cerita sama gue. Istilah gue
udah dekat banget sama elu. Ya perasaan itu sih biasanya. Cuma emang kalau
rasa memiliki kayak pacar gitu, kalau gue sama Ray, gue enggak pernah suka
sama Ray karena emang kita udah temenan banget dari dulu. Jadi kayak ya
sebatas kenapa lu ngggak cerita sama gue. Kayak kita punya teman cewek
yang nggak cerita, kayak aneh banget gitu kan.
: Seberapa sering sih biasanya BBM-an, SMS-an sama Ray, apakah tiap hari
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atau kalau lagi mood aja?
Kalau lagi mood aja sih biasanya, nanya “Ray, lu lagi ngapain” atau nggak
manggil doank “Raaaayyy” gitu. Terus entar dia bales.
Sehari itu pasti ada komunikasi?
Nggak tiap hari juga sih. Cuma tergantung kadang-kadang doank gitu.
Misalnya nanyain karena tahu dia mau prasidang nanyain gimana gitu-gitu.
Kalau ketemu juga nggak tiap hari?
Nggak. Kalau ketemu juga nggak.
Ada gak sih dalam persahabatan kalian kayak “ritual” khusus misalnya
panggilan akrab atau perayaan wajib tertentu misalnya tukaran cokelat saat
Valentine untuk nunjukkin rasa sayang sebagai sahabat?
Kalau ritual gitu sih nggak ya si Ray. Nggak sih, kayaknya nggak ada deh
ritual yang gimana banget gitu nggak ada. Cuma si Ray sih kalau lagi pergi
pasti bawain oleh-oleh pasti ingatlah sama aku. Gitu aja sih.
Bensa gitu juga?
Iya.
Ada rules nggak dalam persahabatan kalian?
Nggak ada sih. Kayak let it flow aja. Karena kayaknya dekat sama Ray pun
ngalir aja gitu bukan yang dalam society yang harus ada rules.
Mungkin ada peraturan nggak tertulis atau kebiasaan yang kayaknya
“pokoknya Ray kalau ada apa harus cerita sama gue”?
Nggak maksa sih biasanya. Cuma selalu bilang, “Ray, lu kalau ada apa-apa
kasih tahu gue. Jangan diam aja. Gue ada gitu loh.” Gitu doank sih.
Pernah nggak ngalamin kayak putus hubungan sebagai teman, ngalamin
konflik, nggak saling komunikasi karena masalah tertentu?
Kayaknya belum pernah deh.
Jadi paling cuma kesal, habis itu udah? Palingan itu berapa lama sih? Saking
kesalnya Bensa gimana sama Ray?
Iya. Terus terang nggak bisa lama-lama marah sama Ray. Dan kayaknya juga
jarang sih. Misalnya kayak cemburu dia cerita sama orang lain pun kayak ya
udahlah. Biarin aja. Jadi kayak nggak dibawa masalah sampai panjang banget.
Apa yang buat Bensa nggak bisa lama-lama marah sama si Ray?
Kenapa ya. Soalnya nggak tahu. Si Ray itu kalau ada tuh selalu bikin ceria.
Terus orangnya emang lucu banget. Jadi kayak nggak mungkin aja bisa tahan
lama nggak ketawa kalau ada dia.
Dalam suatu hubungan kita sebagai manusia melakukan perhitungan ekonomi.
Apa sih yang udah Bensa berikan ke Ray? Misalnya apa aja yang menurut
Bensa udah pernah kasih ke Ray? Waktu-kah, perhatian-kah, atau apakah.
Kalau itu sih banyak kali ya.
Bisa disebutin nggak apa gitu?
Apa ya, kayaknya misalnya waktu lagi jalan-jalan gitu terus gimana ingat sama
Ray. Pokoknya gimana terus ingat si Ray jadi aku beliin baju batik. Padahal sama
sekali nggak ada event khusus terus beliin dia. Terus kayak ke rumahnya gitu
pasti bawain makanan, kayak gitu-gitu. Yang kadang-kadang kita ngelihat barang
terus ingatnya Ray eh terus beli. Tapi nggak banyak-banyak banget.
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T : Dari Ray sendiri, temanan sama Ray apa sih yang Bensa dapatin si Ray?
J : Banyak sih, dukungan moral. Dia support banget kalau apa-apa gitu. Terus ya
senang aja. Di dekat Ray itu pasti senang deh, entah kenapa kayak auranya
yang ceria-ceria, senang-senang gitu. Sebenarnya yang paling penting karena
dukungan moril aja sih.
T : Bensa menjalin hubungan dengan Ray sebagai teman merasa puas nggak
dengan hubungan yang kalian jalanin?
J : Puas-puas aja sih. Cuma pengennya ya dia cerita lebih banyak.
T : Jadi bukan Bensa yang ngejar dia, tapi dia yang lebih terbuka ya. Pernah
nggak ngebandingin hubungan yang kalian jalanin? Bensa selain dekat dengan
Ray, ada teman dekat lagi nggak?
:
Yang dekat-dekat banget nggak ada gimana sih.
T
J : Kalau misalnya yang dekat tapi nggak sedekat Ray itu siapa?
T : Paling kayak Agnes.
J : Ada nggak terlintas dipikiran Bensa, kayaknya nih kalau temanan sama Agnes
pasti buat hidup lebih bahagia lagi dibandingin sama Ray?
T : Nggak sih. Tetap si Ray yang paling bikin bahagia.
J : Menurut Bensa apa yang membuat hubungan kalian tetap bertahan sampai
saat ini? 15 tahun itu bukan waktu yang singkat.
T : Karena kita di tempat yang sama terus, Ste.
J : Jadi karena kedekatan ya?
T : Karena di tempatnya sama terus. Udah gitu kan dia ngambil Jurnalistik,
ketemu lagi. Jadi ya, sama terus gitu-lah.
J : Kalau di kelas juga sekelompok?
T : Iya sih, banyakan iya.
J : Terus ada nggak yang kadang-kadang orang bilang, “Bens, kok lu nggak
pacaran sama Ray aja sih”?
T : Iya, sering banget itu mah. Pasti gue jawab, “Aduh gue udah nggak bisa deh
kalau sama Ray”. Udah tahulah, udah parah bangetlah. Maksudnya lihat si
Ray dulu aja kalau di kelas, dia ganti baju buka-bukaan aja di kelas. Jadi kita
sampai sekarang kayak ya udahlah gitu. Kayak nggak bisa dijadiin pacar gitu.
Mikirnya sih gitu. Udah terlalu banyak tahu tentang dia jadi kayak nggak
mungkinlah gitu.
J : Bensa mungkin ada harapan buat hubungan kalian ke depannya?
T : Ya semoga masih temanan aja sampai akhirnya gitu. Bahkan aku pengennya
tuh kalau pas gue nikah, dia yang jadi saksinya kek atau bapak babtisnya anak
gue kek. Pokoknya yang kayak gitu. Ya supaya long lasting aja.
T : Misalnya Bensa sama Ray lagi sama-sama, kalian menunjukkan kedekatan
kalian gimana? Cewek sama cowok nih, ada rasa sungkan nggak misalnya
megang si Ray, meluk dia.
J : Sebenarnya nggak sama Ray. Tapi paling cuma bukan kayak pelukan sama
pacar gitu. Paling rangkul doank gitu-gitu aja sih.
T : Bagi Bensa sendiri, Ray itu apa sih dalam hidup Bensa?
J : Ya teman di segala situasi-lah, intinya gitu.
T : Apa yang membuat Bensa bisa tiba-tiba inget, pokoknya apalah yang Ray
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banget? Misalnya melihat sesuatu yang Bensa tahu itu ciri khasnya Ray. Atau
bisa juga sifatnya, misalnya kalau dia marah pasti gini. Yang Bensa tahu
banget soal dia.
Sebenarnya tahu banget sih bahasa nonverbalnya si Ray. Pokoknya kalau dia
lagi sebel banget sama orang gitu kelihatan banget mukanya, tapi gue nggak
bisa menggambarkan kayak apa. Cuma kayak ketahuan aja kalau dia lagi sebel
sama orang kayak apa, kalau dia lagi kayak ngelihat sesuatu terus pengen
komentarin gitu. Ketahuan banget deh. Pokoknya kalau bahasa nonverbalnya
udah ketahuan banget.
Kalau jadi pacar Bensa sendiri pernah nggak merasa cemburu sama Ray?
Nggak tahu ya sebenarnya belom pernah nanya. Pernah sih dulu nanya,
“Kamu itu (cemburu) nggak sih sama Ray”. Ya pernahlah, pernah cemburu
gitu katanya. Cuma karena aku juga sering cerita sama dia soal Ray jadi ya
mungkin nggak terlalu gimana banget.
Bensa ngejelasin nggak ke pacar Bensa, Ray itu gimana?
Jelasin sih. Terkadang dia pun nanya gimana si Ray. Gini gini gitu. Jadi topik
pembicaraan juga.
Ada nggak pengalaman yang paling berkesan atau yang nggak terlupakan
dalam hubungan kalian?
Apa ya. Waktu itu sih pernah si Ray lagi hujan-hujan datang ke rumah bawain
novel 5 cm.
Kayaknya cukup itu dulu untuk hari ini. Nanti misalnya ada yang kurang, saya
hubungin Bensa lagi ya.
Sip.
Terima kasih Bensa.
Silahkan.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 2A

Sumber

: Hendrik

Tanggal

: Sabtu, 15 Desember 2012

Waktu

: 09.50 – 10.19 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 3, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Hendrik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Dalam penelitian
saya ini, saya akan lebih dalam membahas mengenai hubungan persahabatan
Hendrik dengan Pram. Bisa tolong diceritakan nggak ketemu sama Pram itu di
mana dan kenalnya sejak kapan?
J : Siang. Pertama ketemu Pram itu sih waktu SMP kelas 1. Di awalnya nggak
terlalu dekat, ya cuma kenal-kenal gitu.
T : Sekelas ya?
J : Nggak. Nggak sekelas malah. Dia punya teman sendiri, aku punya teman
sendiri. Cuma ya saling tahu aja oh Pram tuh ini ini ini. Terus lanjut ke kelas 2
SMP, 3 SMP tuh jadi semakin dekat sih. Gitu.
T : Saling dekatnya kenapa?
J : Mungkin karena punya hobi yang sama kali ya.
T : Hobi apa?
J : Nyanyi.
T : Jadi ikut kayak paduan suara gitu?
J : Iya, paduan suara juga. Terus kayak ikut lomba bareng.
T : Pertama kali gimana kenalannya? Dikenalin?
J : Kenalan sih, kayak gitu. Itu waktu SMP kelas 1.
T : Kesan pertama kali lihat Pram waktu itu gimana?
J : Biasa aja.
T : Terus pernah kepikir nggak sih, oh Pram ini cocok jadi teman?
J : Nggak sih karena dia punya teman sendiri, aku juga punya teman sendiri.
T : Dekatnya di SMP kelas 2 atau 3. SMA-nya barengan ya? Sekelas?
J : Nggak, bahkan kami tuh nggak pernah sekelas.
T : Tapi kontak-kontakkan? Biasanya apa sih yang diomongin?
J : Iya, SMS-an. Kalau dulu sih kayak ngomong soal nyanyi, terus ya paling
cerita-cerita gitu lah.
T : Terus sekarang udah di 1 kampus yang sama kan. Itu janjian nggak sama
Pram, “Kita bakal masuk nih di UMN, sama-sama yuk”?
J : Pertama sih iya. Iya... Memang karena dekat, jadinya udah bareng aja yuk
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Pram, kayak gitu. Dan lucunya sih awalnya mama saya nggak setuju kuliah di
sini karena memang anak cowok sendiri dan merantau jauh. Terus akhirnya
mama saya dan mamanya Pram ketemu buat ngomongin.Terus mamanya
Pram cerita ya Jakarta nggak kayak gini kok, kayak gini, kayak gini. Akhirnya
mamaku ngijinin, akhirnya bisa bareng.
Dalam pemilihan program studi kok juga bisa sama-sama Ilkom?
Iya, mungkin karena minatnya sama kali. Bawel...
Di kuliah ini menjadi semakin dekat kan dengan Pram, ada perbedaan nggak
kedekatannya dengan waktu di SMP, SMA, dan yang di kampus?
Mungkin bedanya semakin ke sini semakin dewasa kali ya. Terus kalau di
kuliah ini mungkin intensitas ketemunya nggak sesering dulu karena sekarang
punya kesibukan sendiri juga. Cuma untuk saling kontaknya masih gitu.
Kalau dulu kan komunikasinya paling ngomongin sekedar lebih task oriented,
istilahnya. Nah kalau sekarang ini kalian tuh lebih udah 8 tahun temanan itu
apa aja sih topik-topik yang lebih kalian bicarakan spesifik? Apakah masih
tentang nyanyi doank, atau udah lebih ke masalah pribadi juga diceritain?
Sebenarnya kalau untuk masalah pribadi sih agak jarang sih. Cuma kadangkadang suka cerita sih masalah pribadi gitu minta masukan. Tapi lebih banyak
soal hobi juga sih, nyanyi. Eh, tahu nggak sih penyanyi ini coba deh dengar
suaranya bagus. Terus kasih tahu lagu juga kayak gitu.
Seberapa terbuka sih Hendrik sama Pram? Apakah kayak yang di luar aja?
Mungkin kalau terbuka sih, kalau saya sih emang orangnya agak nggak suka
cerita masalah pribadi sih. Mungkin cerita, tapi nggak semuanya diceritain.
Jadi yang ketangkap sekarang ini Pram itu tahu tentang Hendrik apa saja?
Oh... Sebenarnya udah tahu busuk-busuknya juga sih. Kan karena udah lama
nih jadi udah tahu kebiasaan buruk baiknya gimana.
Kalau yang Hendrik tahu sendiri tentang Pram itu apa?
Kalau Pram itu orangnya... Dia terbuka, terus dia percaya diri banget, humoris
juga, terus apa ya... Baik sih. Royal kayak gitu.
Pernah nggak sih terjadi konflik diantara kalian?
Konflik sih sering. Cuma karena sering itu malah bikin makin kuat
pertemanannya kayak gitu. Dan konflik-konflik itu kita nggak pernah
berantem sampai seminggu sebulan. Paling sehari dan itu juga langsung
baikan. Ya udah maaf ya.
Biasanya siapa yang duluan minta maaf?
Kadang saya, kadang dia juga sih.
Lalu ada nggak kenangan atau cerita khusus yang pernah dilaluin sama Pram
selama kalian bersahabat? Apakah itu jalan-jalan bareng atau kamu pernah
kasih apa ke Pram?
Apa ya. Paling liburan bareng kali ya. Jalan-jalan ke Singapore. Terus waktu
itu juga ke Bali. Cuma itu sama teman-teman yang lain juga sih. Kalau kasih
barang pernah, tapi lupa deh.
Kalian kan kalau dilihat orang tuh dekat, pernah nggak ada yang bilang,
“Hendrik, kok lu nggak pacaran sama Pram aja sih”?
Itu sih udah banyak banget yang bilang. Bahkan awal kuliah nih. Kan sama
dia jalan terus kan, dikira pacaran. Terus kalau ada yang mau dekatin Pram
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pasti nanya eh itu cowoknya ya. Banyak sih. Terus kalau dulu ya waktu SMA
sih lebih sering ketemu bahkan kelar kelas langsung pergi ke mall berdua,
makan doank. Jadi sambil cerita kayak gitu. Kalau dulu. Kalau sekarang
intensitasnya makin berkurang. Tapi tetap aja sih orang bakal ngira berdua
pacaran, kenapa sih nggak pacaran aja. Kayak gitu, pasti nanya.
Terus kenapa nggak pacaran?
Ya lebih enak dijadiin teman aja sih. Lebih enak buat cerita-cerita gitu dan dia
sekarang juga udah punya pacar dan saya juga udah kan.
Nahkan Hendrik punya pacar, Pram juga punya pacar, kalian suka cerita
nggak misalnya Hendrik soal pacarnya Hendrik ke Pram gitu kalau lagi
ributan terus Pram juga cerita?
Oh... Pernah sih kayak cerita-cerita kayak gitu ya. Paling curhat biasalah.
Minta masukan juga ke Pram gimana, terus Pram juga kasih sarannya gimana.
Mending lu kayak gini aja, Pen. Kayak gitu.
Itu setiap kali ributan cerita atau ya kadang-kadang aja?
Kadang-kadang aja sih kalau ada waktu banyak kayak gitu ya karena sekarang
udah sibuk masing-masing jadinya udah mulai jarang cerita. Tapi kalau
ketemu pastinya ketemu. Cuma waktunya itu nggak banyak gitu.
Kalau Hendrik kan lebih suka cerita hal yang nggak pribadi, kalau Pram
sendiri dia cerita nggak? Misalnya soal sakit, atau hal yang dilaluin sama
pacarnya. Dia cerita nggak?
Kalau Pram sih, sama sih. Nggak terlalu banyak, paling... Dia ada sih ceritacerita kayak gitu cuma nggak terlalu sering kali ya. Mungkin dia pacaran juga
enjoy-enjoy aja jadi nggak banyak ceritalah.
Pernah nggak merasa cemburu, istilahkan kalian sudah ada social bonding,
merasa dekat terus ternyata Pram ada masalah apa tapi dia bukan cerita ke
Hendrik malah cerita ke siapa dulu?
Kalau untuk masalah itu ngertiin aja sih. Nggak cemburu karena dia punya
hak buat cerita ke siapa aja kan. Ya aku sih nggak masalah sebenarnya.
Seberapa dekat sebenarnya kalian itu?
Dekat sih. Kalau secara dekat tuh mungkin dekat banget. Mungkin orang tuh
bakal aneh kali ya cowok sama cewek kok bisa dekat kayak gitu. Ya kalau
bagi aku sih emang udah dekat banget.
Ada nggak rules dalam persahabatan kalian misalnya sampai Pram diapaapain sama orang, kamu kayak ada naluri harus belain dia dan juga sebaliknya
gitu sama Hendrik?
Nggak ada sih paling kita jalanin aja kayak gitu. Cuma kalau misalnya Pram
salah dan sebagai teman kalau dia salah nggak dibelain juga. Kita kasih tahu,
“Pram, lu itu salah”. Kasih pengertian juga, kasih tahu kalau lu salah. Kita
nggak harus gimana ya... Yang salah nggak harus dibela. Nggak selamanya
sahabat kita itu berbuat salah terus kita harus bela dia. Paling kita juga kasih
tahu kalau dia salah.
Ada nggak perayaan khusus misalnya saat Valentine tukaran boneka?
Nggaklah, paling ulang tahun doank. Traktir kayak gitu.
Itu setiap tahun kalau ulang tahun traktir?
Kalau misalnya ketemu sih pasti traktir sih. Kemarin juga kayak jalan-jalan ke
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Singapore terus ke Universal Studio, dia juga bareng keluargaku jalannya.
Jadi keluarga kalian juga saling kenal?
Iya, saling kenal.
Hendrik tahu nggak sih dengan siapa aja yang dekat dengan Pram, orangorang disekitar Pram? Kenal sama pacarnya?
Lebih banyaknya sih temannya Pram, temanku juga. Dan aku juga udah kenal
sama pacarnya Pram. Pram juga kenal sama pacar aku. Saudara-saudara Pram
juga aku kenal.
Dari sejauh ini Hendrik merasa puas nggak temanan dengan Pram?
Puas sih. Maksudnya walaupun ada konflik-konfliknya cuma ya namanya
orang pasti gimana ya... Pengen pendapat dia didengar gitu ya, kadang. Itu
yang akhirnya menyebabkan konflik. Cuma sejauh ini konfliknya itu menurut
gua yang bisa membuat kita bertahan lama. Jadi puas gitu.
Dari pertemanan itu juga apa sih yang Hendrik dapatkan dari Pram? Yang
membuat Hendrik mau temanan sama Pram sampai saat ini?
Yang buat aku mau temanan sama dia ya karena dia itu baik, yang pertama itu.
Terus saling mendukung juga. Terus apa ya... Ya karena sampai saat ini kita
udah temanan lama gitu. Jadinya agak sayang aja kalau kita udah temanan
lama terus pisah. Kayak ada yang aneh, ada yang hilang. Jadi ya paling itu.
Selain sama Pram, Hendrik punya teman lagi nggak yang sedekat itu?
Nggak sih, paling cuma Pram yang paling dekat. Kalau buat teman-teman
biasa, ada. Tapi buat yang lebih dekat dibandingkan Pram sih nggak ada.
Pernah nggak ada pemikiran kalau Hendrik bukan temannya Pram, pasti akan
lebih dapat sesuatu dibandingkan dengan Pram?
Nggak pernah sih. Nggak pernah mikir kayak gitu. Nggak pernah ngebayangin
gitu. Paling ya teman, temanan biasa. Cuma karena Pram ya udah lebih lama
aja mungkin jadi kayak gitu.
Pernah mungkin terlintas suatu saat nggak temanan lagi sama Pram?
Itu pasti ya. Kayak semakin ke sini semakin sibuk. Terus udah beda jurusan.
Terus paling entar dia juga udah kerja, aku juga kerja ya paling semakin
jarang bertemu tapi kontak sih tetap.
Apa yang membuat hubungan kalian bertahan hingga saat ini?
Paling saling percaya aja, terus nggak munafiklah. Nggak ngomongin.
Sejauh ini Pram pernah nggak mengecewakan Hendrik misalnya berbuat
sesuatu yang udah sebenarnya Pram tahu Hendrik tuh nggak suka tapi dia
masih lakuin.
Pernah sih. Ya paling balik lagi sih kayak emang Pram orangnya kayak gitu jadi
sabar ajalah. Terus itu juga kayak setengah jam minta maaf, udah sorry-lah.
Ada harapan nggak buat hubungan persahabatan kalian kedepannya gimana?
Harapannya sih mungkin tetap kontak-kontakkan, terus ya gitulah semakin
dekat gitu. Nggak berubah.
Ada nggak masukkan buat yang lainnya, kalian kan temanan cewek sama
cowok bukan pacaran, gimana menjaga supaya tetap dalam hubungan
persahabatan?
Ya paling saling percaya aja dan jangan mikir aduh udah enak nih temanan
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sama dia, apa pacaran aja. Banyakkan orang mikir kayak gitu. Cuma kalau
saya sih mikirnya karena udah enak temanan ya lebih baik temanan aja karena
takut juga misalnya udah temanan terus pacaran terus putus, entar udah nggak
temanan lagi kan. Biasa kan banyak yang kayak gitu. Cuma kita saling
percaya terus saling berhubungan aja sih buat teman-teman. Walaupun lu
cowok, terus yang teman lu cewek, itu lu nggak bisa temanan itu bukan hal
yang nggak mungkin gitu.
Kalau Pram lagi dekat sama Hendrik, komunikasi nonverbalnya gitu merasa
sungkan nggak misalnya megang atau nyentuh Pram?
Itu mah nggak pernah malu-malu lagi. Itu udah tahu buruk-buruknya kayak
gitu. Kayak misalnya si Pram kalau duduk nih di satu meja kalau makan bisa
segedean terus aku cuma gini, “Pram, bisa nggak geser dikit”. “Oh ya Pen,
sorry-sorry”. Terus paling kayak... Apa ya. Pokoknya yang jelek-jelek tuh
udah tahulah. “Luar dalamnya”.
Ada nggak cerita nggak mungkin tentang Pram lagi yang Hendrik tahu?
Pram... Dia sih pokoknya dia sih nonverbalnya paling aktif deh. Nggak bisa
diam dia. Suka kibas-kibasin rambut dan dia itu udah punya cita-cita jadi Miss
Indonesia dari tahun 2007 dan sampai sekarang dia masih ingin jadi Miss
Indonesia. Yang lucu itu ya sebenarnya kan aku temanan sama Pram nih dari
yang aku itu gendut banget sama dia yang kurus banget. Dulu itu jadi kayak
angka 10 gitu. Dan sekarang dia yang semakin mengembang terus aku yang
semakin kurus gitu jadi aneh aja. Sampai kita pernah bikin foto nih. Tahun
berapa kita foto di suatu tempat nah itu aku masih gendut dan Pram masih
kurus banget. Terus tahun lalu kita ke tempat itu lagi yang sama banget dan
kita foto lagi yang sama. Jadi ada perbandingan di tempat yang sama, cuma
sudah berapa tahun gitu nggak ke sana gitu terus kita bandingin. Dia yang
makin gendut dan aku yang makin kurus. Itu luculah, banyak hal. Keluarganya
Pram itu terbuka banget. Kemarin waktu opanya meninggal yang ditelepon itu
aku, “Pen, boleh nggak ke kosan Pram, buat bangunin dia”. Akhirnya aku ke
kosan dia lari-lari. Bokapnnya kayak udah percaya gitu sama aku. Mungkin
karena Pram nggak bangun ditelepon. Terus dulu juga waktu SMA-kan nggak
pernah ke Jakarta naik pesawat gitu sampai mau diajak ke Jakarta buat jalanjalan oleh keluarganya mau dibayarin tiket pesawatnya setengah. Kalau Imlek
juga mamanya ke rumah aku. Pram juga suka dapat angpau kalau lagi Imlek
gitu. Februari ini Brito sama dia ke Batam, Michelle sama aku juga ke Batam
bareng. Jadi kita double date. Pacarku sama pacarnya Pram itu udah tahu
bangetlah, nggak pernah cermburu kok.
Soal cerita lagi nih. Hendrik punya pacar, tapi kalau misalnya lagi ada
masalah, Hendrik lebih pilih cerita sama pacar Hendrik dulu apa sama Pram?
Lebih ke pacar sih. Kalau misalnya masalah soal sekitar. Tapi kalau soal
pacaran ya nggak mungkin cerita ke pacar juga, cerita ke Pram. Cuma lebih ke
pacar kali ya. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan aku cerita ke pram.
Cuma mungkin lebih duluan ke pacar karena lebih dekat.
Hendrik sama pacar Hendrik udah berapa lama?
Setahunan lebih... Mau satu tahun delapa bulan.
Lebih terbuka Hendrik lebih nyaman membuka diri, cerita-cerita itu sama
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Pram atau pacar Hendrik?
Lebih nyaman sih... Sebenarnya dua-duanya nyaman ya. Tergantung
konteksnya doank, kayak misalnya soal apa ya... Soal keluarga mungkin lebih
nyaman ke pacar. Cuma cerita kayak soal teman... Sebenarnya gimana ya... Ini
sih yang bikin aku mikirnya aneh. Dua-duanya nyambung gitu loh. Jadi kalau
cerita pasti dua kali cerita. Tetapi semakin ke sini agak jarang cerita sama si
Pram. Masalahnya karena jarang ketemu.
Yang lebih tahu Hendrik itu pacarnya Hendrik atau Pram kalau Hendrik
ngerasa sendiri?
Pram sih karena mungkin dari kelas 1 SMP gitu. Udah tahu banget.
Komunikasi yang kalian bangun ada panggilan khusus nggak?
Nggak sih. Panggilan cuma “Pram” gitu. Dia juga panggilnya Bopen.
Biasanya apa aja sih yang Hendrik nggak cerita ke Pram, lebih spesifik?
Lebih ke masalah keluarga ya. Emang pada dasarnya aku tuh malas cerita
orangnya. Tapi kalau punya waktu baru cerita. Terus mungkin masalah pribadi
juga kayak aduh Pram buat salah nih, cuma malas cerita ke Pram.
Kalau Pram sendiri, Hendrik ngerasa dia sudah terbuka nggak?
Sometimes sih kayak gitu. Cuma kadang aku juga pancing buat cerita.
Terus dia membuka diri?
Iya, dia membuka diri terus ya bilang lu nggak usah cerita ke siapa-siapa ya.
Biasalah kalau rahasia paling cuma aku sama dia doank yang tahu.
Sejauh ini cukup. Kalau misalnya ada apa-apa saya tanya lagi ya. Makasih ya.
Thank you.

21
Penetrasi Sosial..., Stefanie, FIKOM UMN, 2013

TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 2B

Sumber

: Pramuda Wardani

Tanggal

: Senin, 17 Desember 2012

Waktu

: 12.52 – 13.35 WIB

Tempat

: Ruko Newton Timur No. 8, Scientia Garden
Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Pramuda. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akan
masuk dalam pertanyaan tentang hubungan persahabatan Pram dan Hendrik.
Bisa diceritain nggak sejak kapan kalian itu saling kenal?
J : Siang. Iya. Oke. Pertama-tama nih, mungkin saya lebih enak manggilnya
Bopen kali ya. Soalnya emang dari dulu manggilnya Bopen. Dari kapan ya?
Kalau dari kapan, dari SMP sih. Faktor karena proximity ya. Karena satu SMP
dulu, di SMP Yos. Kenal waktu kelas satu itu masih kayak tahu-tahu aja.
Terus baru mulai menjalin pertemanan itu kelas dua, kelas tigalah.
T : Itu karena sekelas atau gimana?
J : Nggak, bahkan dari dulu sampai sekarang sampai SMA nggak pernah sekekas
sama sekali. Itu karena faktor teman main. Jadi punya teman main yang sama
dari tiap kelas. Terus ngumpul, ya udah sampai sekarang. Tapi nggak pernah
sekelas bahkan.
T : Waktu SMA satu sekolah juga?
J : Iya, sampai sekarang.
T : Itu kok bisa satu SMA, apa barengan janjian buat masuk di SMA yang sama?
J : Ini karena faktor yang pertama kalau di sekolahku dulu di Yos itu rata-rata kan
itu satu komplek nih TK, SD, SMP, SMA. Jadi mungkin karena dekat kali ya.
Terus sekolahnya juga lumayan sih, lumayan bagus di Batam. Jadi karena
faktor itu juga. Mungkin karena nggak pengen jauh-jauh ya jadi satu sekolah.
Lalu faktor kedua mungkin karena nggak pernah ada janjian kok dari dulu.
Karena kebiasaan budayanya anak Yos TK-nya di sana, SD-nya di sana, SMPnya di sana, SMA-nya juga di sana. Karena faktor itu.
T : Sekarang kalian di universitas yang sama dan fakultas yang sama meskipun
beda program studi. Itu janjian atau gimana juga?
J : Kalau ngomong soal universitas ini agak panjang ya. Awalnya emang pertama
kali waktu itu aku ingat banget, Viola lagi presentasi pas edufair di sekolahku.
Aku tertarik karena faktor kenal juga kan sama Viola. Aku tertarik terus lihat
oh ni lumayan punya Kompas Gramedia, kayak biasalah. Terus iseng-iseng
ngajak nih, “Pen sekolah di mana”? Nah, awalnya Bopen itu kalau nggak
salah pengennya lanjut kuliah di Singapore. Tapi nggak tahu karena masalah
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apa akhirnya aku ngerayu-ngerayu dia. Terus dia bilang, “Aku nggak dikasih
nih sama mama papaku. Boleh nggak Pram minta tolong orang tuamu buat
bilang”. Jadi waktu itu sempat satu malam tuh kayak lamaran gitu. Orang tua
dia sama adiknya tuh datang ke rumah aku terus kayak aku minta tolong
mama papaku buat tolong Ma kasih pengertian ke orang tua Bopen kalau...
Mungkin gini ya karena faktor orang tua Bopen nggak pernah ngelepas
Bopen, jadi mereka takut. Wah Jakarta kan pasti dengarnya cerita yang
macam-macam. Takut ngelepas, jadi orang tuaku ngasih pengertian, “Nggak
kok ada Pram juga, mereka kuliah”. Kalau fakultas kan mungkin janjian, iya
janjian, pengen bareng ya udah jadilah. Tapi untuk konsentrasinya beda. Dia
lebih pilih jurnal, aku PR.
Kalau pertama kali banget Pram ngelihat Bopen kesannya apa sih? Bopen itu
orangnya gimana?
Dulu? Dulu aduh maaf banget ya Pen kalau lu dengar ini. Nah, aku ingat
banget waktu SMP. Dia itu lucu anaknya. Dulu kan dia pendek gitu. Kenapa
sih Bopen? Karena dia botak, dulu, dan pendek. Makanya dulu dipanggil
Bopen kan. Terus aku ingat banget dia suka nyanyi lagu dangdut. Dia pernah
waktu SMP itu nyanyi lagu dangdut Cindai. Terus itu tuh ketawa banget. Wah
itu nih anak kocak banget. Terus habis itu mainnya bareng yang sama temanteman cewek rata-rata. Terus yang suka kayak main ejek-ejekkan gitu. Jadi
kesan pertama waktu lihat Bopen ya anaknya lucu terus ya kayak unik aja.
Dulu kan sipit, botak, pendek, ya kayak gitulah, Stef. Aduh maaf ya, Pen.
Pram lihat Bopen yang kayak gitu, sesuai nggak setelah bersahabat lama-lama
kelihatan nggak aslinya gimana? Sesuai nggak dengan yang Pram lihat dari
awal dengan sekarang?
Kalau misalnya ngomong sesuai atau enggak. Kadang kan misalnya kalau cari
teman yang cocok kan susah kan. Pasti ya karena faktor dekat atau apa.
Pertama kan orang itu ngalamin transformasi dari fisik sampai sifat.
Tergantung tempat tinggal dia juga kan. Kalau dulu mungkin karena sering
main SMP sampai SMA ya cocok-cocok aja. Paling masalah slek-slek kecil
biasalah anak SMP SMA yang kayak marahan. Tapi ya paling bentar aja.
Kalau mulai sekarang makin dewasa ya, makin berubah sifatnya. Dan
mungkin karena aku makin dekat sama dia, terus sekarang cenderung dia
mainnya sama anak-anak jurnal, aku main sama pacarnya, anak PR, jadi kayak
udah berbeda pemikiran jadi mungkin sering slek kali ya. Tapi ya sejauh ini
karena aku udah kenal dia lama jadi kadang kalau misalnya berantem aku
langsung ngomong, “Pen, aku nggak suka ya bla bla bla... Tolong donk kita
kan udah temanan lama, aku udah tahu sifatmu banget”. Paling gitu udah, satu
hari kelar gitu. Sejam udah, langsung kelar. Jadi kalau ditanya ekspektasi soal
sifat sesuai atau nggak, karena udah temanan lama ya gimana ya, Stef. Ya
harus menerima. Karena kalau kita mau cari orang yang sesuai keinginan kita
ya nggak bakal dapat.
Pram tadi bilang udah tahu banget sifatnya Bopen. Bisa tolong diceritain
nggak sifatnya Bopen yang Pram tahu itu orangnya gimana?
Kalau Bopen tuh gini, pertama dia tuh... Yang jelek dulu kali ya baru yang
baik. Biar enak. Ter-cover. Kalau yang jelek, gampang marah orangnya.
Gampang tersulut emosinya. Terus kadang-kadang Stef, aku ngerasa nih ya.
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Dia ini orangnya kayak nggak mau kalah. Yang aku ngomongin di sini tuh
“kadang-kadang” ya, nggak selalu seperti itu. Kalau positifnya, dia itu care
sama teman. Mungkin karena aku udah dekat lama sama dia, ya care-lah.
Kayak waktu kakekku meninggal kemarin, yang ngabarin pertama kali dia.
Lagi tidur terus dia ke kosanku, dia ngabarin “Pram, Pram, gini...” Terus
waktu ke Batam ya seringlah nanya kalau lagi sakit. Ya dia caring-lah.
Mungkin karena faktor udah lama temanan juga kali ya.
Kalian di awal ketemu, yang kalian ngomongin tentang apa sih? Di SMP 1
kalian ketemu saling berkomunikasi. Ngomonginnya seputar apa?
Seputar sekolah sih, teman-teman. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang ada
Twitter, ada Facebook segala macam. Dulu paling kayak ngomongin teman,
terus ngomongin masalah sekolah, guru, gosip-gosip kayak gitulah anak kecil.
Makin lama Pram cerita nggak ke Bopen mengenai diri Pram sendiri? Atau
ngomongin masalah apa?
Iya, kayak curhat-curhat kecil gitu. Mungkin kayak ada beberapa hal, karena
udah lama dan dia tahu, jadi aku nggak perlu cerita mungkin. Tapi sering sih
kayak sepemikiran dan ngomong bareng gitu. Kalau misalnya ngomong secara
langsung blak, Pen aku itu orangnya begini-begini, mungkin secara lebih
nggak langsung ya, secara implisit.
Kalau hal-hal yang Pram ceritain ke Bopen yang lebih private bisanya cerita
tentang apa?
Mungkin yang manusiawi dulu ya. Mungkin nggak suka sama si ini. “Pen, aku
nggak suka deh, Pen. Soalnya gini-gini banget nih anaknya”. Terus kayak, “Lu
tahu gua kan. Gini, gini, gini”. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kayak
ke masalah keluarga. Karena kalau masalah keluarga aku masih belum
percaya sama teman-teman yang sekarang. Belum percaya dalam arti kata,
kalau Bopen kan udah mengalami kan semuanya kan dari aku SMP sampai
sekarang. “Aduh Pen, tanteku tuh gini gini banget”. Kayak gitu sih.
Terus Bopen sebaliknya cerita juga nggak, keluarganya gimana. Atau dia
kayak yang sebatas umum-umum aja yang udah tahu.
Keluarga, dia cerita. Rahasia ya pokoknya yang berbau privasi dia cerita.
Mungkin kalau sekarang udah agak kurang karena apa ya... Intensitas
ketemunya, kalau ketemu pun ngobrol sama teman-teman. Kalau waktu curhat
sekarang hampir nggak ada sih. Paling pas kalau ketemu berdua, terus aduh
gini gini deh. Anaknya kayak gini gini deh. Kayak gitu. Tapi kalau masalah
keluarga dia cerita sih. Ada beberapa rahasia yang dia juga kasih tahu ke aku.
Kalau misalnya hal yang nggak Pram ceritain ke Bopen biasanya tentang apa?
Kalau pacar, aku nggak. Karena aku tipe orang yang kalau misalnya pacaran
gini, Stef, kalau misalnya aku mau curhat yang lebih intim aku biasanya
pendam sendiri sih dan aku nggak pernah cerita ke Bopen. Paling aku cerita,
“Aduh si Brito tuh gini gini banget sih”. Tapi diibaratkan kalau cerita tuh kulit
luarnya tapi aku nggak sampai yang dalam cerita ke Bopen.
Kayak kalian habis ngelewatin apa sama pacar?
Paling kayak iya nih aku sama Brito mau ke sini nih. Hanya sebatas itu. Tapi
kalau kayak aku ada masalah ini sama Brito, aduh gimana ya orang tuanya
gini gini, nggak sih. Jarang. Bukan nggak, tapi jarang. Jarang ceritain ke dia.
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T : Setelah 8 tahun kalian temanannya sebenarnya apa sih yang Pram pengen tahu
banget soal Bopen tapi dia nggak pernah cerita gitu?
J : Sebenarnya kalau masalah keluarga udah tahu nih, ya walaupun mungkin aku
sekarang bilang dari segi aku, aku udah tahu. Tapi kan aku nggak tahu
mungkin ada yang belum diceritain sama dia kan. Kalau aku ngerasanya dari
segi aku, kayaknya nggak sih. Sekarang kan dia udah pacaran kan, Stef. Jadi
dia mungkin intensitas cerita ke Michelle lebih sering daripada aku. Jadi
sekarang kayaknya nggak deh. Belum ada, belum ada yang benar-benar aku
pengen tahu banget gitu.
T : Selain kesamaan dan kedekatan kalian, menurut Pram apa sih yang membuat
kalian menjadi dekat, bisa tetap temanan sampai sekarang?
J : Kalau menurut aku yang pertama karena emang tinggal di tempat yang dekat. Itu
yang pertama. Dan yang kedua, aku juga kalau ditanya gini, Stef, aku juga
bingung mau jawab. Loh kalau emang lagi dekat dan bisa sama-sama kenapa
harus pisah kan. Dan selagi aku sama dia bisa mengatasi percekcokkan kecil atau
slek-slek kecil ya why not . Kita lihat ke depannya habis kuliah, nggak tahu nih
misalnya misah ya pengennya tetap keep contact. Tapi untuk misalnya ditanya
apa yang membuat aku dan dia dekat mungkin karena dekat dan udah tahu sifat
jadi udahlah, malas ambil pusing. Aku udah tahu dia gimana, dia tahu aku
gimana. Kalau mau diberantemin, udah delapan tahun udah nggak guna gitu mau
berantemin sifat.
T : Yang membuat Bopen itu beda dari teman yang lain buat Pram itu apa?
J : Aku balik lagi nih. Karena udah lama, ibaratkan karena udah lama kenal jadi
dia pasti lebih tahu kan. Porsinya lebih tahu banyak dibandingkan temanteman yang lain. Mungkin ada beberapa hal yang aku nggak cerita ke dia. Tapi
mungkin aku akan nyaman cerita sama dia hal-hal yang dia udah tahu nih
timeline aku dari SMP sampai sekarang lebih nyaman cerita ke dia kali.
Karena dia udah tahu nih, karena aku jujur aja malas kalau ngenalin cerita
baru ke orang yang baru. Mending sama dia kan istilahnya dia udah tahu
timeline aku dari SMP sampai sekarang dan dia bakal lebih ngerti karena dia
lebih tahu kayak gitu sih.
T : Kalau kalian lagi ada cerita yang biasanya cerita duluan, Pram atau Bopen?
J : Barengan sih. Kadang kalau dia pengen cerita, dia cerita. Aku pengen cerita,
aku cerita. Biasanya sih pas ketemu sih, Stef. Kalau sekarang-sekarang ini pas
kuliah biasanya pas ketemu. Kadang nih kalau lagi pas urgent-urgent-nya
banget dia BBM atau akunya BBM.
:
Sesuai nggak sih harapan Pram berteman dengan Bopen? Pram dulu ngelihat
T
Bopen orangnya lucu, nyenangin. Bopen udah tahu banget Pram gini gini. Itu
sesuai nggak harapan Pram? Karena dia udah tahu Pram banget, dia harus
kayak gini loh, atau malah sebaliknya.
J : Kalau masalah tahu aku banget, nah... Kalau dari versi aku kan aku rasa dia
udah tahu aku, karena mungkin dia bisa mempelajari cara aku ngomong, cara
aku bersikap ke dia. Mungkin dia harusnya sih ngerti ya dan aku juga
mencoba untuk memahami dia seperti apa. Tapi ngomong harapan,
masalahnya gini aku sama dia sama-sama mengalami perubahan. Baik
perubahan sifat, perubahan karakter itu juga kan seiring tempat tinggal,
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ketemu sama orang, sama fisik pasti. Jadi kalau misalnya mau dibilang soal
harapan ya sesuai-sesuai aja karena nggak bisa bilang dia nggak sesuai, karena
aku juga mengalami perubahan gitu yang mungkin dia nggak suka dan ada
beberapa perubahan yang aku lihat di dia dan aku nggak suka dan aku yakin
pasti ada perubahan di aku yang dia juga nggak suka. Tapi selagi masih bisa.
Karena aku kalau misalnya mau nyari yang aku nggak suka itu pasti banyak
nih. Tapi ya aku lihat baiknya aja. Kayak aku udah temanan sama dia udah
lama, ya udah kayak itu aja.
Ada suatu rules nggak bagi pertemanan kalian, misalnya “dalam pertemanan
kita berdua nih, Pram, kita harus saling terbuka atau apa” terus misalnya kalau
lagi Valentine tukaran cokelat. Ada nggak?
Rules ya? Rules yang paten itu paling masalah tetap menghargai privasi.
Misalnya aku lagi nggak pengen cerita ya udah nggak usah maksa gitu. Terus
rules yang kecillah kayak jangan lihat BBM orang, bolehlah buka handphone
tapi jangan BBM orang. Karena kan aku juga suka marah ke dia, “Pen, kalau
buka BB orang tuh jangan lihat BBM-nya donk. Kan privasinya kalau
misalnya lagi ngomong yang penting gitu”. Terus itu yang pertama masalah
privasi. Terus yang kedua paling ya itu sih, menghargai ranah masing-masing.
Kalau misalnya dia emang nggak pengen kasih tahu ya udah. Aku pasti akan
maksa sih. Tapi kalau dia benar-benar nggak mau kasih tahu ya udah, aku
nggak bakal marah ke dia dan sebaliknya. Itu aja sih. Tapi kalau rules kayak
Valentine itu, nggak sih. Paling kayak ulang tahun. Aku nggak tahu ini rules
atau mungkin emang dia pengen, tapi kalau rata-rata tiap pas ulang tahun aku
biasanya sih karena pas sama-sama lagi di Batam ya, kan Juli nih, dia biasanya
kasih surprise. Itu udah dari kuliah pertamalah, sampai sekarang.
Itu sejak kapan dia kasih surprise?
Kayaknya dari dulu deh. Dari SMA sih. Kan benar-benar dekatnya tuh pas
SMA. Surprise yang “egh” itu pas kuliah sih kayak tahun pertamaku. Aku
ingat banget dia bawain aku satu lusin Jco sama temanku ramai-ramai gitu.
Terus yang barusan ini ulang tahun dia datang ke rumahku, kongkalikong gitu
sama sepupuku kasih kue tart gitu-gitu.
Kalau Pram sendiri sama Bopen gimana? Kalau lagi ulang tahun gitu juga?
Kalau dia ulang tahun, aku sih karena faktor... Nih Stef, yang lucunya adalah
ketika ulang tahun aku dan dia, kita pasti lagi di Batam nih. Paling kayak
ucapin gitu, terus paling buatin yang lucu-lucu kayak foto di display picture
(DP) BBM kan sekarang lagi zaman-zaman buat rangkai-rangkai di DP BBM.
Tapi kalau ngasih barang sih, aku ngasih barang ke dia terbilang jarang sih,
Stef. Malah dia kayak lebih sering kasih kue ke aku. Tapi aku kayaknya nggak
pernah deh kasih dia kue. Paling ya susun-susun DP BBM itulah. Ngerangkai
kata-kata juga, ucapan gitu.
Kalian temanan cewek cowok gitu ya. Kalau orang lihatnya pasti kalian
disangka pacaran. Itu pernah nggak orang bilang, “Pram, kok lu nggak
pacaran sama Bopen aja sih kan udah dekat banget”.
Sering banget. Kalau soal pacaran ya, jadi ada ceritanya nih. Waktu di awal
kuliah kan saking aku nggak kenal siapa-siapa, cuma kenal sama Bopen dan
kebetulan nomor NIM-ku 1 dan dia 2, jadikan barengan. Dulu tuh aku ingat
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banget Ilkom A, karena aku Ilkom A ya, itu tuh teman-teman semuanya ngira
aku pacaran sama Bopen. Sampai ada satu, aku anonimkan ya, yang katanya
pengen kenalan sama aku cuma nggak berani karena tahunya Bopen itu
pacarku. Terus ya udah lucu-lucuan aja. Sampai akhirnya bilang nggak
pacaran tapi emang dekat banget, Stef. Dekat banget sampai aku tuh sering
bercanda, “Lu pasti pernah, Pen, naksir sama gua. Gua yakin”. “Apaan sih,
Pram. Ngaco”, gitu katanya. Tapi saking udah dekatnya, Stef, itu udah nggak
ada sama sekali kepikiran ya mau pacaran sama dia. Sama sekali nggak ada.
Bahkan aku nanya ke pacar aku, “Pernah nggak cemburu sama Bopen”? Sama
sekali nggak pernah, dia bilang. Michelle juga gitu. Michelle juga, aku nggak
tahu ya, yang aku tahu dia bilang sama aku nggak pernah cemburu sama aku.
Tapi aku nggak tahu kalau misalnya dia... Ya mudah-mudahan sih nggak ya
karena aku juga temanan sama Michelle. Sampai misalnya kayak pergi
bareng, tidur-tiduran bareng itu udah biasa. Kalau misalnya dibilang... Aduh
Stef, nggak ada terlintas. Tapi orang tuh ada terlintas kayak kok lu nggak
pacaran aja. Nggak bisa, saking udah dekatnya. Terus aku ingat banget kalau
kayak ada acara apa-apa pasti mama papaku nanyain dia, “Eh Bopen diajak?
Bopen diajak”? Jadi setiap kali pertemuan keluarga gitu, makan, itu pasti
berempat. Itu orang satunya lagi itu Bopen.
Itu kok bisa sih keluarga kalian dekat banget?
Bukan keluarga ya, tapi lebih ke orang tuaku sama dia. Karena balik lagi, dulu
waktu habis sekolah dia sering main ke rumahku. Entah tuh ngobrol sampai
orang tuaku dekat. Nah saking udah dekat, lama, jadi orang tuaku tuh tahunya
aku dekat temanan sama Bopen. Sampai kalau ada apa-apa pasti yang dicariin
tuh Bopen. Ya aku juga sering lihat Bopen gitu, papaku BBM-an sama dia.
Bukan aku ngecek BB dia ya tapi dia bilang, “Aku habis BBM-an loh sama
papamu”. Ya udah kayak gitu-gitu aja hubungannya.
Kalau lihat Bopen sama Brito, Pram lebih nyaman cerita ke siapa?
Ada hal-hal yang gini, kalau soal nyaman ya, Stef. Untuk saat ini aku mungkin
lebih sering cerita ke Brito. Karena aku intensitas ketemu Brito lebih sering
daripada ke Bopen. Aku hampir tiap hari ketemu Brito kan buat ngobrolngobrol. Tapi aku akan lebih nyaman cerita ke Bopen hal-hal yang Bopen
udah tahu dari lama, dari SMP mungkin atau dari SMA. Bakal lebih dekat.
Biasanya soal teman-teman SMA. Ya pasti lebih nyaman ngomong ke Bopen
yang dia tuh lebih tahu daripada aku ngomong ke Brito, Brito juga nggak tahu.
Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk keluarga yang sampai gimana banget,
istilahnya tuh lebih dalam banget lebih nyaman ke Brito untuk saat ini. Karena
dia juga terbuka sama aku kan soal keluarga. Kayak gitulah.
Ngelihat dari hubungan persahabatan yang kalian jalani, apa saja yang kalau
kita bilang kayak cost dan reward gitulah. Apa saja sih yang udah Pram kasih
ke Bopen dan apa aja yang Pram dapatin dari Bopen dalam hubungan kalian?
Oke, kalau ngomong soal cost reward ya. Mungkin kalau yang udah dia kasih
ke aku, dia tuh paling kayak ada beberapa hal yang dia suka ingatin aku kayak
gitu. Terus dia juga untuk teman, ya siapa sih yang nggak senang dikasih
surprise yang kayak aku tadi cerita yang soal ulang tahunlah dan lain-lain. Dan
dia juga kalau misalnya di Batam, Stef, karena udah misah nih sama teman yang
lain. Jadi ya di Batam tuh berdua sama dia. Berdua jalan-jalan, dia jemput aku,
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entar dia nganterin aku. Atau misalnya kalau lagi bete, “Pen, main donk, Pen, ke
rumah. Entar kita jalan kek kemana gitu”. Terus nanti mungkin as a reward for
him, aku juga, bukan sombong sih, kayak traktir dia apa. Terus misalnya kayak
bantuin dia apa kek, ya kayak gitu-gitulah, Stef. Sama reward apa ya untuk dia.
Mungkin lebih ke kayak aku tuh saking pengen kuliah ada temannya ya udahlah
aku ngomong ke orang tuamu Pen, buat meyakinkan orang tuamu kalau kamu
tuh kuliah di sini aja. Aku ingat banget soalnya kejadian itu.
Dengan cost dan reward ini, mungkin Pram juga gak secara langsung ngitung,
tapi merasa puas nggak dengan hubungan persahabatan kalian?
Di luar dari kejelekan kita berdua ya. Aku sih sebenarnya puas-puas aja. Ini
balik lagi ke personality aku ya. Aku tuh sebenarnya nggak suka
mempermasalahkan yang jelek-jeleknya dari dia. Jadi kalau dari aku pribadi,
di luar cost dan reward aku sebenarnya puas-puas aja soalnya aku bukan tipe
orang yang mikirin terus. “Aduh kacau nih anak nih, aku dapat yang jeleknya
terus dari dia nih”, aku bukan tipe yang mikir gitu sih. Jadi aku ngerasa puaspuas aja. Paling yang saat gak puas adalah ketika kalau dia tuh udah mulai
keluar sifat pemarahnya, egoisnya, suka nggak ngalahnya. Tapi ya nggak
pernah sampai lama sih. Kan ak langsung ngomong ke dia, Stef. Kalau yang
lain masih basa-basi sama dia, kalau aku, “Pen, Pen, aku nggak suka banget
kayak gini. Kita udah temanan lama, aku nggak suka. Coba deh, Pen, sifat lu
yang ini buang deh, Pen. Jelek banget nih”. Inget banget kan kayak pas Fikom
Night ini kan kerja sama dia. Terus ada yang aku nggak suka, aku langsung
ngomong ke dia. Mungkin karena saking udah itunya kali ya.
Kalau balik lagi soal Bopen dan Brito nih. Istilahnya dua cowok yang dekat
dengan Pram. Kalau lihat dari dua orang itu, Pram merasa yang lebih tahu
Pram itu siapa sih? Tahu dari segi siapa aslinya Pram dari apa yang telah Pram
bagikan ke mereka.
Aku harus jawab kayak gini. Ada dari dalam diriku yang mungkin aku belum
cerita ke Brito tapi Bopen tuh tahu banget. Ada dari dalam diriku yang mugkin
aku cerita ke Bopen sekilas, tapi Brito tuh lebih tahu. Jadi kalau misalnya
ditanya siapa yang lebih ngerti aku ya, dua-duanya ngerti aku dari segi yang
berbeda. Jadi aku nggak bisa bilang Brito lebih ngerti karena kalau aku bilang
Brito yang lebih ngerti, ada hal-hal yang Brito tuh nggak tahu tapi Bopen tuh
tahu. Jadi ada ranahnya sendiri-sendiri. Mungkin kalau misalnya soal porsi ya,
porsinya Brito “saat ini” lebih besar. Mungkin 60:40. Porsi ya. Tapi kalau
misalnya tanya siapa yang lebih ngerti, wah... Itu relatif sih, Stef. Karena ada
hal-hal yang kayak tadi aku bilang. Bopen tahu, Brito gak tahu. Brito tahu,
Bopen nggak tahu.
Selain Bopen, teman yang dekat lagi dengan Pram siapa sih?
Dekat dari segi apa nih?
Dekat kalau misalnya Bopen lagi nggak ada buat Pram, Pram bakal cerita ke
dia. Atau nggak ada Bopen, Pram perginya sama mereka.
Kalau aku sih paling... Kan aku sekarang punya teman-teman anak Ilkom A
ini. Aku dekat sama mereka. Tapi sampai saat ini, jujur aja Stef, aku tipe
orang yang nganggap itu teman. Nggak sampai sahabat. Karena aku jujur aja
bukan tipe orang yang menganggap sahabat itu “real”. Kalau Bopen, Bopen
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ngerti aku. Tapi aku balik lagi ke yang tadi aku bilang. Ada hal-hal yang pasti
dia belum tahu karena mungkin faktor jenis kelamin dia cowok, aku cewek
kan. Ada hal-hal yang dia nggak bisa tahu dari aku. Untuk saat ini yang aku
anggap sahabat itu ya Brito sih, Stef, karena aku juga sering ngomong ke
teman-teman aku, Brito itu bukan hanya sekedar pacar tapi dia juga sahabatku.
Jadi kalau ditanya siapa dua sahabatku, ya baru Brito dan Bopen sih. Yang
paling duluan Bopen, sekarang Brito. Karena kalau lagi ngobrol sama Brito
aku jadiin dia sahabat, bukan pacar.
Pernah terpikir nggak kalau Pram nanti nggak temanan lagi sama Bopen?
Apakah akan merugikan Pram atau ya udah jalan aja toh masih ada Brito yang
selama ini kenal sama Pram.
Aku belum memikirkan sampai ke situ sih, Stef. Soalnya kan aku sekarang
masih ketemu terus sama Bopen. Cuma sempat kepikiran, terlintas. Ini bukan
hanya untuk Bopen sih, tapi untuk semua teman-teman ya. Pas udah lulus
kuliah, wah, nih pada mau kemana nih. Aku juga nanya ke Bopen, “Pen, lu
mau kemana nih, Pen, habis kuliah. Mau kerja di mana”? Ya agak sedih
karena entar misah nih semuanya. Misah bukan cuma sama Bopen tapi sama
semua teman-temanlah. Kita semua gitu misah, nggak ketemu lagi. Tapi kalau
misalnya tanya mau dibawa hubungan persahabatannya tuh kemana, aku juga
belum bisa jawab, Stef, karena belum kepikiran dan aku belum mau
memikirkan itu. Aku nggak mau stress duluan pisah sama teman-teman.
Apa sih harapan Pram terhadap hubungan kalian berdua?
Aku mengharapkan mungkin gini... Aku harus lebih banyak belajar tentang
dia dan dia juga harus sebaliknya, harus lebih banyak belajar tentang aku biar
mengurangi resiko-resiko slek ginilah. Karena makin dewasa, makin udah
nggak lucu gitu loh berantem kayak anak kecil. Yang aku ngerasa kita berdua
itu masih childish. Suka berantem sama hal-hal yang seharusnya nggak usah
diberantemin. Cuma karena sifat kekanak-kanakan kita berdua.
Ada nggak masukan supaya hubungan persahabatan bisa kayak kalian nih?
Secara umum nih, hubungan persahabatan aku dengan Bopen tuh nggak
perfect. Ada cacatnyalah. Tapi kalau aku saran ya buat kayak pertemanan gitu
harus terbuka sih dan yang kedua itu harus saling mengerti. Soalnya yang aku
lihat nih, aku minta maaf kalau misalnya aku ngomong gini. Tapi aku udah
lihat sepandangan ke teman-teman, persahabatan tuh bukan hanya sekedar
ulang tahun, ingat, kasih kado. Persahabatan bukan hanya sekedar ada
keluarganya yang sakit atau dianya yang sakit, kita aduh lu sakit kenapa.
Nggak sebatas itu... Ibaratnya kan itu yang terlihat dari kulit luar. Tapi lu
harus lebih tahu dalamnya karena percuma kalau dilihat orang, “Wah, ini
caring ya kasih kado”, gini gini tapi padahal di dalamnya mereka nggak tahu
apa-apa tentang si orang itu. Jadi harus saling terbuka dan mengerti selagi duaduanya mengijinkan hal itu. Misalnya kayak mereka udah buka privasinya
terus saling bertukar-tukar informasi. Paling saling ngerti dan terbuka aja sih
dan usahakan gini loh nggak usah berantem lama-lama deh, minimalkan
dengan cara apa, langsung ngomong kalau nggak suka. Kayak, “Gue nggak
suka nih lo kayak gini nih. Tolong donk, udah temanan lama nih”. Jangan gini,
jangan dipendam terus cerita ke yang lain karena kalau begitu menurut aku,
kamu belum ngerti sahabat kamu. Di mata aku, sahabat adalah ketika kamu
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berani ngomong langsung ke dia kalau nggak suka dia kayak gini dan
dia/mereka terima. Kalau mereka nggak terima bakal langsung ngomong
balik. Dan bukan sahabat ketika kamu nggak suka sama sifat dia tapi kamu
nggak berani ngomong sama dia. Berarti tandanya kamu tuh kalian masih
temanan karena kalian masih sampai kulit luarnya aja.
Kalau Pram sendiri udah melakukan hal itu belum dalam hubungan kalian?
Nggak sering, cuma ya kayak aku cerita ke kamu tadi kan. Aku bilang sama
dia, “Pen, gue nggak suka banget nih lo kayak gini, Pen. Ih, apaan sih, Pen,
kayak anak kecil banget sih berantem-berantem nggak jelas”. Kayak dia sering
hubungin tanya tentang Michelle kan. Janganlah kayak gitu, lu ngomong
Michelle jangan kayak gitu, lu jangan egois donk. Buang-buang sifat kayak
gini. Aku sering ngomong kayak gitu sih ke dia.
Bopen sering cerita juga tentang Michelle ke Pram?
Kadang-kadang sih kalau misalnya dia lagi benar-benar kesal. Nah, dilema
adalah ketika aku sekarang dekat sama Michelle. Michelle cerita tentang Bopen
jeleknya gimana, Bopen cerita tentang Michelle jeleknya gimana, dan aku jadi
pihak yang serba salah mau ngasih saran kan. Akhirnya aku cuma bilang, “Aduh
Pen, sorry ya gue nggak bisa kasih nasihat gini gini. Soalnya Michelle juga
teman gue, Pen. Gue nggak mau jelek-jelekin Michelle”. Sama aku juga gituin
Michelle, “Chel, aku emang temanan lama sama Bopen. Tapi kayaknya sekarang
kamu yang lebih tahu tentang Bopen. Aku nggak bisa, Chell, maaf banget. Jadi
aku hanya akan menjadi pendengar setia tapi aku nggak bisa mengkritik
hubungan kalian”. Itu Stef, dilema karena mereka berdua curhatnya ke aku.
Bisa diceritain nggak Pram, pengalaman apa yang pernah kalian jalani dengan
Bopen yang nggak menyenangkan?
Paling pengalaman yang nggak ngenakin itu adalah ketika lagi berantem.
Nggak enak karena ketika lagi berantem pasti bakal gondok dan ketika gondok
aku bakal cerita ke Brito. “Aduh gila nih Bopen kayak gini lagi, mulai lagi
nih”. Itu sih pengalaman nggak enak. Sejauh ini pengalaman paling nggak
enak ketika bersahabat dengan Bopen adalah ketika kita lagi berantem dan
gondok, aku ceritanya ke Brito sih. Kalau nggak sama Brito, ke Michelle.
“Chel, si Bopen tuh lagi kayak gini”. Tapi jarang cerita ke Michelle karena
aku nggak enak itu pacarnya Michelle.
Terus kalau pengalaman yang pernah kalian lalui sama-sama dan itu Pram
ingat banget?
Nah mungkin saking udah temanan udah lama jadi banyak pengalaman seru.
Paling kayak waktu liburan bareng kali ya karena kan di Batam nih Stef,
bukan bermaksud apa, tapi nggak ada tempat hiburan lain paling ke Singapore
bareng dia. Terus apa lagi ya yang berdua. Oh terus lagi liburan ke Batam
terus cuma berdua, aku sama dia kan, ya udah kita jalan berdua nggak jelas.
Terus lagi ceritain siapa tiba-tiba seru, udah ketawa-ketawa bareng. Aku
nggak bisa ingat semuanya Stef, karena aku termasuk orang pelupa.
Kalau misalnya Bopen dekat sama orang lain, punya teman lain, pernah nggak
merasa cemburu sama teman-temannya?
Ini mungkin aku akan mulai dari sini kali ya. Waktu awal aku ingat banget,
aku udah mulai dekat dengan Brito dan aku sempat dengar dari temanku kalau
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Bopen ngomong gini, “Wah, si Pram kayaknya udah mau pacaran nih dengan
Brito. Gua kayaknya pengen coba...” Gimana ya, intinya adalah cari teman
baru supaya kan dulunya sama aku terus. Terus dia pacaran sama Michelle.
Sekarang kayak lebih dekat dengan Chris, Nanda, karena faktor kos an juga
kan. Kalau dibilang cemburu sih enggak, Stef. Karena aku juga mengerti
sekarang ini kondisinya adalah aku sama dia udah nggak satu konsentrasi.
Istilahnya dia jurnal, aku PR. Aku punya kesibukan sendiri sama temantemanku dan dia juga punya kesibukan sendiri kan bahkan lebih banyak
karena dia jurnal. Cemburu nggak, Stef.
Ada nggak hal yang harusnya Pram tahu dari Bopen sendiri malah tahunya
dari orang ketiga? Lebih yang ke privasi, tentang Bopen sendiri.
Aku nggak tahu, Stef. Aku lupa. Tapi kalau hal-hal yang luar pasti adalah
kayak hal-hal kecil yang udah santai aja. Kalau keluarga... Lebih tepatnya aku
nggak tahu sih, Stef, sekarang. Karena mungkin pihak yang dia ceritain ini dia
nggak ceritain ke aku, kayak gitu. Paling kayak hal-hal yang sifatnya luar aja.
Kalau ngomongin arti Bopen dalam hidup Pram setelah delapan tahun ini ada
gak sesuatu yang berdampak bagi hidup Pram sendiri? Apakah mempengaruhi
keluarga Pram jadinya.
Lebih gini kali, Stef, ya. Kehadiran Bopen itu sangat membantu, pertama
untuk penyampaian informasi yang kadang orang tuaku nggak bisa hubungin
aku entar lewat Bopen. Kayak yang kemarin kan. Kalau Bopen nggak ke
kosanku, mungkin aku nggak bakal tahu kalau kakekku meninggal dan aku
nggak bakal bisa naik pesawat di jam yang seharusnya aku naik itu. Dia lebih
ngingatin. Terus beda sih, Stef, kalau nggak ada dia di Batam sendirian. Beda.
Pasti adalah karena ya setiap kita tahu kita tuh baru ngerasain kehadiran orang
itu gimana ketika dia nggak ada kan. Nah gitulah. Kadang kalau lagi nggak
ada, kadang kangen juga.
Tentang komunikasi nonverbal nih, Pram merasa risih nggak kalau dipeluk
atau apa sama Bopen?
Nggak. Aku sih udah biasa ya dan aku nggak hanya melakukan ini ke dia. Eh
nggak sih, lebih nyamannya ke dia. Ya udah meluk, cium pipi kiri, cium pipi
kanan, udah biasa gitu. Dan kadang iseng-iseng bercanda dia meluk aku dari
belakang. Udah, nggak ada rasa apa-apa. Udah kayak nganggapnya saudara
aja. Meluk gitu udah nggak risih. Mungkin karena udah lama ya, Stef. Tapi
ketika orang lain melakukan itu ke aku, aku akan risih ya. Tapi karena sama
Bopen udah biasa. Aku pernah curhat ke Brito, “Brito, aku tuh sama Bopen
udah sejauh ini loh. Pokoknya udah kayak gini. Kamu cemburu nggak”?
Nggak, karena dia ngerti kali ya. Selagi dari pihak-pihak yang dekat sama kita,
sama aku dan Bopen tidak mempermasalahkan itu, tapi aku nggak tahu ya
kalau dari pihak Michelle gimana. Aku nyaman-nyaman aja sih. Bukan senang
ya, tapi udah biasa. Saking udah biasanya mau meluk kek, mau cium pipi kiri,
pipi kanan, udah biasa. Udah nggak ada rasa naksir.
Kayaknya itu dulu sih, udah cukup. Nanti kalau ada apa-apa paling aku tanya
lagi aja deh ke Pram. Makasih ya, Pram.
Yuk, thank you, Stef.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 3A

Sumber

: Lucky Frans

Tanggal

: Selasa, 18 Desember 2012

Waktu

: 15.12 – 16.00 WIB

Tempat

: Ruang Rapat Lt. 3, Gedung Rektorat (A)
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Lucky. Terima kasih atas waktunya hari ini. Pada hari ini saya
akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk penelitian saya yaitu mengenai
hubungan persahabatan kamu dengan Julianti. Kamu biasa manggil Julianti
dengan sebutan apa?
J : Sebutan... Nama panggilan dari SMA sih, Aniaw.
T : Jadi saya mungkin lebih enak manggilnya Aniaw aja ya. Sejak kapan kamu
kenal dengan Aniaw?
J : Mulai kenal dari SMA kelas 1. Tapi mulai dekat pas SMA kelas 2.
T : SMA kelas 1 itu kalian sekelas?
J : Sekelas.
T : Kok bisa dekatnya di SMA 2? Apa kalian bareng-bareng sekelas lagi?
J : Malah beda kelas sih kelas duanya. Cuma lebih sering diajakin teman-teman
ngumpul, ngumpul jadinya bareng dia juga.
T : Itu yang buat kalian jadi dekat apa? Apa punya kesamaan?
J : Pas kelas 2 SMA belum benar-benar dekat banget juga sih. Baru benar-benar dekat
yang dekat banget ya kuliah sekarang. Soalnya dulu SMA juga cuma sekedar
teman dekat kayak biasa gitu.
T : Kuliah ini kalian sama-sama di UMN itu janjian sama-sama atau kebetulan?
J : Sebenarnya waktu si Julianti udah masuk duluan, udah daftar, udah bayar.
Waktu itu saya kan belom. Mau daftar di kampus lain, lupa kampus apa. Terus
tanya-tanyakan jurusan yang bagus apa, masih bingung. Apa jurusan bahasa,
kalau bahasa maunya Perancis, tapi kayaknya di Indo kurang memadai kan.
Terus katanya DKV bagus. DKV bagus di Petra atau di UMN. Katanya UMN
masih baru kan, tempatnya enak, di Tangerang. Terus di Serpong masih sepi
gitu. Terus dosen-dosen DKV di UMN juga rajin, nggak kayak di kampus lain
katanya. Akhirnya ngirimin juga, keterima.
T : Kamu tahu Aniaw juga masuk di sini?
J : Iya, dia udah daftar duluan soalnya. Dia daftar pas masih SMA. Kalau saya
pas Februari.
T : Kamu kenapa ngambil jurusan DKV? Ada pengaruh nggak karena Julianti
masuk DKV jadi kamu juga mau masuk DKV?
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: Dulu saya bingung juga sih DKV ngapain. Tahunya cuma entar bikinnya
poster, majalah, gitu-gitu. Nggak juga sih, nggak pengaruh banget.
: Waktu kamu ngelihat Julianti di SMA, kesan pertama apa yang kamu lihat?
Julianti ini orangnya gimana?
: Kalau dari luar, penampilan... Rada diam gitu. Soalnya emang dia diam juga
kan. Terus kalau ngelihat orang juga ya lihat-lihat aja. Rada cuek deh. Kalau
dari luar dia rada cuek sih. Cuma kalau udah di dalamnya, sebenarnya sih
emang katanya juga sih emang gitu. Soalnya dia orangnya malu. Bukannya
kalau ketemu langsung senyum juga. Mau manggil orang juga mau saling lihat
dulu gitu kan. Kalau dari luarnya gitu tapi kalau dari dalamnya nggak gitu juga.
: Kamu tahu Julianti itu aslinya gimana orangnya, sejak kapan?
: Sejak kuliah. Pas SMA udah sih, tapi baru lihatnya sekarang.
: Sejauh ini kamu lihat dia orangnya gimana?
: Dia kalau temanan bagus banget dia. Bisa jaga rahasia juga. Dia sayang
banget sama teman gitu deh. Nggak mau sampai kayak kehilangan gitu kan.
Teman-teman lamanya juga masih keep in touch. Masih ada kontak-kontakan,
pokoknya jangan sampai lepas gitu.
: Kalau negatifnya dia?
: Kalau negatifnya dia... Lama sih orangnya. Maksudnya, lambat. Apa ya?
Misalnya kalau mandi juga sering lama. Jadi kalau janji kemana ya udah
mandi dulu ya, sejam baru jalan.
: Kamu lihat negatifnya Julianti buat kamu sebel nggak sama dia?
: Tergantung situasi sih. Kalau misalnya lagi mau pergi gitu kan, janji, kalau
lama sebel. Tapi kalau misalnya dia janji cuma mau ke kos, datang, telat gitu
kan ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah juga.
: Kalau kamu lagi sebel sama dia, kamu ngomong nggak atau ya udah
dipendam aja?
: Tergantung. Dulu pas masih belum dekat banget sih biasa agak mendam sih.
Tapi sekarang udah lumayan dekat, udah saling tahu sih. Kalau kesal saling
tahu juga, udah tahu.
: Kalau Julianti buat salah atau kamu buat salah, saling ngungkapin nggak?
Atau udahlah ya saling marahan.
: Ada sih. Awalnya saling marahan dulu. Eh, maksudnya saling diaman dulu.
Diam, diam. Tapi udah saling tahu kan. Kadang kelakuannya kelihatan deh
gitu. Terus ngomong juga.
: Yang biasa ngomong duluan, kamu atau Julianti-nya?
: Siapa ya... Dia sih biasa. Tapi kalau aku mendam, kelihatan juga. Kayaknya yang
lebih cepat kesal duluan aku sih. Aku cepat kesal duluan. Tapi dia tahu gitu.
: Apa sih yang membuat kamu mau temanan sama Julianti? Apa yang menarik
dari dia sehingga kamu masih mau temanan sama dia sampai sekarang?
: Mungkin karena emang udah dekat kali ya. Dari dulu dekat bukan apa-apa
juga, emang karena sering janjian bareng teman-teman gitu kan. Terus
sekarang kan di sini pas awal-awal kuliah kami seringnya berdua gitu. Nggak
ada hal yang apa sih... Cuma orangnya emang bisa jaga rahasia banget terus
sayang banget sama teman-teman.
: Biasanya kamu sama Julianti ngomongin soal apa aja sih?
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: Banyak sih. Kalau yang serius, bisa serius. Misalnya ngomongin tentang
kuliah, tugas kuliah, teman.
: Keluarga?
: Keluarga... Iseng doank sih biasa. Kadang-kadang aja. Terus nggak dalam.
Misalnya cuma oh ini orang tuanya gitu.
: Tentang diri kamu sendiri? Misalnya kamu suka sama cewek atau lagi
ngalamin apa, kamu cerita nggak? Dalam nggak ceritanya?
: Cerita. Lumayan sih. Lumayan dia kayak tahu juga.
: Apa aja yang udah kamu share tentang diri kamu ke Julianti?
: Secara keseluruhan gitu ya. Tentang orang yang aku suka, tahu. Hobi, tahu.
Sifat sih udah bisa dia tebak harusnya. Cita-cita, nggak. Jarang dibahas juga
sih soal cita-cita. Palingan ya pengen ini misalnya, pengen itu. Terus misalnya
naksir ke cewek ini. Naksirnya naksir banget nggak gitu kan. Terus kalau
misalnya kalau ketemu eh ada dia gitu, bilang. Kalau lagi ada urusan keluarga,
tapi masih secara umum sih, nggak sampai dalam banget juga.
: Kalau Julianti biasanya cerita ke kamu soal apa aja?
: Itu dia cerita... Ya orang yang disuka juga, orang yang disebel. Soal keluarganya,
cerita biasa aja sih. Ya kayak gitulah kalau misalnya mamanya kemana habis
liburan, terus mamanya ngapain. Tapi masalah keluarga, nggak.
: Kalau tentang diri dia sendiri cerita nggak ke kamu? Misalnya dia lagi sakit
atau lagi ngalamin apa?
: Iya. Tapi mungkin ada hal-hal yang privacy banget kayaknya nggak sih. Ya
benar-benar masih ada privacy-nya sih. Nggak sampai cerita semua juga.
: Yang suka dia ceritain, dipercayain banget ke kamu biasanya masalah apa?
: Masalah naksir mungkin. Naksir cowok gitu.
: Kalau kamu ke Julianti? Yang cuma sama Julianti, kamu nyaman ceritanya.
: Ada sih yang benar-benar paling gitu...
: Topiknya aja mungkin kalau kamu keberatan buat ceritanya.
: Itu deh, tentang orang yang disuka deh gitu. Maksudnya kalau orang yang
disuka tapi kalau buat orang lain itu selain Julianti kayaknya nggak. Cuma ke
Julianti doank.
: Kenapa kamu suka cerita ke Julianti?
: Soalnya seru. Ya kayak yang tadi sih, bisa jaga rahasialah. Misalnya kalau
cerita ke orang lain kan dikecengin gitu kan. Cie, cie. Terus belum terlalu
dekat sama yang lain juga kan.
: Kalau selain sama Julianti ada nggak teman kamu yang setara kedekatannya
dengan dia? Atau yang mungkin lebih dekat dari Julianti.
: Di UMN? Dulu ada sih dekat sama satu teman cowok. Cuma nggak tahu
kenapa sih dekatnya tuh beda sama dekatnya Julianti gitu. Kalau dekatnya
Julianti kan kayak yang tadi aku bilang. Dekatnya tuh yang lebih apa ya...
Mungkin dekatnya setara, cuma beda topik gitu, beda tema. Misalnya kalau
sama dia tuh lebih ke yang ini ini. Tapi kalau ceritain tentang perasaan apa,
suka, kayaknya nggak cocok gitu. Dia juga susah nerima.
: Kalau selain Julianti ada nggak teman cewek yang dekat juga?
: Yang dekat lagi... Yang sering-sering cerita juga ada sih di Ponti. Cuma tetap
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Julianti yang paling dekat apalagi udah kulian ini.
Kalau kamu jalan berdua sama Julianti, orang tuh pasti bilang kan nyangka
kalian pacaran. Itu gimana kamu nanggapinnya?
Ya itu paling sering sih... Paling kalau nggak dibilang pacaran, dibilang kakak
adik gitu kan. Terus bingungnya di Ponti nggak pernah dibilang mirip terus
sampai sini dibilang mukanya mirip gitu. Maksudnya di Ponti nggak ada yang
bilang mirip, jadi bingung juga. Biasa kalau jalan bareng gitu. Ya palingan
misalnya ada cewek naksir sama gua atau cowok naksir sama dia tapi kirain
gitu ya jadi malas. Tapi kitanya nggak tahu kan. Cuma kitanya ya biasa aja
sih. Terus kalau bilang kita kayak pacaran mungkin yang baru lihat pasti
bilang iya. Cuma kalau yang udah sering lihat kan tahu kelakuan kita nggak
kayak orang pacaran gitu. Jalan, jalan bareng.
Pernah nggak saling cerita gitu kalau jalan berdua dikira pacaran?
Ngomong kayak gitu ya. Sering. Dijadiin lelucon gitu.
Kalau dari Lucky sendiri ada perasaan nggak atau pernah punya ke Julianti?
Kayaknya pernah sih dulu pas SMA 1. Tapi dikit aja, bentar doank. Sekarang
nggak lagi. SMA kelas 2 kan punya cewek juga, terus udah.
Pernah kebayang nggak suatu saat bisa pacaran sama Julianti?
Kebayang sih kayaknya pernah sih. Cuma kayaknya udah nggak ada feeling
juga. Nggak tahu deh.
Kalau kalian jalan bareng, sedekat apa kalian? Apakah melakukan kontak fisik
kayak rangkulan atau pegangan tangan? Atau sejauh kalian jalan nggak pernah
ngelakuin kontak fisik sebagai teman?
Tergantung sih sejauh mana dulu gitu. Apalagi kalau di depan umum gitu kan.
Kamu temanan sama Julianti merasa puas nggak dengan hubungan yang dijalin?
Dengan kehadiran Julianti ini apa yang diberikan masukan bagi Lucky?
Banyak. Misalnya ngerjain tugas, nanya ke dia juga. Ini gimana, gimana.
Biasanya juga nanya balik, dia nanya ke aku juga gitu. Terus kalau bukan
misalnya tugas sih, mau ngelakuin apa gitu mau beli barang sepatu, baju gitu
deh. Nanya bagus nggak, kemahalan nggak. Soalnya kan kita nggak tahu
harga, nanya dia pendapatnya.
Dengan hubungan kalian ini, kamu udah ngasih apa aja sih ke dia? Kalau tadi
kan apa yang kamu terima dari Julianti. Kamu dapat masukan, ada yang
nemanin. Kalau sebaliknya? Yang Lucky udah kasih ke Julianti?
Apa ya... Nggak kepikiran.
Atau misalnya Julianti nggak punya barang apa terus Lucky pinjamin?
Itu sih udah sering kalau barang-barang gitu. Timbal balik sih kadang.
Misalnya nanya harga gitu kan, nanya pendapat. Misalnya ini bagus nggak.
Tapi ya... Pendapat cowok sih. Kalau barang-barang cewek ya nanyanya ke
cewek gitu. Terus apa ya... Kalau minjam-minjam barang sering sih.
Seringnya aku yang minjam dia.
Dia pernah marah nggak kamu pinjam terus barangnya?
Nggak. Kayak biasa aja. Misalnya duit, pas mau beli barang ya udah pinjam
nanti ganti gitu.
Sejauh ini kamu kenla nggak sama keluarganya Julianti?
Kenal. Dulu sering bareng-bareng main ke rumahnya gitu.
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Sama teman-temannya yang lain juga kenal?
Iya, soalnya kan kita satu sekolah. Satu kelas. Jadi saling tahulah teman SMA gitu.
Kalau saudara-saudaranya tahu? Dia pernah cerita?
Paling saudara kandung sih. Sepupu ya kalau yang satu angkatan, pernah lihat
gitu. “Oh ini sepupuku”, gitu.
Kalau Julianti sendiri kenal nggak sama keluargnya Lucky? Pernah ke rumah?
Ke rumah pernah. Tahu keluarga kandung juga sih. Kayak kokoku.
Sekarang Julianti sudah punya pacar belum?
Sekarang, belum.
Kalau kamu?
Belum juga.
Waktu kuliah ini kamu punya pacar nggak?
Waktu kuliah ini nggak punya pacar.
Waktu SMA ya. Waktu SMA-kan kamu juga udah dekat sama Julianti, terus
posisinya kamu juga udah punya pacar kan. Itu kamu cerita nggak soal pacar
kamu ke Julianti?
Sebenarnya sih putusnya pas semester 1 akhir deh, pas Januari. Masih cerita
sih waktu lagi kuliah. Ngasih tahu dia gimana-gimana.
Waktu semester 1 akhir kamu kan dekat juga sama Julianti, pacar kamu suka
cemburu nggak misalnya ditanya makan sama siapa, sama Julianti.
Dia kayaknya emang dasarnya cemburuan.
Apa itu penyebab kamu putus?
Itu juga sih sebenarnya. Tapi emang nggak bisa jauh juga. Terus juga
kayaknya kurang cocok kali ya. Kan Ponti kan, beda satu tahun gitu. Aku
udah kuliah, dia masih di Ponti gitu. Jarang ketemu.
Kamu cerita nggak sama Julianti waktu putus?
Iya, cerita. Cerita juga dia gimana, gimana. Maksudnya kalau udah gitu masih
perlu dipertahanin nggak ya. Dia kasih masukkan, tapi masukkannya juga
nggak nge-judge. Pokoknya yang terbaik deh.
Kamu pernah ribut nggak sama Julianti?
Pernah. Biasanya masalah apa ya... Tergantung sih, nggak tentu juga.
Misalnya kalau lagi kesal-kesalnya gitu.
Biasanya karena apa? Karena tugaskah, atau sifat dia?
Pernah sih gara-gara udah lama gitu. Waktu itu pernah ke SMS, kan aku
nganterin dia tapi pakai motor teman kan. Beli barang bentar doank gitu,
jadinya nggak mau masukkan. Kan belinya di Gramed, jadi stopnya juga di
luar SMS depan Gramed gitu. Habis tuh ya udah beli barang bentar doank kan,
HP-ku mati. Terus mikir juga kan kok lama juga ya itu udah setengah jam
kurang, 20-an menitlah. Aku nunggu, nunggu, nggak bisa kontak dia kan.
Terus mau masuk sama aja kan, kiranya ya udah parkir deh ke dalam nyari
dia. Tapi susah juga nggak ada HP nyarinya gimana gitu. Nunggu hampir satu
jam gitu, kesal kan jadinya. Ya udah langsung tinggal aja. Terus pulang baru
nge-chas. Tiba-tibadia nelpon, “Lu di mana”? Ditanya gitu kan. Aku udah
pulang, kan ada teman di satu kos juga namanya Sander. Suruh Sander aja
yang jemput. Itu udah kesal, kesal banget. Dia juga udah kesal banget
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ditinggal. Entar mungkin dia cerita juga. Akhirnya dia pulang sendiri, nggak
jadi dijemput teman gua.
Itu kalian nyelesain konfliknya gimana?
Itu kan waktu pulang, barangnya laptop masih di kamarku. Waktu pulang dengan
mukanya masih kesal ngambil laptop gitu. Terus dia nggak ngomong juga kan
tapi udah udah. Terus ya udah pulang. Itu waktu semester 1 atau 2 deh.
Kamu bilang nggak minta maaf atau ya udah ngomongin topik lain langsung?
Waktu itu ada deh kalau nggak salah dibahas. Kayak bahas kok kamu gini
gini. Maksudnya harusnya ngomong dulu, kan waktu itu kan barangnya nggak
ada di Gramed jadi keliling dulu kan. Terus aku bela diri kan, harusnya keluar
dulu kasih tahu suruh masuk. Dia juga bilang nggak tahu kan bakal susah
nyarinya barang itu. Daripada repot keluar masuk ya udah cari aja sekalian.
Akhirnya BBM-an sih waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya selesai juga.
Balik lagi soal pacar kamu, Julianti pernah cemburu nggak soal pacar kamu?
Kayaknya nggak deh. Biasa aja sih.
Kalau misalnya Julianti selama ini punya pacar nggak waktu SMA?
Udah.
Kamu pernah cemburu nggak tahu dia punya pacar?
Nggak juga.
Kamu biasanya ngapain aja sama Julianti? Misalnya kalau pergi bareng itu
kemana, ngapain?
Kalau dulu semester 1 masih dekat-dekatnya lagi rajin masak gitu jadi ya
hampir tiap minggu deh ke SMS, Sinpasa gitu beli sayur. Terus makan,
ngerjain tugas bareng. Apalagi ya... Kalau sekarang ke gereja juga bareng sih.
Kalau dulu kan masih jarang ke gereja karena belum punya motor. Palingan
kalau dulu naik angkot.
Kamu pernah nggak ngebayangin suatu saat nggak temanan lagi sama
Julianti? Kamu bakal ngerasa kehilangan apa?
Kebayang sih, pernah kepikir gitu dulu. Misalnya kan entar pas lulus, pas
kerja, mungkin aja pisah kan. Palingan mikir lagi dulu teman aku gitu gitu.
Bakal itu deh kangen masa-masa keselnya, senangnya gitu kan. Ceritanya gitu.
Kamu pernah bandingkan hubungan persahabatan kamu sama Julianti dengan
teman cewek yang di Ponti? Menurut kamu mana yang lebih ngertiin kamu?
Lebih Julianti.
Yang juga kamu benar-benar tahu orangnya itu gimana, Julianti apa yang di
Ponti itu? Kenapa?
Julianti. Kalau dulu kan SMA masih rumah kan. Kalau sekarang kuliah, koskosan gitu. Paling dulu ketemu di sekolah doank gitu. Jadi ya sekedar itu doank.
Kalau di awal-awal kamu biasanya sama Julianti ngomongin apa sih? Tugas
gitu-gitu ya?
Nggak juga sih. Ngomongin teman, terus becanda-becandain orang, ngatain
orang gitu.
Kamu ada cerita mengenai pengalaman paling berkesan yang pernah kalian
lalui selama bersahabat? Yang itu kayak spesial banget buat hubungan kalian.
Waktu itu pas ulang tahun kan Mei. Jadi pas Mei masih di sini. Dia itu sih
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kasih surprise bareng teman-teman beberapa.
Kamu mengidentikan Julianti apa sih di hidup kamu?
Orang yang ngerti, yang bisa menjaga rahasia.
Ada nggak sih aturan dalam persahabatan kalian? Misalnya kalau ada apa-apa
sama Julianti, Lucky harus tahu dulu. Atau juga sebaliknya.
Nggak ada. Jalan aja. Ya maksudnya kalau dia gitu ya dikasih tahu. Kalau dia
nggak mau kasih tahu juga nggak marah-marah juga kan, kok nggak kasih
tahu gitu.
Seberapa dekatkah kalian?
Yang pasti lebih dari teman yang dekat deh. Soalnya ceritanya juga dalam gitu
kan kecuali masalah keluarga ya jarang bahas juga sih soalnya. Dekatnya...
90% gitu.
Seberapa besar kamu mengenal Julianti?
80% mungkin.
20% apa yang tidak kamu ketahui?
Ya yang nggak pernah kelihatan, misalnya masa lalu. Mungkin dia nggak
cerita ke aku, cerita ke orang lain gitu.
Itu apa yang sebenarnya kamu ingin tahu? Topik-topik yang kamu prediksikan
yang nggak dia certain itu?
Mungkin yang aku prediksikan mungkin tentang aku. Misalnya kesal sama
aku tapi nggak bisa cerita ke aku, dia cerita ke orang lain gitu. Jadi nggak tahu
deh kesalnya gimana. Atau nggak masalah-masalah yang dia nggak pengen
aku tahu gitu. Mungkin aku nggak cocok buat tahu cerita dia itu. Sifat dia
yang nggak pernah kelihatanlah selama ini pastinya ada kan yang nggak enak
kebuka sama aku.
Dia cerita nggak cerita waktu dia kecil?
Sekilas doank sih kalau lagi ngomongin topik itu.
Kamu juga gitu?
Iya.
Kalau kamu sendiri seberapa persen Julianti mengenal kamu?
Aku sendiri sih ngerasa rada aneh sih. Jadi mungkin dia ngenal aku 70-80.
Belum benar-benar… Sisanya ya kayak tadi sama kayak aku, yang belum
diceritain ke dia yang benar-benar aku tahu sendiri doank.
Topiknya apa?
Misalnya kesal ke dia, tapi pas lagi nggak mau ngomong ke dia gitu kan.
Sifat-sifat aku sebenarnya. Mungkin kalau dia tahu aku gitu udah biasa kan
tapi ternyata kalau aku digituin bisa lebih kesal lagi. Hal kecil tapi dia nggak
tahu. Atau mungkin aku suka yang aneh-aneh, nggak jelas gitu kan.
Kamu ketemu sama Julianti tiap hari? Sekelas.
Hampir tiap hari sih. Sekelas.
Kalau Julianti buka BB kamu, barang pribadi kamu, masuk ke kamar kamu.
Itu kamu ngebolehin nggak?
Selama nggak ada hal yang disembunyiin, boleh-boleh aja sih. Maksudnya di
BB kan nggak ada sesuatu apa…
Dia suka periksa nggak BB kamu misalnya minjam pas dimainin?
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: Jarang sih. Cuma kalau dia pinjam gitu pegang juga ya udah. Lagian juga
biasa aku cerita-cerita ke dia gitu kan. Boleh-bolehin aja gitu.
: Kalau dia sendiri bolehin nggak kalau minjam BB dia, buka-buka tas dia?
: Boleh-boleh aja sih.
: Ada harapan nggak buat ke depannya hubungan persahabatan kalian gimana?
: Yang pasti sih kalau bisa jangan sampai lupa, tiba-tiba nggak kontak lagi gitu.
Kalau bisa makin bagus deh persahabatannya, makin dekat.
: Kalian udah temanan selama 5 tahun yang tiap hari ketemuan apalagi sekarang
kalian sama-sama nggak punya pacar yang itu kesempatannya besar sekali
terjadi romantic relationship gitu. Ada masukan nggak buat yang lain gimana
buat ngejaga supaya hubungan kalian tetap dalam persahabatan?
: Kayaknya sih bakal sahabatan terus sih. Kayaknya sih… Cuma kalau
sekarang-sekarang juga saya dekat sama cewek juga. Dia juga ada dekat sama
cowok juga. Tapi nggak tahu nantinya gimana gitu. Ya kalau misalnya dia
udah pergi sama cowok gitu tapi tetap nggak lupa sama aku gitu. Tetap kalau
mau cerita ya cerita aja gitu kan. Mungkin sama yang lain nggak bisa cerita ya
cerita sama aku bisa, ya udah cerita aja.
: Kamu kalau pulang ke Ponti ketemu nggak sih biasanya?
: Biasanya bareng teman.
: Kayaknya udah cukup sih. Paling kalau ada yang kurang aku tanya-tanya lagi
ya. Terima kasih Lucky.
: Iya. Yuk.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 3B

Sumber

: Julianti Valentini

Tanggal

: Jumat, 21 Desember 2012

Waktu

: 10.50 – 11.45 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 1, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Julianti. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi hari ini saya
akan mewawancarai Julianti sebagai informan dalam skripsi saya. Kalau
menurut Julianti sendiri arti persahabatan itu apa sih?
J : Persahabatan ya kedekatan ya. Terus menurut aku sih frekuensi bertemu dan
interaksi itu ngaruh banget sama kedekatan kita satu sama lain.
T : Persahabatan itu penting nggak?
J : Penting banget. Persahabatan itu membawa sesuatu yang beda deh buat
kehidupan kita. Bayangin aja kalau nggak ada teman pasti bakal sepi banget.
Lain ya biarpun punya keluarga, suasananya lain banget sama teman. Kalau
sama teman tuh bisa bikin kita lepas, bisa bikin kita senang.
T : Bisa disebutin nggak siapa aja teman dekat Julianti?
J : Yang dekat banyak sih. Lucky, Natalia, Cindy. Yang paling dekat, yang
benar-benar aku share rahasia aku tuh tiga doank sih. Cuma kalau dekat secara
fisik ke luar itu banyak banget.
T : Ada Lucky, Natalia, Cindy. Itu Lucky teman cowok kamu sendirian? Boleh
tahu nggak sejak kapan kamu kenal sama Lucky?
J : Sejak SMA 1. SMA 1 itu kami 1 kelas. Terus akhirnya dekat tapi nggak cuma
berdua. Maksudnya ada teman lain. SMA dua tiga lanjut terus, akhirnya pas
kuliah yang bareng sama aku itu cuma Lucky doank. Jadi mau nggak mau tiap
hari dekatnya sama Lucky. Emang ada teman dari daerah lain juga tapi paling
dekat sama Lucky. Ya akhirnya dari situ kami makin dekat.
:
Kelas 2 sama 3-nya juga sekelas sama Lucky?
T
J : Kelas 2 nggak sekelas, cuma masih teman ke luar bareng gitu. Kelas 3 sekelas lagi.
T : Kalian kok bisa barengan masuk di UMN apa janjian?
J : Nggak. Yang pertama kalinya masuk di UMN itu cuma aku doank. Terus si
Lucky kayaknya bingung mau masuk mana akhirnya aku tawarin mau masuk
gini gini gini. Terus nggak tahu akhirnya dia ngomongin sama mamanya,
setuju juga. Lagian dia itu merasa lebih enak kalau kuliah benar-benar ada
teman yang dekat bareng gitu.
T : Kenapa kamu bisa dekatnya sama Lucky? Apakah merasa cocok?
J : Iya sih. Harusnya bisa dekat itu karena cocok.
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T : Kecocokannya apa? Bisa diceritakan?
J : Kalau dari segi sifat nggak mungkin sama sih ya. Dia orangnya cerewet,
bersih, cuma enak aja gitu ngobrol sama dia. Nyantai. Orangnya tuh terbuka
banget. Jadi kalau dia marah ya dia nunjukkin dia marah. Dia bilang dia
marah. Nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi enak sama dianya.
T : Sejauh ini kalau Julianti lihat Lucky, dia itu orangnya gimana?
J : Dia itu sifat yang paling nggak bagus dari dia itu egois menurut gua. Ya ibarat
kalau udah kiamat nih kapal cuma isi seorang, dia bakal masuk duluan
ninggalin elu. Ya pokoknya dia pentingin dirinya duluan. Mungkin semua
orang gitu sih cuma dia itu terlalu nunjukkin. Terus dia itu cerewet orangnya,
soalnya dia rapi sama bersih banget. Ya gitu doank sih.
T : Tadi kamu bilang kalau Lucky itu egois kan tapi kalian sejauh ini masih bisa
temanan. Itu gimana Julianti bisa ngimbangin Lucky yang egois itu?
J : Soalnya menurut gua itu semua orang punya kekurangan donk. Dia egois ya
gua juga punya. Ya akhirnya nggak perlu karena satu kekurangan terus kita
jadi nggak temanan gitu. Kadang ya marah, aku marah sama Lucky itu paling
nggak lewat dari satu hari. Toh baikan lagi.
T : Sejauh kalian temanan kurang lebih 5 tahun, apa saja sih yang Julianti tahu
tentang Lucky selain sifatnya. Mungkin tentang temannya, keluarganya, citacitanya, hobinya.
J : Apa ya... Kalau tentang hobinya, dia itu suka banget sama Perancis. Dia suka
belajar bahasanya. Kalau segala sesuatu tentang Perancis pasti dia nonton.
Kalau tentang keluarganya ya apa ya... Dia dekat sih sama keluarganya. Apa
lagi ya... Dia nggak suka orang yang berantakin kamarnya, nggak suka makan
kacang. Kalau soal skill, dia itu pintar nyanyi. Dia di kampus ikut kegiatan
Ultima Sonora gitu.
T : Kalian ketemu tiap hari ya? Semuanya sekelas gitu?
J : Iya. Tiap hari. Semua sekelas. Kalau kerja kelompok selalu sekelompok
kecuali kelompoknya ditentuin sama dosen.
T : Biasanya Lucky curhat sama Julianti itu ngomongin apa aja?
J : Banyak sih. Ngomongin kesel sama orang lain, gebetan, ya semua kita
ngomongin di situ. Soal keluarga agak jarang sih kalau masalah yang di rumah
gitu. Cuma ada sih ngomongin.
T : Kalau dia ngomongin gebetannya, keluarganya, sedalam apa sih dia kasih tahu
kamu? Apa cuma yang di luar-luarnya aja?
J : Kalau ngomong gebetan gitu bakal ngomongin sampai ke dalam-dalamnya.
Kalau keluarga nggak terlalu. Sebenarnya Lucky itu dasarnya orangnya emang
tertutup. Kalau yang benar-benar dekat sama dia baru dia mau cerita, baru dia
bisa nyantai ngeluarin apa isi dalamnya itu.
T : Lucky itu selain dekat sama kamu, dekat sama siapa?
J : Kalau dekat doank siapa ya... Kalau yang benar-benar dekat kayaknya aku
doank. Kalau buat teman ke luar, teman main sama kayak aku, teman kuliah.
Kalau buat dia bagi rahasia gitu nggak ada lagi sih.
T : Kalau Lucky yang biasanya nggak diceritain ke Julianti biasanya soal apa?
Yang Julianti nggak tahu dari Lucky? Mungkin dulu Lucky SD di mana,
tentang mantan pacarnya?
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: Kalau mantannya dia cerita juga sih. Mungkin keluarga deh. Kalau urusan
keluarga dia gitu terlalu terbuka.
: Kalau Julianti sendiri sebaliknya kalau cerita ke Lucky itu ceritain apa?
: Sama sih... Keluarga juga kadang aku cerita, tapi nggak detail. Ya mungkin
karena dia nggak berbagi soal keluarganya. Jadi aku ngerasa mungkin dia
nggak suka atau apa gitu. Jadi nggak terlalu detail ceritanya.
: Kalau yang nggak Julianti ceritain ke Lucky? Mungkin masalah pribadi?
: Apa ya... Iya.
: Lucky sendiri masalahnya sebagai seorang laki-laki itu dia cerita nggak?
: Nggak. Cuma kalau yang rahasia umum gitu ya kita cerita sih. Misalnya kayak
kalau cewek lagi “ini”, itu udah biasa kita ngomong. Kenapa sih lu bete, gue
lagi M gitu, udah biasa...
: Kalau dia juga kadang-kadang cerita atau gimana?
: Kadang buat hal-hal yang agak tabu gitu kadang kalau lagi ada moment-nya
bisa aja kita cerita. Tapi mungkin nggak sesantai ini sih dan kita cerita gitu
pasti pas berdua doank.
: Biasanya yang cerita duluan itu siapa?
: Kadang dimulai tanpa sengaja, kecuali dia udah merasa ada sesuatu yang
nggak enak benar-benar pengen dikeluarin ya udah gitu.
: Yang lebih terbuka itu Julianti dengan Lucky atau Lucky dengan Julianti?
: Kalau menurut aku sih aku yang terbuka duluan ke Lucky. Soalnya dia orangnya
emang tertutup. Kalau kita bisa bikin dia nyaman baru dia bisa ngeluarin.
: Ada perbedaan nggak waktu Julianti awal kenal sama si Lucky di SMA sama
yang sekarang gimana?
: Itu beda banget. Bukan ke akunya sih. Pas SMA emang nggak gitu dekat cuma
pas SMA aku kenalnya itu orangnya diam, nggak bisa marah sama sekali,
bahkan mungkin kalau dilihat dari segi diganggu sama ini dia yang kayaknya
sering terganggu sama orang lain. Tapi kalau sekarang itu dia diganggu dikit
aja udah emosi banget. Nggak tahu itu entah aku nggak tahu dalamnya pas
SMA atau itu perubahan dia dari SMA ke kuliah.
: Awalnya waktu di SMA kalian ngobrolin apa? Suka komunikasi nggak dulu?
: Oh, nggak kalau SMA kita punya rumah masing-masing ya. Kalau di sini
ngekos, tanpa orang tua jadi ya pengennya bareng gitu. Kalau pas SMA sama
sih omongannya sama teman-teman lain. Nggak ada beda. Kita juga nggak
saling tukar rahasia gitu. Cuma pas SMA dekatnya lebih ke fisik deh.
: Tapi cerita-cerita soal yang umum mungkin?
: Ya paling ngomongin yang di sekolah, gurunya kenapa kenapa gitu. Sama
ngomongin teman lain kalau punya ini kan, benci sama orang yang sama, itu
yang seru ngomonginnya.
: Kalian pernah ngalamin konflik nggak?
: Konflik... Pernah sih. Malah kalau pas kuliah sering deh. Masalah kecil. Cuma
marahannya bentar doank.
: Bisa diceritain mungkin konfliknya apa?
: Kalau ngerjain tugas, tugas kelompok kami sering beda pendapat. Kalau udah
beda pendapat, dua-duanya itu saling nggak ini deh... Nggak enak dan nggak
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mau ngalah. Suasananya jadi nggak enak terus ngomongnya jadi ketus berdua.
Cuma kalau udah lewat dari tugas kelompok udah baik lagi. Kalau sehari-hari
biasanya dia itu orangnya pengennya tersusun rapi, sementara aku tuh
orangnya pelupa banget jadi suka sembarang naruh barang gitu. Jadi kalau
misalnya barang dia nih taruh salah entar dia nyari entar ngamuk dianya terus
marah-marah. Aku jadi tersinggung. Aduh gitu doank lu marah ya akhirnya
berantem, diam nggak ngobrol cuma sebentar lagi juga balik.
Kalau lagi kerja bareng sama Lucky pasti beda pendapat terus tapi kok masih
mau barengan gitu loh sekelompok. Kenapa nggak cari kelompok lain yang
mungkin lebih bisa nerima pendapat?
Habis kalau udah dekat sama Lucky enaknya ya sama dia. Lagian kalau sama
orang lain, mending aku beda pendapat sama Lucky daripada orang lain nggak
bisa kerja. Kami tuh mungkin banyak pendapat, cuma apa ya... Ada sesuatu
yang sama dari kami gitu loh. Ada sesuatu yang satu alur dari kami. Mungkin
selera kami itu hampir sama, cuma kadang pasti bedanya paling cuma apa ya...
Warnanya gitu. Dia pengen merah, gua pengen biru. Cuma tone-nya ya segitugitu aja sama kami.
Kalau misalnya kalian lagi bareng-bareng itu ngapain aja sih?
Makan pasti bareng kami. Keluar, nonton. Keluar ya biasa buat beli keperluan
gitu, peralatan DKV, pasti bareng. Terus kalau biasa weekend gitu ya main
keluar bareng sama teman-teman lain juga. Kalau dulu itu baru datang tuh
berdua doank kemana-mana. Cuma kalau sekarang udah ada teman.
Julianti kan kemana-mana bareng sama Lucky ya pasti orang tuh mikirnya
cewek sama cowok berdua doank pasti dikiranya pacaran. Itu pasti sering?
Sering banget. Kemana-mana dikirain pacaran. Bahkan pernah dulu ke mall
ditawarin baju couple sama orang. Terus kita ketawa-tawa gitu. Biarin...
Bahkan sampai sekarang udah semester 5 masih banyak yang ngira kami
pacaran. Sampai udah capek ngejelasin ya udah... Kadang orang nanya, “Eh
cewek lu mana”. Di kos gitu, diiyain aja. Malas jelasinnya. Cuma kalau yang
udah sering bareng udah tahu gitu kelakuan kami, ya tahu nggak pacaran.
Banyak yang bilang muka kami mirip. Di mana miripnya ya?
Kalau dari Julianti sendiri pernah sempat kepikiran nggak buat bukan lagi
temanan sama Lucky, tapi lebih ke yang orang bilang pacaran gitu?
Nggak sih. Kami bahkan ngomongin karena sering digituin orang, kami sering
becandain sendiri. “Eh lu nggak mau pacaran sama gua”? Nggak mau. Gitu.
Mungkin karena udah terlalu dekat sampai nggak ada kepikiran buat pacaran.
Di awal SMA mungkin?
Kalau waktu di SMA ada sih. Kayak dulu pernah sempat saling perasaan cuma
Lucky kayaknya nggak tahu ya kalau akunya ada. Tapi aku tahu Lucky punya.
Soalnya waktu itu ketemu dia suka ngisengin aku. Kalau ketemu suka duduk
disamping gitu. Terus SMS-nya ya udah nggak... Dulu belum punya BB-kan,
masih SMS. SMS ya SMS nggak penting gitu. Cuma nanya lagi ngapain.
Terus nggak tahu deh, akhirnya nggak jadi. Sama orang lain.
Kenapa?
Dulu kenapa ya... Dulu juga sempat dekat terus kepisah pas SMA 2 nggak
ketemu. Lucky itu juga kayaknya orangnya slow gitu. Lamban orangnya. Pas
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dulu sih, sekarang nggak tahu deh.
Kamu cerita nggak waktu kamu SMA itu misalnya soal pacar kamu dulu terus
dia juga cerita nggak soal pacarnya dulu?
Cerita sih. Bahkan pas SMA udah kadang ceritain soal gebetan masingmasing. SMA 1 itu masih belum dekat. SMA 2 deh, karena nggak sekelas,
nggak gitu ketemu cuma masih keluar bareng. Kalau ketemu moment yang
pas, benar-benar lagi ini baru dia cerita sih. Lagi enak dia baru ceritain soal
gebetannya. Kalau sekarang sih dia selalu cerita kalau ada apa-apa.
Kamu juga? Jadi sekarang lebih dekat ya dari yang dulu. Sempat nanya nggak
kadang-kadang masalah dulu ke Lucky. Misalnya Julianti nanya ke Lucky
dulu dia suka ya sama Julianti atau ya udahlah biarin aja.
Iya. Dulu sempat ngomong gitu cuma malu-malu. Terus sekarang nggak
pernah dibahas sama sekali. Aku sama Lucky, dua-duanya nggak pernah
ngebahas sama sekali. Kayaknya sengaja dikubur malahan.
Dikubur supaya tetap bersahabat saja ya.
Nggak sih. Rasanya kalau kita ngomongin itu juga nggak bakalan bermasalah
selama ini. Cuma mungkin entar malu, sama-sama gengsi.Ya udah, nggak ada
yang mau cerita.
Biasanya kalau kalian cerita tentang gebetan sedalam apa?
Dalam banget, malahan biasanya kami nge-chat donk sama gebetan saling
ngasih lihat.
Kamu suka kasih masukkan nggak ke Lucky tentang gebetannya?
Oh iya donk pastinya. Kalau ada yang aku nggak suka dari gebetannya aku
juga bilang gitu. Misalnya apa, kamu jangan sama dia deh soalnya sifat
jeleknya gini gini gini orangnya. Atau lihat dari respon gebetannya tuh ada
nggak sih kemungkinan. Kita biasa saling ngasih feedback.
Kalau kalian pulang ke Ponti sama-sama?
Pulang ke Ponti, sama-sama. Sejauh ini sama-sama.
Kalau di sana kalian ketemuan bareng? Rumahnya dekatan nggak di sana?
Rumahnya dekatan sih, cuma keluar bareng itu sama teman-teman lain.
Teman ngumpul. Jarang banget keluar berdua doank. Kalau berdua doank itu
kalau benar-benar ada perlu. Misalnya cuma keperluan kita berdua doank, ya
udah kita berdua doank yang jalan. Itu juga kalau nggak ada teman lain yang
ikut. Kalau main gitu pasti ngajak teman main dulu.
Keluarga kalian saling kenal nggak sih?
Nggak sih. Paling cuma mama doank yang tahu Lucky. Kadang di sini kalau
nyari aku nggak ketemu, dia nyarinya ke Lucky gitu. Mamanya Lucky juga
cuma sekedar tahu doank.
Pernah main ke rumahnya Lucky yang di sana?
Pernah, sering.
Lucky juga?
Iya. Tapi tetap ke sana bareng teman.
Soal masalah pribadi misalnya kamu kan punya BB, kamu ngijinin nggak buat
Lucky pegang HP kamu terus buka-buka BB kamu terus juga kalau di kamar
kosan masuk?
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: Sebenarnya kita nggak pernah ngomongin jangan pegang BB gua, jangan
buka-buka. Cuma ternyata kami berdua sama-sama punya kesadaran buat
saling ngejaga privacy gitu. Meskipun aku pegang BB-nya, aku nggak bakalan
buka BBM-nya kecuali dia yang suruh atau dia kasih lihat karena dia juga
begitu. Soalnya kami pernah kejadian ada teman yang buka-buka BB aku.
Terus kami ngomongin, “Eh iya loh, kenapa sih dia buka-buka gitu. Kalau gua
sih nggak bakal”. Terus dia juga bilang, “Iya, gua juga nggak bakal”. Ternyata
kami berdua tuh sama-sama punya, tanpa kesepakatan, saling ngejaga privacy.
Nggak cuma satu sama lain tapi sama orang lain juga.
: Dalam persahabatan kalian sendiri ada aturan nggak. Peraturannya tuh nggak
secara tertulis kayak yang tadi tuh nggak buka-buka BB, mungkin yang
lainnya? Misalnya saling menghargai, kalau ada apa-apa saling cerita, atau
ritual tertentu misalnya saat ulang tahun saling kasih kado.
: Kalau kayak gitu ada sih. Kecil-kecil. Karena si Lucky nggak suka kotor,
kalau kita baru balik nih dari luar belum ganti baju, nggak boleh naik ke
kasurnya. Maksudnya karena kita kan ngekos, tempat duduknya cuma kasur
dan kursi. Kursi dia yang dudukin donk, kita pasti duduk di kasur. Ya nggak
boleh naik gitu. Terus kalau masalah konflik gitu dia udah tahu kalau aku
orangnya nggak bisa dikasarin. Jadi kalau mau marahin aku jangan kasar gitu,
maksudnya ngomongnya mesti baik-baik. Kalau nggak entar akunya. Gitu sih.
Kesepakatannya itu muncul alamilah. Jadi kita tahu oh dia nggak suka ini jadi
ya kita jangan. Ya udah tahu dia nggak suka, jangan digituin.
: Ada pengalaman yang paling berkesan yang dilalui sama Lucky? Apa
mungkin liburan pernah liburan bareng, ngerjain tugas bareng sampai nggak
tidur dua hari dua malam sama Lucky, suprise waktu ulang tahun.
: Apa ya... Ah kalau ngerjain tugas sampai nggak tidur itu sering banget sih
sama Lucky. Jalan-jalan waktu itu... Ulang tahun ngerayainnya bareng sama
teman sih. Apa ya... Mungkin pas jalan-jalan kali. Waktu ke Bandung sama
teman lain tapi. Cuma agak sempat cekcok sama teman lain jadi pisah gitu
grup teman lain terus aku sama Lucky doank gitu. Dan itu karena merasa
daerah lain jadi ngerasa gimana banget. Untung deh ada Lucky. Oh ya
pertama kali ke sini nih. Masuk UMN ini. Aku itu hampir balik ke Ponti,
nggak jadi mau kuliah di sini lagi. Waktu itu masih homesick banget kan.
Sampai nangis-nangis ke Lucky-nya. Untung ada Lucky maksudnya kalau
nggak ada dia, aku bakal balik ke Ponti gitu.
: Sejauh kalian bersahabat, Julianti merasa ada sesuatu yang didapat dari Lucky
nggak? Suatu keuntungan bagi Julianti bisa bersahabat dengan Lucky. Kayak
salah satu contohnya tadi kan ada teman, selain itu ada?
: Kalau kemana-mana ditemanin itu iya banget. Untung ada Lucky. Kalau
nggak ada dia, aku benar-benar balik Ponti. Terus transport pastinya. Dia
punya motor di sini jadi kemana-mana gampang. Apa lagi ya keuntungannya...
Nggak ada sih sebenarnya, temanan sama dia karena enak doank sama dia.
: Apakah merasa aman kemana-mana, Julianti kan orangnya kecil jadi kemanamana ada cowok?
: Iya sih, nggak terlalu tapi. Lucky itu lucu orangnya. Sama cicak aja takut. Jadi
kadang ada cicak, aku didorong ke depan buat ini... Dia sembunyi ke belakang.
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Aneh deh, nggak ngerasa aman sih sama dia. Cuma karena title dia cowok aja.
Julianti pernah ngebandingin nggak kalau misalnya nggak temanan sama
Lucky, punya teman yang lain. Kalau misalnya temanan sama teman yang ini
bakal lebih enak lagi dibanding sama Lucky?
Rasanya nggak sih. Nggak ngebayangin temanan sama dia aja. Soalnya
gimana ya... Dekat itu nggak sengaja kan biasanya jadi nggak ngebayangin
temanan sama dia bakal gini gini. Nggak sih.
Sejauh ini Julianti merasa senang atau puas nggak dengan persahabatan
kalian? Apakah Lucky masih kurang terbuka sebagai seorang sahabat?
Kalau masalah keterbukaan, udah cukup sih rasanya. Kita bakal cerita apa
yang benar-benar kita pengen ceritain. Kalau masalah itu nggak enak, kita
simpan masing-masing ya nggak masalah. Cuma ada donk saat-saat di mana
kita benar-benar ingin kepo. Ya paling bakal ngambek kalau nggak dijawab
gitu. Tapi ya udahlah. Lagian rahasia, rahasia dia. Yang nggak puasnya ini apa
ya... Mungkin ini deh, masalah ini... Ngalah. Dia kurang mau ngalah deh. Kita
sama-sama ini sih orangnya nggak mau ngalah. Semua juga kayak gitu ya.
Aku sih ngerasa dianya yang lebih nggak mau ngalah. Dia bakal ngaku salah
di saat dia benar-benar salah banget gitu loh. Karena kita kan bertengkar gitu
gitu udah capek, ya maksudnya ya udahlah ya ngalah aja gitu bilang sorry.
Kalau dia tuh susah banget ngomong sorry.
Tapi sejauh ini ngerasa puas nggak temanan sama Lucky? Senang nggak?
Iya.
Nah, tadi Julianti bilang kadang-kadang pengen kepo tentang apa tapi dia
nggak ngebolehin. Biasanya itu masalah apa?
Kadang ada di saat di mana dia nge-chat sama gebetannya. Jadi kalau aku mau
lihat, dia nggak ngasih lihat gitu. Aku ngintip ke BB-nya terus dijauhin BBnya kan. Gitu doank. Terus aku nanya-nanya emang chat apa sih sampai aku
nggak boleh tahu. Padahal biasanya cerita kan. Bahkan kalau nggak cerita juga
dikasih lihat BB-nya. Ya gitu doank. Entah mungkin ada sesuatu yang nggak
enak buat aku baca.
Kalau Lucky pernah nggak gitu juga, ngepoin Julianti terus Julianti nggak
mau kasih lihat? Biasanya masalah apa gitu?
Aku... Apa ya, jarang sih yang nggak ini. Paling kadang gangguin dia doank.
Dia mau lihat, nggak aku kasih lihat gitu. Biar dia penasaran doank. Kalau
yang benar-benar nggak mau dia tahu... Paling kalau lagi kesal sama dia biasa
aku cerita ke orang lain juga donk. Kalau udah terlampau kesal, nggak cuma
ke dia kan. Nah itu aku nggak mau kasih lihat karena bukan... Maksudnya
kalau dia lihat itu bakal jadi ini loh... Nggak enak gitu hubungannya. Tapi
kalau udah lewat misalnya dia udah tenang, itu paling cerita. Iya itu aku
ngomongin kamu tadi soalnya kamu gini gini gini.
Menurut Julianti sendiri dalam persahabatan, keterbukaan itu penting nggak?
Keterbukaan itu penting sih... Soalnya dengan kita terbuka satu sama lain itu
artinya kita percaya sama orang ini. Pasti donk merasa dipercaya itu merasa
ini banget... Oh dia percaya sama gua, berarti gua penting buat dia gitu.
Apa sih artinya Lucky buat Julianti?
Ya teman. Kita benar-benar bukan teman tapi mesra.
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T : Kalau kalian lagi jalan kemana-mana misalnya rangkulan atau megang tangan
saat nyebrang itu merasa risih nggak, atau nggak pernah sama sekali?
J : Nggak pernah. Kita nggak pernah yang sentuhan fisik yang mesra banget.
Aneh. Kami malah canggung satu sama lain. Gandengan gitu nggak pernah,
rangkul nggak pernah.
T : Itu kenapa?
J : Kenapa ya... Emang karena kita cuma teman doank. Nggak tahu deh aneh
rasanya. Dia bukan juga orang yang ini sih... Aneh aja gitu kalau terlalu ini
sama dia. Dia emang dasarnya kalau sama cewek kalau main ya nggak
pegang-pegang gitu. Kadang ada kan orang main pegang kepala, pegang ini.
Dia emang nggak.
T : Ada nggak Julianti itu mengindentikan Lucky pada sesuatu?
J : Kalau lihat Perancis pasti bakal ingat Lucky karena hobinya doank sih. Kalau
pas SMA selalu ngatain dia kayak anak anjing. Soalnya mukanya itu melas
banget. Dulu alisnya itu turun. Aneh deh. Pokoknya kasihan banget mukanya.
Bahkan kalau gambarin dia itu gambarinnya anak anjing. Ikonnya dia gitu.
T : Kalau pengalaman nggak menyenangkan yang pernah kalian lalui ada nggak?
J : Paling pas bertengkar ya. Kalau yang paling aku ingat itu... Lucky itu
orangnya nggak suka nunggu banget. Waktu itu blom tahu kan. Terus waktu
itu aku minta dianterin ke SMS. Karena kirain aku bakal bentar doank beli
barang jadi dia tunggu di luar, aku yang masuk. Ternyata ramai, aku nggak
ngehubungin dia. Pas keluar tahu-tahu dia udah balik gitu, udah nggak ada.
Aku kaget banget donk. Gila ditinggalin gitu udah dianterin. Terus aku
teleponin nggak diangkat. Di-reject sama dia. Terus dia cuma BBM bilang
“lama banget, balik sendiri”.Ya udah terus aku benar-benar kaget banget dan
itu nggak bakal aku lupain karena menurut gua sih itu parah banget. Lu
nganterin cewek ke tempat terus lu tinggalin gitu aja. Apalagi dia itu teman
dekat banget kan. Habis itu ya udah bertengkar cuma akhirnya ya dia merasa
nggak salah, aku lagi yang bilang ya udah sorry gitu karena aku nggak tahu
kamu nggak suka nunggu. Malah kirain nggak enak kan ngajak kamu masuk
cuma buat nemani beli barang. Itu yang paling aku ingat banget, nggak bakal
aku lupain. Itu waktu semester 3 kali ya.
T : Sejauh ini kalau Julianti lihat Lucky, bilang dia kayak anak anjing itu cuma
Julianti aja atau teman-temannya juga?
J : Dulu itu aku doank yang begitu terus bahkan namanya aku panggil jadi Lulu
karena kayak anak anjing. Tapi akhirnya satu kelas ikut semua. Akhirnya
mengasosiasikan dia kayak anak anjing. Itu waktu SMA kelas 1.
T : Sekarang masih suka manggil dia Lucky apa Lulu?
J : Lulu, karena kebiasaan. Dan itu dia punya keponakan yang lucu banget, suka
manggil dia “sai suk”. Itu bahasanya dia. Sai suk itu artinya paman. Karena
waktu itu sering dengar ponakannya manggil dia gitu, merasa lucu, terus
sering ku ejekkin mirip keponakannya manggil dia “sai suk, sai suk” gitu. Ya
akhirnya sekarang jadi kebiasaan manggil gitu.
T : Itu cuma Julianti doank yang manggil dia gitu? Kok tahu keponakannya
manggil dia “sai suk”?
J : Kan biasa main ke rumahnya. Lucu. Jadi kadang dia suka kan... Kadang kalau
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dia nelpon keponakannya di-speaker-in, dikasih dengar ke aku. Nggak tahu
aku tuh udah gemes sama keponakannya. Ya jadi akhirnya tahu. Akhirnya
sering main becandain dia kan.
Kalau Lucky suka manggil Julianti pakai sebutan apa? Yang kadang-kadang
cuma dari Lucky doank yang manggil itu?
Kalau cuma dari Lucky doank, nggak ada deh.
Ada harapan buat persahabatan kalian ke depannya?
Semoga dia mau lebih ngalah dan lebih gentle.
Ada harapan nggak supaya tetap temanan sampai punya keluarga sendiri?
Iya, itu pasti donk.
Sempat kepikiran mungkin nggak temanan lagi sama Lucky?
Sempat, pas kesal banget. Rasanya aduh... Karena sifat dia yang nggak mau
ngalah terus sempat sih kepikiran. Aduh udahlah kalau dia nggak minta maaf
sampai ini ya udahlah terserah deh. Akhirnya pertemanan kami ngarah
kemana udah nggak peduli gitu. Tapi akhirnya nggak tahu deh, baik lagi. Dia
itu nggak ngomong sorry tapi kelakuannya itu kayak orang ngomong sorry.
Mungkin gengsinya terlalu tinggi jadi baik-baikkin gitu. Benar-benar kayak
orang yang merasa tahu kalau dia itu salah cuma dia nggak bakal nyebutin
kata sorry gitu.
Lalu dengan kehadiran Lucky, apa sih yang mengubah hidup Julianti? Apa
jadi lebih sabar mungkin?
Oh sama dia, aku jadi ikutan lebih emosi orangnya. Dia itu kadang cuma
masalah service doank gitu darimana nggak puas ya pokoknya dia mau
ngatain. Tempat makan, gitu-gitu. Ya paling banter dia harus bilang gitu,
orangnya harus tahu salah di mana. Ya aku jadi kebawa-bawa juga. Padahal
aku orangnya dulu itu nggak bisa marah banget. Tapi sering-sering sama dia
jadi juga. Ya jadi lebih berani sama dia.
Sisi positif yang lain mungkin? Penyemangat kuliah?
Iya sih. Kalau di kuliah itu teman semuanya dari beda-beda daerah rasanya
gimana banget. Kalau ada Lucky punya sesuatu yang sama. Kadang kalau di
kelas nggak ada dia ngerasa nggak enak. Dia pun biasa kalau nggak ada aku
katanya ngantuk gitu, nggak ada teman ngobrol. Cocoknya udah sama Lucky.
Bisa sih enak sama teman lain tapi bedalah enaknya. Apalagi kita udah merasa
sama gitu karena dari satu daerah.
Kalian mungkin punya barang yang sama?
Barang. Ada waktu itu baju sama. Cuma kami itu dulu dua-duanya suka sama
kelinci gitu. Jadi pas ada baju kelinci, berdua berebutkan karena nggak mau
ini... Tapi nggak mau samaan, ngapain, entar gua couple sama lu gitu. Cuma
berebut nggak mau ngalah ya udah akhirnya beli. Itu pas ke Bandung bareng
teman, semester 3 atau 4.
Kalau barang lain yang sama? Gantungan HP?
Nggak ada deh. Kalau pun sama itu ya cuma karena kami butuh fungsi yang
sama gitu.
Kayak kuas, cat ya?
Iya, tablet. Kalau di luar itu kayaknya benar-benar baju doank sih. Duaduanya nggak mau ngalah.
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T : Masih ada bajunya? Suka pakai barengan nggak?
J : Masih. Nggak. Malah biasa kalau pas ketemu bareng, kami berantem. Ngapain
lu pakai, gua udah pakai gitu. Entar dikirain couple, lepas nggak, lepas nggak.
Nggak ada yang mau lepas, akhirnya berdua pakai deh. Untungnya kita nggak
keluar, cuma pakai di kos.
T : Ada masukan gimana supaya tetap kayak kalian bersahabat cewek cowok
dengan kelebihan kekurangan masing-masing?
J : Menurut gua sih mesti ingat aja orang lain punya kekurangan, kita juga punya
kekurangan. Ya jangan karena itu doank nggak mau temanan. Ya mau cari di
mana gitu teman yang sempurna, nggak ada. Sama kalau buat ngejaga
persahabatan itu susah sih sebenarnya. Kayak gua sama Lucky itu kan nggak
benar-benar kami jaga cuma karena kami merasa enak satu sama lain ya
akhirnya mau bareng gitu. “Mau”, bukan benar-benar sengaja kami jaga gitu.
Cuma karena merasa udah enak, setelah merasa enak itu jadi berharga kan. Baru
itu mau kami jaga gitu. Jadi awalnya itu emang cuma karena perasaan doank.
T : Kamu punya foto nggak misalnya pakai baju kelinci berdua itu?
J : Nggak. Nggak mau difoto bareng pakai itu.
T : Kalian suka foto berdua nggak?
J : Nggak, kalau dulu iya pas SMA sering foto. Nggak tahu deh kalau sekarang
karena diejekin orang jadinya nggak mau. Entar dikira beneran gitu. Kan kami
sering bercanda, “Ah, lu dekat-dekat gua. Nggak ada cowok yang mau dekatin
gua”. Dia juga gitu, “Udah nggak usah jalan bareng gua donk entar cewek
pada nggak mau dekatin”.
T : Tapi kalau kalian berdua disuruh foto, mau?
J : Mau donk. Itu nggak tahu deh gayanya udah nggak karuan. Tergantung
moment sih sebenarnya. Kalau pas lagi diejekin gitu, lagi ramai-ramai, lu foto
berdua donk sama Lucky. Ya nggak mau karena mereka suruh bareng itu
merasa kami tuh pacaran. Cuma biasa kalau sama teman yang sama-sama
ngerti ya disuruh foto, biasa aja. Ya cuma benar-benar teman doank gitu.
T : Kalian kok bisa sama-sama drawing ya? Kayak waktu itu di Lobby itu. Kalian
saling ngajarin atau otodidak sendiri dua-duanya?
J : Iya, otodidak sendiri dua-duanya. Kami benar-benar mulai gambar itu sejak
kuliah. Kami berdua juga sama-sama kaget. Loh ternyata kita punya skill ya.
Kita berdua bersyukur banget karena apa ya... Kami pertama tuh merasa
bahwa kami yang bakal paling kurang di kelas. Gimana nih kita nggak bisa,
apa kita beli buku tutorial gitu. Tapi ternyata setelah kami gambar, hasilnya
itu bagus.
T : Bahkan sekarang kalian jadi yang paling jago ya. Kalau merasa nggak kalau
orang lihat Julianti pasti identik dengan Lucky?
J : Iya, bahkan dosen... Kadang ditanyain pacarnya mana gitu, dikirain pacaran.
Ada yang bilang mirip lagi. Nggak tahu mirip darimana. Mungkin karena
putih ya.
T : Seberapa terbukanya sih Julianti dengan Lucky?
J : Mungkin 75 – 80%.
T : 25 – 30% kemana?
J : Kemana ya... Nyimpan sendiri, Ci.
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Biasanya masalah apa?
Apa ya... Kadang yang aku tahu aku salah, aku nggak cerita.
Kalau Lucky sendiri menurut Julianti sudah berapa terbuka?
Sama sih segitu. Cuma yang duluan itu aku. Kalau persentasenya, sama rasanya.
Waktu punya pacar, Julianti lebih suka cerita ke pacar Julianti apa ke Lucky?
Ke pacar, karena kayak aku bilang tadi. Frekuensi interaksi itu sangat
menentukan banget. Dulu sama pacarkan tiap hari SMS-an donk kenapa
kenapa. Jadi yang duluan cerita pasti ke dia duluan donk daripada ke Lucky.
Pas SMA-kan juga belum terlalu dekat sama Lucky.
Putusnya pas kapan?
SMA berapa ya... Lupa.
Oh iya waktu itu Lucky juga punya pacar kan pas SMA terus putusnya waktu
kuliah semester 1. Dia cerita sama Julianti?
Cerita.
Waktu kuliah ini kan kalian jadi lebih dekat, pacarnya cemburu nggak?
Iya, malah pacarnya pernah ini katanya nggak tahu deh pernah bilang aku gitu.
“Pasti kamu dekat kan dengan Julianti ini”. Ya emang dia cemburu gitu, Ci,
soalnya.
Julianti nanggapinnya gimana?
Ya aku biarin aja. Lagian dia ngomongnya ke Lucky doank, nggak frontal ke
aku. Gimana aku mau jelasin. Lagian terus kenapa, kita kan temanan.
Harusnya ngertiin donk, udah gede gitu. Ya gitu doank. Lagian kalau Luckynya tahu dirilah gitu. Teman ya sebatas teman. Harusnya dia percaya juga
donk ke Lucky.
Lucky ngomong ya ke Julianti?
Iya, aku tahunya dari Lucky.
Setelah putus sama ceweknya, dia punya pacar lagi nggak? Julianti?
Nggak. Tapi kami sama-sama punya gebetan sih.
Kayaknya cukup itu dulu. Kalau misalnya ada yang kurang nanti aku tanyatanya lagi aja. Makasih
Iya.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 1A

Sumber

: Ray

Tanggal

: Selasa, 18 Desember 2012

Waktu

: 11.45 – 12.38 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 1, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Ray. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi hari ini saya
akan mewawancarai kamu sebagai informan dalam penelitian saya. Bisa
diceritakan nggak sejak kapan kamu kenal dengan Bensa?
J : Dulu kenalnya dari TK. Dari pertama kali sekolah udah kenal dia.
T : Satu sekolah dari TK ya. Waktu SD? SMP?
J : SD juga. Jadi waktu TK itu sekelas. Waktu SD sekelas. Dari kelas 1 SD
sampai 6 SD sekelas, satu genk. Terus SMP itu SMP 1 nggak sekelas, SMP 2
sekelas, SMP 3 nggak sekelas. Nah SMA sekelas lagi 1, 2, 3.
T : Kalian pertama kali kenalan itu gimana?
J : Pertama kali kenalan udah nggak inget kali ya, dulu main sama-sama. Jadi
suka main lomba lari. Main di tempat main sekolah. Jadi ya kenal gitu.
:
Kalau kamu ngelihat Bensa sendiri waktu itu, waktu TK-kan mungkin kita
T
nggak ada persaan, nggak ngerti, anggap sama-sama teman.
J : Ada sih, tapi bukan sama dia (Bensa). Kalau perasaan kayak suka-suka gitu
dulu udah ada waktu TK sebenarnya. Sama cewek lain.
T : Nah kalau kamu ngelihat Bensa sendiri dengan seiring perjalanan kalian itu,
kamu ngelihat Bensa gimana orangnya?
J : Dia... Dia itu apa ya orangnya. Mandiri ya, terus dia juga ngebelain teman, ya
terus banyak kesamaan sih. Jadi misalnya hobinya desain ya, dia suka desaindesain gitu. Terus aku juga suka desain-kan. Jadi kadang-kadang suka tukartukaran kasih masukan. Ini gimana, ini gimana. Walaupun kadang-kadang
suka ada konflik. Terus apalagi ya. Oh, terus orangnya moody, mood-mood-an.
Kalau lagi bete ya dia bisa bete ke semua orang. Cuma kalau sama aku sih ya,
mood-nya bisa berubah gitu kadang-kadang. Jadi dari yang nggak mood, ya
maksudnya aku udah tahulah gimana cara menghadapi si Cheryl inilah.
T : Kamu gimana tahu cara mengubah mood-nya dia?
J : Apa ya. Justru dengan diledek-ledekin gitu awal-awal. Yang penting bikin dia
ketawa dulu baru aku tanya, “Emang kenapa gitu”? Awalnya diajak becanda
aja. Tapi nggak langsung nanya kayak kenapa ini, kenapa cemberut, gini gini
gitu. Dengan kayak gitu (dibecandain) dia nanggapin jadi lebih enak ceritanya.
T : Yang membuat kalian menjadi dekat itu apa sih?
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: Cocok sih. Jadi kadang-kadang ya, aku kan orangnya suka becanda.
Becandanya juga kadang-kadang ya suka ngeledekin orang gitu, ngomongin
teman gitu, ya nggak semua teman aku tuh terima becandaan aku kan. Tapi si
Cheryl ini bisa. Dan si Cheryl ini, aku cocok dengan orang yang percaya sama
aku gitu. Maksudnya kalau dia percaya sama gua, gua juga percaya sama dia.
Tapi aku nggak pernah kasih kepercayaan duluan. Jadi dia apa-apa cerita ke
aku. Otomatis, oh ini orang, ternyata si Cheryl percaya sama gua jadi jangan
sampai gua ngilangin kepercayaan dia ke gua. Jadi ya sebisa mungkin kalau
dia cerita ya aku tanggapin kayak gini, kayak gini gitu loh.
: Itu sejak kapan kalian menjadi dekat? Kalau kenal-kan udah dari TK.
: Jadi waktu SD itu sempat dekat. TK juga dekat kok. Main sama si Nana juga
tuh dulu. SMP... SMP nggak terlalu dekat. SMA, dekat. Sebenarnya nggak
sama dia. Tapi kita satu genk gitu, cuma dekat.
: Dari satu genk itu kalian yang paling dekat berdua?
: Nggak juga sih. Sama. Sama-lah. Sama ratalah. Karena dia juga udah punya
pacar-kan. Jadi ya menjaga diri. Pacarnya juga suka cemburu-cemburu, dulu.
Mantannya sih.
: Sekarang Bensa nggak ada pacar lagi?
: Ada.
: Kalau kalian gitu suka cerita-ceritanya sih? Biasanya cerita tentang apa aja?
: Tentang itu tadi. Jadi misalnya lagi ada kerjaan apa, lagi ngerjain apa. Yang
aku suka sih ya... Yang aku nggak bisa ceritain ke orang lain, bisa cerita ke
dia. Gitu juga sama dia. Misalnya dia kesal, dia jadi panitia di Fikom Night
gitu. Cuma dia yang kerja terus. Dia nggak mungkin donk ngomong ke Fikom
Night, “Gua males nih kerja-kerja terus gini-gini”. Dia ceritanya ke aku. Dia
bilang, “Iya, si Q nih gini. Si itu gini. Terus gua kasih desain nggak diterima”.
Terus ya aku nggak tahu kenapa ya mungkin, bukan karena pengen bela sih.
Tapi cuma emang desain lu (Bensa) nih lebih cocok nih padahal di sini.
Kenapa nggak disetujuin. Daripada desain yang ini gini gini. Jadi karena ada
apa ya. Istilahnya tuh kalau dalam teori komunikasi, dia mendapatkan rewardkan dari aku-kan. Dia dapat reward dan dukungan. Otomatis dia yang tadinya
down, jadi lebih lega karena aku angkat lagi gitu.
: Biasanya apa aja sih yang misalnya tadi Ray bilang ada sesuatu yang nggak
bisa diceritain ke orang lain, bisa diceritain ke Ray. Topiknya tentang apa?
Selain mungkin soal emosi dia, kalau soal keluarganya mungkin?
: Soal keluarga, iya. Pacar, iya. Terus teman-teman, iya. Ya itulah. Tapi yang
sebenarnya sih yang terutama bikin dekat sih, kan sekarang jauh lebih dekat di
kampus-kan. Karena kita dari satu genk itu cuma aku sama si Cheryl doank
yang di sini. Terus ya karena aku dulu itu, apa ya. Aku tuh kalau udah
temanan sama itu susah sama yang lain. Jadi walaupun nggak sekelas, dulu,
jadi diusahain kalau break itu ketemu, kalau break tuh barengan. Barengan
donk, nanti gua kelas jam segini, nanti makan siang bareng di sini. Terus
semester selanjutnya bikin KRS barengan, gitu-gitulah. Jadi satu kelas.
: Kalau misalnya yang Ray ceritain ke Bensa biasanya soal apa aja?
: Yang aku ceritain, ya... Soal, ya... Kurang lebih sama sih ya. Soal keluarga,
teman-teman juga, terus soal masalah pacar juga.
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: Seberapa dalam ceritanya biasanya? Atau hanya di permukaan luar aja, atau
sampai ke dalam-dalam lagi?
: Nggak sampai dalam banget, nggak. Tapi yang bagian privacy itu, nggaklah.
Cuma sampai ya hubungan gua sama yang ini gimana, sama yang ini gimana.
Terus gua sama yang ini kenapa gitu. Sampai itu.
: Sejauh ini yang Ray tahu tentang Bensa apa?
: Apanya nih?
: Yang Ray tahu tentang kehidupan Bensa?
: Dia anak tunggal. Terus otomatis dia punya sifat manja. Manjanya itu ya
kelihatanlah. Terus dia sama papanya itu, papanya kan udah meninggal, sekarang.
Terus ya dia sayanglah sama mama papanya. Terus dulu dia dekat sama opanya.
Tapi sekarang opanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus papanya Bensa itu
keras orangnya. Dulu aku pernah nganterin buku ke dia. Terus papanya lagi
bentak-bentak dia dan dia keluar nangis-nangis kan. Kenapa nih. Dulu belum tahu
tuh. Kok gini ya, kenapa. Ternyata bapaknya tuh keras.
: Itu Bensa cerita ke Ray?
: Iya, dia cerita. Tapi nggak cerita di tempat. Aku tanya. Jadi kan kayak yang
aku bilang tadi. Aku nggak nanya langsung. Kemarin tuh bokap lu teriakteriak, kenapa? Aku nggak langsung nembak gitu, “Jadi, bokap lu lagi marahmarah sama lu”? Aku nggak langsung nembak kayak gitu. Oh, aku pikir lagi
nonton TV One atau lagi nonton apa gitu. Ya gitulah. Terus ya... Dia sekarang
udah punya pacar. Ya dia lebih sama pacarnya juga.
: Kalau Ray sendiri nyaman nggak kalau cerita sama Bensa? Kayak terbuka
sama Bensa? Biasanya cerita apa sih? Yang cuma sama Bensa doank gitu loh.
Ray enak cerita sama dia doank dibanding sama yang lain soal ini.
: Nyaman sih. Kalau itu mungkin ini kali ya, bukan cerita sih. Tapi aktivitas
kali ya yang dilakuin. Itu cuma nyanyi doank. Jadi kalau di mobil tuh, cuma
sama dia doank tuh yang bisa nyanyi bareng. Jadi putar lagu apa bisa nyanyinyanyi sampai gila-gila gitu loh. Cuma kalau sama mantan yang lain tuh,
masih ada gengsi. Sedangkan kalau sama dia tuh pokoknya udah nggak ada
gengsi lagi deh mau ngapain juga.
: Kayak udah tahu gitu ya.
: Toh udah tahu kan reaksi dia kalau aku gini gimana.
: Ray dekat nggak sama orang-orang di sekitar Bensa? Sama keluarganya,
teman-temannya yang lain, sama pacarnya?
: Sama teman-temannya, dekat. Sama keluarganya, lumayanlah. Udah pada
tahu semua sama Mbak-Mbak-nya.
: Suka datang ke rumahnya?
: Kan sering pergi bareng juga. Terus, papanya juga tahu. Kecuali sama pacarnya.
: Pacarnya, nggak tahu?
: Tahu, pacarnya. Tapi nggak dekat.
: Tadi bilang pergi bareng, biasanya pergi bareng kemana? Ngapain gitu?
: Ke kampus biasanya. Kalau misalnya jalan, ke kampus. Misalnya ada acara teman,
reunian bareng gitu misalnya, ada kumpul-kumpul, ya aku nyetir mobilnya dia gitu.
: Bensa-kan udah punya pacar, kalau Ray sendiri udah punya belum?
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T : Belum.
T : Terus Bensa suka cerita nggak sih soal pacarnya ke kamu?
J : Suka sih. Jadi kadang-kadang dia yang cerita, kadang-kadang aku yang nanya.
Cerita sih dia. Dan terima masukan juga.
T : Sejauh ini kalau misalnya Ray suka sama cewek, itu cerita nggak sama Bensa?
J : Cerita sih, tapi lagi jarang.
T : Kenapa lagi jarangnya?
J : Ya... Apa ya. Karena nggak ada obyek yang mau diceritain.
T : Kalau misalnya orang kan ngelihat kalian itu dekat banget kan, udah 15 tahun
sama-sama. Kemana-mana mungkin bareng, terus mungkin ada orang yang
mikir kenapa sih Ray lu nggak pacaran aja sama Bensa? Nah, terlintas nggak?
J : Nggak mungkinlah.
T : Kenapa nggak mungkinnya?
J : Nggak mungkinlah, kayak pacaran sama saudara sendiri aja gitu jadinya. Tapi
kalau misalnya yang ngira kita pacaran, udah banyak. Kirain kita pacaran,
padahal kan nggak.
T : Tapi nggak ya?
J : Nggak. Nggak ada feeling, nggak ada feeling-feeling buat affair kayak gitu.
Nggak ada.
T : Dari Ray temanan sama Bensa, apa sih yang Ray rasain? Ada sesuatu nggak
yang mengubah diri Ray dengan kehadiran Bensa?
J : Yang pasti sih, yang paling itu ini kali ya. Jadi lebih sabar, iya. Karena dia kan
agak temperamen orangnya. Jadi lebih sabar. Belajar sabar. Awalnya sih sempat
ribut. Seringlah beberapa kali ribut sama dia gara-gara kayak gitu. Cuma lamalama, oh ya udahlah dia anak tunggal. Terus dia seperti ini, seperti ini, udahlah
gua yang ngalah. Akhirnya kayak gitu. Jadi kalau orang lain mungkin langsung
tersinggung dengan omongan dia. Awalnya juga aku begitu. Apalagi yang
sekarang. Karena kan dari SD sampai SMA, dia rada-rada berubah gitu kan. Di
kuliah ini dia lebih apa ya, kalau dia nggak suka ya dia ngomong. Kan nggak
semua orang bisa terima kan. Dan belum tentu yang dia nggak suka itu benar,
sebenarnya. Itukan topiknya dia sendiri. Jadi orang kadang-kadang nggak bisa.
Tapi kalau aku awal-awalnya nggak bisa, sekarang ya ngertilah.
T : Apa yang membuat Bensa menjadi menarik sebagai teman Ray?
J : Sama-sama ini, ekstrovert kali ya. Jadi sama-sama nggak ada gengsi juga. Jadi
kalau mau gila-gilaan bareng bisa gitu. Bukan orang yang jaga gengsi.
T : Dia suka kasih dukungan nggak sama Ray, atau nemenin gitu?
J : Iya, selalu.
T : Kalau tadi dibilang ada konflik, bisa tolong diceritain nggak konflik apa sih
yang biasanya terjadi diantara kalian? Atau ada pengalaman konflik.
J : Apa ya... Dulu pernah dari cowoknya jealous sama dia. Tapi itu bukan aku
sama Bensa ya, tapi sama cowoknya. Jadi gara-gara aku, cowoknya jadi
berantem. Terus karena itu tadi, tapi lupa karena apa ya. Dia pernah ngomong
sesuatu. Oh... Waktu itu yang paling parahnya ini. Waktu lagi mau ngerjain
tugas. Ngerjain tugas, terus dia pernah bilang, “Udah lu pake artikel gua aja”.
Tapi dia nggak pakai-kan artikel itu. Lu (Ray) pakai artikel gua aja. Oh ya udah
kalau emang boleh. Kalau misalnya waktunya mepet, gua pakai artikel yang lu
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(Bensa) bikin. Terus pas hari H-nya ternyata aku butuh artikelnya. Terus aku
tanya, “Ryl, artikelnya mana? Boleh minta nggak artikelnya, tolong di-emailin”? Dia kayak lagi sibuk gitu. Jadi jawabnya marah-marah. Dan jawabnya
nggak enak gitu. Terus akhirnya dia kasih. Dia kasih dua artikelnya. Terus dia
bilang, “Kalau yang ini jangan dipakai ya. Punya gua soalnya”. Gini-gini, gitu.
Dia bilang kayak gitu. Ha, yang mana Ryl yang nggak boleh gue pakai? “Masak
gua mesti cariin juga buat lu”? Jadi dia kalau lagi misalnya stress, banyak
kerjaan atau apa gitu jadi marah-marah juga jawabnya. Terus nggak enak. Terus
gua juga selama ini bantuin lu nggak ada masalah, kenapa lu gua minta bantuan
gini aja marah-marah. Akhirnya aku bilang, “Ya udah deh, gua nggak jadi pakai
artikel lu. Gua kerjain sendiri aja”. Gua bilang kayak gitu. “Loh kenapa”, dia
bilang kayak gitu. Terus akhirnya baru nyadar gitu-kan. Dia nangis terus bilang
nggak enaklah gitu-gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya
udah baikan lagi. Nggak berantem sampai lama gitu, nggak...
Kalau kalian nyelesaiin konflik diantara kalian gitu gimana caranya?
Ya itu tadi. Ya kalau misalnya ada masalah, diomongin langsung kalau nggak
suka atau apa.
Nggak sampai lama gitu ya. Kalau lagi konflik sama Bensa, Ray biasanya
cerita sama siapa? Atau dipendam sendiri terus diselesaiin berdua?
Kalau aku sih orangnya nggak mau mikirin ya. Jadi kalau misalnya dia mau
ngomongin ya silahkan, kalau nggak ya udah. Jalanin aja. Nggak pernah cerita
atau apa sih.
Kalau selain sama Bensa, Ray biasanya temanan sama siapa?
Itu, si Eko.
Lebih dekat mana, dia sama Bensa dengan Ray?
Lebih dekat sama dia (Eko) kali ya. Soalnya sama-sama cowok juga kan.
Terus kemana-mana bareng gitu. Walaupun dia DKV. Terus kayak gitu juga.
Jadi walaupun dari SMA udah kuliah, temannya dia lagi, dia lagi gitu.
Itu juga temannya Bensa?
Iya, temannya si Cheryl juga.
Teman SMA ya. Terus kalau teman cewek?
Paling Bella tadi.
Kalau Bella sama Bensa, lebih dekat yang mana?
Kalau dilihat dari perasaan, mungkin lebih dekat ke Cheryl ya. Kalau dari
secara jarak dan intens ketemunya, lebih sering ke si Bella.
Kalau lebih nyaman ceritanya, sama Bensa atau sama Bella?
Ya sama si Cheryl sih.
Kenapa?
Kenapa ya? Karena masih ada sekat-sekat gitulah sama yang lain.
Karena udah lama kali ya sama Bensa. Lalu pernah nggak ngebayangin suatu
saat Ray nggak temanan lagi sama Bensa?
Nggak pernah sih.
Terus mungkin kalau misalnya diposisiin, pernah kayak ada rasa “kalau gue
nggak temanan sama Bensa, gue nggak kayak gini-gini” atau “kayaknya gue
lebih enak temanan, harusnya gue temanan sama si Bella daripada Bensa”?
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Ada mungkin perbandingan-perbandingan kayak gitu nggak?
Nggak sih. Nggak pernah ada. Kalau itu cuma paling ngerasa kehilangan aja
sih sosok teman yang suka ngedukung gitu loh. Karena nggak semuanya kan
bisa ngedukung. Dan yang biasanya tuh ya kalau misalnya dekat teman, lamalama tuh jadi suka. Terus aku tuh nggak suka yang kayak gitu. Maksudnya,
akunya yang jadi ngejauh. Sedangkan si Cheryl ini nggak gitu. Dia benarbenar tulus ngedukungnya, atau apanya gitu.
Kalau Ray sendiri, kan si Bensa sekarang udah ada cowoknya. Pernah ngerasa
cemburu nggak sama cowoknya?
Bukan cemburu ya, cuma agak nggak suka aja sih sama cowoknya. Karena si
Cheryl ini berubah waktu ada cowoknya. Jadi waktu ada cowoknya, dia
gengsinya dinaikkin. Kan yang tadi nggak ada gengsinya, gengsinya jadi
dinaikkin, jadi lebih bossy, jadi ya... Jaim. Jadi ya nggak enaklah kalau dia
lagi ada cowoknya. Jadi lebih baik aku... Nggak cemburu, jadi lu jalan
silahkan sama cowok lu, tapi gua nggak ikut kalau lu lagi sama cowok lu.
Pernah diomongin nggak sama Bensa?
Pernah.
Terus Bensa ngomong gimana?
Dia cuma bilang, “Iya ya kayak gitu. Cuma sekarang udah nggak lagi kok.”
Ya gitu. Oh ya udah, gua percaya kok, percaya banget, gua bilang.
Terus sekarang masih nggak mau kalau dia lagi jalan sama cowoknya?
Ya masihlah. Masih adalah, walaupun dia bilang nggak ada, tapi tetap aja
masih ada. Nggak bisa hilang itu.
Cowoknya ini yang dari SMA atau yang baru lagi?
Bukan. Kalau dari SMA, cowoknya teman aku juga kan. Jadi enak.
Kalau misalnya dalam persahabatan kalian, ada nggak rules yang mungkin nggak
tertulis, tapi kayak sebenarnya tuh ada, yang harus diikutinlah. Misalnya pada saat
Valentine tukaran kado, atau saat ulang tahun sama-sama kasih surprise?
Ya pas ulang tahun sih. Hampir selalu ya. Ngasih surprise.
Ray kasih surprise ke Bensa?
Iya. Sebaliknya juga. Terus kalau misalnya kemana-mana oleh-oleh dibawain
gitu. Terus apa lagi ya. Ya itu kurang lebih.
Ada aturan nggak misalnya, “Bens kalau lu ada apa-apa, cerita sama gue
dulu”. Ada nggak kayak gitu?
Nggak harus sih. Cuma ya aku pernah bilang, lu kalau ada apa-apa ngomong
aja ke gua. Tapi aku nggak bilang lu harus cerita dulu sama gua, nggak. Cuma
kalau ada apa-apa sama cowok lu atau gimana, ngomong aja ke gua.
Biasanya apa sih sesuatu yang identik, misalnya Ray lihat sesuatu pasti
ingatnya ke Bensa? Apakah itu film, atau sesuatu yang ini nih Bensa banget.
Ada sih. Tapi lupa. Harus lihat bentuknya baru ingat.
Barang atau tempat?
Barang... Baju batik.
Kenapa lihat batik, ingat Bensa?
Karena dia beliin aku baju batik.
Jadi ngelihat baju batik ingatnya Bensa.
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: Iya, ingatnya pengen beliin dia. Cuma belum kesampean. Terus apalagi ya...
Kalau lihat Sherina juga ingatnya dia.
: Kenapa lihat Sherina ingatnya Bensa?
: Karena dulu waktu dia kecil dijulukkinnya Bensa sama Sherina. Petualangan
Sherina itu tuh dulu.
: Terus kamu jadi Sadamnya?
: Nggak juga. Terus kalau lihat mantannya, pasti keingatnya sama si Cheryl.
Karena dia dulu kan lima tahun atau empat tahun gitu sama mantannya. Jadi
kan ngeplek banget nih, sama teman-teman juga.
: Kayaknya dari tadi Ray manggil Bensa itu Cheryl ya? Itu orang kayaknya
jarang banget manggil Bensa tuh Cheryl. Itu kenapa sih? Apa itu panggilan
khusus?
: Nggak. Justru kalau teman-teman SD, teman-teman SMA, pasti manggilnya
Cheryl. Cuma teman kuliah, karena Cheryl ada dua kan. Ada Cheryl Vera,
sama Cheryl dia, jadi dia dipanggilnya Bensa. Sebenarnya namanya Cheryl
dari awal dipanggilnya. Justru ke sini berubah dipanggil Bensa. Aku nggak
bisa manggil dia Bensa. Dia juga nggak bisa manggil aku “Rei”. “Ray” pasti.
Sebenarnya “Rei” cuma anak SMA yang ke bawah dulu manggilnya “Ray”.
Jadi kebiasaan. Dari SD kan masih katro, terus SMP udahlah. Teman-teman
yang lama masih “Ray” gitu.
: Kalian masuk UMN janjian atau gimana bisa sama-sama?
: Janjian nggak ya. Agak janjian sih. Dulu nggak direncanain. Tapi dulu barengbareng daftar sama satu grup gitu, sama cowoknya juga. Ya udah jadi daftar.
: Ray merasa puas nggak dengan hubungan yang dijalanin dengan Bensa?
: Puas sih. Cuma belum puas-puas banget.
: Yang mendasari belum puas-puas banget itu apa?
: Ya masih ada hal yang belum bisa aku share ke dialah.
: Misalnya tentang apa?
: Ya itulah. Topiknya nggak bisa di-share.
: Topiknya itu kamu ceritain ke siapa?
: Ke Eko. Lebih nyaman ke cowok ceritanya, daripada ke cewek.
: Kalau sama Bella juga nggak cerita?
: Nggak.
: Apa sih yang membuat hubungan kalian bisa bertahan sampai sejauh ini?
: Ya itu tadi. Karena nggak pakai affair. Karena nggak pakai cinta-cintaan gitu. Ya
jadi bisa bertahan. Karena kalau udah mulai kayak gitu, akunya sendiri yang
jauhin. Kan teman ya teman. Kalau pacar ya pacar. Jangan diamburadulin.
: Ada harapan nggak buat persahabatan kalian ke depannya? Atau pengennya
Bensa gimana ke Ray?
: Ya saya berharap dia putus sama cowoknya dan mencari yang lebih baik.
: Kenapa?
: Ya pokoknya aku tahulah si cowoknya ini kenapa.
: Kalau Ray sekarang lihat Bensa dengan posisinya yang sekarang ini, apa yang
Ray lakukan buat si Bensa?
: Masih belum tahu ya. Bingung juga ya. Biarin aja. Biar dia belajar hiduplah.
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Toh bangkai nggak bakal sembunyi terus-terusan kan. Nanti juga bakal
kecium. Ya biar dia belajar aja.
Jadi mungkin karena ada orang ketiga inilah ya istilahnya yang membuat
mengganjal di hubungan persahabatan kalian.
Sedikit.
Tapi buat Ray sendiri kenapa Ray masih tetap mau temanan sama Bensa?
Meskipun dengan keadaan sekarang ini.
Ya karena udah sayanglah. Udah kayak saudara sendirilah gitu. Udah teman
dekat banget. Dari kecil juga. Udah tahu dia dari kecil sampai ini, mana tega
juga sih ninggalin gitu.
Kalau Bensa cerita soal cowoknya? Ray gimana nanggapinnya?
Sebisa mungkin memberikan tanggapan yang negatif ke dia. Ya dia juga mengiyakan
gitu loh. Dia juga setuju kalau aku bilang. Dia gini gini kan. Terus aku juga udah
bilang ke dia, “Lu pasti suatu saat bakal dapat cowok lagi. Lu sama yang ini pasti
bakal putus entar”. Terus dia bilang nggak tahu deh, biarin aja dulu kayak gitu.
Kalian merasa risih nggak kalau misalnya Bensa meluk Ray sebagai teman?
Kalau peluk-pelukkan gitu belum ya. Nggak sampai peluk-pelukkan. Nggak
enak juga kali ya. Paling rangkul, sama dia gandeng-gandeng sama pukulpukul doank paling.
Kalau “seterbuka” apakah Ray sama Bensa?
Ya masih 80%.
Kalau yang Ray rasain terhadap keterbukaan Bensa ke Ray?
Kalau aku rasa dia sudah 100% kali ya. Nggaklah, 90%.
10% kemana?
10% itu hal-hal pribadi dialah. Yang tidak aku tanya juga.
Yang tidak ditanya itu soal apa?
Ya misalnya dia ngapain aja sama cowoknya. Walaupun aku tahu. Tapi tidak
membahas hal itu.
Ray tadi 80%, 20% kemana?
20% itu khusus untuk cowok-cowok.
Kayak buka BB, atau main ke rumahnya masuk ke tempat-tempat pribadinya
kayak kamarnya, pernah nggak?
Pernah sih, cuma biasanya kalau ke rumahnya nggak masuk ke kamarnya.
Tapi kalau dia ke rumah aku, pernah sekali. Cuma nggak terlalu sering juga,
karena jauh juga dan di rumah aku nggak ada apa-apa. Masuk ke kamar sih
nggak masalah.
Kalau buka-buka BB gitu. Misalnya dia baca BBM Ray dengan si Eko, atau
sama yang lain, Ray ngizinin atau nggak?
Nggak apa-apa sih.
Kalau Bensa sendiri ngebolehin nggak kalau Ray buka dompetnya, tasnya?
Kayaknya nggak apa-apa juga. Tapi akunya yang nggak gitu.
Bisa tolong diceritain pengalaman yang nggak menyenangkan lagi yang
pernah kalian lalui?
Nggak ada sih ya. Paling karena sifat-sifat itu doank. Sifatnya dia yang seperti itu,
jadi kadang-kadang tuh jadi malas. Jadi udah deh jaga jarak dulu gitu. Terus kadang-
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kadang dia secara nggak sadar, dia bossy. Dia kan anak tunggal kan ya. Mungkin itu
udah nalurinya dia kali, dia jadi agak bossy. Terus gua merasa jadi kok lu giniin gua
sih. Ya jadi tersinggung gitu. Cuma ya disimpan aja sampai hilang sendiri.
Kalau pengalaman yang paling berkesan yang Ray pernah ingat sama Bensa?
Oh kalau yang melekat ini kali ya. Nyanyi pas dia ulang tahun. Nge-band.
Pas ulang tahun ke berapa?
Tujuh belas.
Itu dia yang minta atau inisiatif Ray sendiri?
Dia yang minta. Kan aku juga malu-malu kan. Dia yang minta ya udah. Aku
tuh nyanyi cuma di ulang tahun si itu doank, yang lain nggak.
Selama temanan sama Bensa, 15 tahun Ray udah punya pacar berapa kali?
Berapa ya. Empatlah.
Itu Bensa pernah cemburu nggak sama pacarnya?
Nggak, nggak pernah.
Lebih dekatan Bensa atau pacarnya Ray?
Ya saat pacaran lebih dekat sama pacar sih. Tapi bisa ada porsinya masingmasinglah. Masih bisa dibatasin. Dan dia juga orangnya ngerti gitu.
Sejauh ini Ray udah ngerasa ngerti Bensa banget belum?
Aku rasa sih udah ya. Ya sebenarnya 90% dari dia udah tahulah. Ya dia
mikirin apa kadang aku juga tahu. Gitu loh. Jadi kadang BBM, lo tahukan apa
yang gue pikirin. Iya, gue tahu. Kadang-kadang kayak gitu.
Dari Bensa sendiri, udah berapa persen ngerti Ray sejauh ini yang dirasain?
Dia ngerti... Ya dia ngerti juga sifat aku. Cuma kalau sifat aku... Sebenarnya aku
punya sifat yang temperamental, tapi aku bisa jaga. Sama dia, aku nggak pernah.
Cuma sama orang tertentu. Misalnya sama pacar, aku bisa. Misalnya mau marahmarah gitu, aku bisa. Pokoknya bisa berubah deh. Bisa berubah jadi orang jahat
gitulah. Bukan jahat gimana. Maksudnya jadi nggak pengertian, jadi kalau diskusi
maunya menang sendiri. Aku bisa kayak gitu. Cuma kalau sama dia, nggak
keluar. Dia mungkin nggak pernah tahu aku punya sifat itu kali.
Itu kenapa?
Nggak tahu. Dengan sendirinya gitu. Sama semua sih. Jadi membatasi diri.
Sebenarnya itu supaya nggak ada konflik ya. Jadi malas. Lebih baik berantem
sama pacar daripada berantem sama teman gitu. Lebih baik seperti itu. Jarang
banget dia pasti lihat aku marah. Sedangkan aku sering lihat dia marah.
Ray merasa sulit nggak buat lebih tahu tentang Bensa dibanding dulu?
Nggaklah, justru sekarang lebih dekat.
Ada masukkan nggak secara umum saja, supaya hubungan persahabatan
cewek cowok bisa tetap langgeng sejauh ini?
Pokoknya itu ya intinya jangan main di belakang, kalau ada masalah
diselesaikan, kalau emang tujuannya mau sahabatan jangan pakai perasaan.
Jangan pakai perasaan yang menuju ke pacaran, dating. Hargailah pendapat
sahabat lu, terima kekurangan dan kelebihan sahabat lu tuh apa aja.
Kekurangan harus diterima, kelebihan harus diakui. Itu sih.
Sejauh ini cukup. Paling kalau ada yang kurang lagi aku tanya ya. Makasih ya Ray.
Iya, sama-sama Stefanie.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 1B

Sumber

: Cheryl Pricilla Bensa

Tanggal

: Rabu, 12 Desember 2012

Waktu

: 13.29 – 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 3, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Bensa. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sekarang kita akan
masuk ke pertanyaan yang lebih mengenai persahabatan Bensa dan Ray
kurang lebih 15 tahun. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal mengenai
persahabatan Bensa dan Ray. Sejak kapan sih Bensa kenal sama Ray?
J : Dari TK sih sebenarnya. Dari TKP bareng-bareng, pas playgroup masih umur
4 tahun tapi cuma nggak dekat-dekat banget. Cuma kenal Ray gitu.
T : Jadi ketemunya di TK. Terus waktu itu duduk bareng itu gimana bisa kenalan
atau gimana?
J : Kayaknya gara-gara satu kelas aja sih waktu itu. Cuma nggak ingat karena
masih kecil banget. Nggak ingat sih, Cuma kenal Ray-lah dari situ.
T : Terus sejak kapan Bensa dan Ray jadi dekat?
J : Sebenarnya kalau dekat banget itu waktu SMA, pas OSIS bareng deh jadi
dekat.
T : Ditempatin di satu divisi?
J : Nggak sih beda. Aku ketua OSIS waktu itu, dia kayak bagian seksi humas deh
kayaknya. Terus lumayan dekat. Karena dulunya kan udah pernah, dulu jadi
kayak SD bareng-bareng segala macam bareng-bareng jadi kayak dekatlah.
T : Jadi waktu TK, SD, SMP, dan SMA itu sama?
J : Pokoknya di sekolah yang sama.
T : Semua tingkatan itu sama?
J : Iya cuma pokoknya SD itu kan kelas 1 sampai 6 pokoknya aku sekelas terus
sama Ray. Pas SMP itu nggak pernah sekelas tapi masih pokoknya satu
sekolah. Terus pas SMA-nya, pas kelas 2 SMA penjurusan IPA itu baru
bareng-bareng lagi sampai sekarang.
T : Oh gitu. Jadi waktu kelas 2 SMA itu sekelas sama Ray, kelas 3 juga sampai
sekarang. Nah terus apa sih yang membuat kalian menjadi dekat? Jadi sahabat.
J : Kalo itu sih mungkin karena kita berdua punya kesamaan yang sama gitu loh,
terus pikirannya kadang-kadang suka nyambung banget. Jadi entah gimana
sering bareng. Terus si Ray misalnya lihat orang gitu terus lihat ke aku, aku
udah kayak tahu apa yang dipikirin dia entah kenapa. Selalu kayak gitu.
T : Tadi bilang ada kesamaan. Kesamaan apa maksudnya?
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: Kalau lagi ngobrol soal sesuatu itu tuh pasti pikirannya sama. Entah apa pun
itulah. Misalnya ngomongin teman. Jadi mirip kita cara berpikirnya.
: Waktu Bensa dekat sama Ray itu di SMA kelas 2, nah itu nggak langsung jadi
dekat kan. Ada orientasi dulu. Itu berapa lama sih sehingga kalian saling
ngerasa “ini loh sahabat dekat aku”?
: Waktu itu sih sebenarnya dekat tapi nggak dekat banget. Dia punya teman
yang lebih dekat dari aku. Cuma kayak sering kalau cerita-cerita itu tuh sudah
mulai SMA 3. Tapi kayak gara-gara aku punya pacar, jadi ya ceritanya sama
Ray dan teman yang lain tapi satu kelas itu pun tahu karena pacarannya di satu
kelas. Jadi Ray-nya suka kayak, “Ah gue nggak mau ah lihat lu marah-marah
waktu di OSIS”. Karena kebetulan pacar aku di OSIS terus dia (Ray) yang
nengahin kalau lagi rubit. Deketnya gitu karena di SMA bareng.
: Biasanya kalau cerita-cerita sama Ray, cerita soal apa aja?
: Biasanya topiknya nanyain dia gimana, lagi ngapain, ganti status BBM aku
tanyain kalau ada yang aneh-aneh gitu. Terus paling kalau lagi curhat soal
pacar kayak gitu, sama paling urusan kuliah.
: Kedalaman topik yang dibahas sejauh mana? Misalnya cerita soal pacar,
ributan, diceritain nggak sampai kedalam-dalamnya atau cuma yang penting
tahu aja kalau lagi ribut.
: Diceritain sih. Diceritain penyebabnya apa gitu. Terus palingan aku tanya
menurut lu gimana Ray, menurut lu gimana sih, emang cowok tuh mikir apa.
Lebih dalam sih, karena biasanya dia tahu gimana gitu.
: Dan dia juga lebih ngerti gimana Bensa gimana ya. Terus kalau masalah
pribadi selain masalah pacar, tentang Bensa sendiri diceritain nggak sama
Ray? Misalnya soal sakit, keluarga, dan lain-lainnya.
: Kayak waktu pas papaku meninggal, aku sih waktu itu langsung nelponnya
Ray entah kenapa, jadi gitulah.
: Dibandingkan pacar sama Ray lebih pilih atau kayak ada apa-apa itu lebih
enaknya cerita kemana?
: Sebenarnya sama pacarku juga iya cuma tergantung tentang apa dulu gitu loh.
Kan sama pacar ceritain tentang dia juga nggak bisa. Misalnya kayak waktu
papaku meninggal, aku bilang ke pacarku dulu sih emang tapi waktu itu
ditelpon sama Ray. Jadi kayak ya perlu dua-duanyalah sebenarnya karena
orientasinya beda. Satu teman baik yang tahu kita dari awal, satu lagi pacar
yang sekarang.
: Kalau misalnya tentang Ray sendiri, Bensa udah ngerasa tahu banget nggak
sih tentang Ray itu gimana?
: Kalau itu sih nggak tahu ya. Nggak tahu sih sampai sekarang. Cuma kalau
kayak sifatnya dia gitu-gitu udah ngerti banget cuma nggak tahu kalau dia
punya dibelakangnya apa gitu nggak tahu sih.
: Ray suka cerita-cerita sama Bensa misalnya dia suka sama cewek atau soal
keluarganya?
: Kalau soal itu sih cerita, tapi belakangan ini nggak terlalu soalnya dia lagi
fokus kerja banget jadi kayak ngomongin kerjaannya dia gitu-gitu.
: Biasanya yang mancing cerita duluan, dia yang cerita atau Bensa yang
mancing-mancing?
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: Biasanya sih, kayaknya aku deh. Maksudnya nanya dulu gitu. Lu lagi ngapain
sih sekarang, kayak gitu. Terus misalnya dia bilang, iya nih lagi sibuk kerja.
Kerja apa an, baru maksudnya dia cerita. Biasa sih kayak aku yang mancing
deh. Tapi kadang-kadang si Ray juga sering kayak pernah BBM, gimana
hubungan lu dengan si ini. Suka tanya gitu juga jadi tergantung.
: Kalau misalnya ada nggak hal yang Bensa tuh nggak ceritain ke Ray?
Biasanya soal apa?
: Adalah. Nggak semua diceritain ke Ray juga sih kayak misalnya kalau yang
misalnya aku lagi pergi sama pacarku, nggak bakal aku bilang ke dia gitu.
Nggak semuanya juga sih. Paling kalau lagi butuh teman yang bisa ngertiin
aja baru cerita ke Ray, atau lagi iseng.
: Apa sih yang menyebabkan Bensa pikir hal itu nggak penting buat Ray tahu?
Sehingga nggak penting buat Bensa ceritain ke dia.
: Nggak ini aja, kalau misalnya kayak aku pergi kemana gitu kalau dikasih tahu
semua kan kayaknya lebay banget. Kayak nggak perlulah segitunya kecuali
dia nanya. Soalnya kita juga cuma teman kan, nggak lebih gimana gitu jadi
nggak harus lapor semua ke Ray.
: Bensa sendiri kenal nggak sih sama orang-orang disekitar Ray, kayak
keluarganya, pacarnya, temannya.
: Kalau keluarganya sih tahu. Kenal sih sama mamanya. Terus papanya juga.
Pokoknya tahu deh kalau yang keluarganya. Cuma kayak teman diluar kampus
kayak dia punya teman yang lain lagi nggak tahu gitu sih.
: Cuma kalau teman-temannya yang di kampus tahu gitu?
: Tahu. Terus teman SD sampai SMA ya tahu karena sama terus kan dari dulu.
: Kalau soal pacarnya atau cewek yang dia suka?
: Pacarnya, sekarang dia belom punya pacar sih setahu aku. Nggak tahu ya.
Tapi kayak tahulah kayak yang dulu-dulu mantannya siapa terus dia suka
sama siapa tahu sih. Dia cerita.
: Ray sendiri kenal nggak sama orang-orang disekitar Bensa, kayak keluarga
Bensa, teman-teman?
: Kenal kok, pasti kenal sih. Kayak mama aku, papa aku juga kenal. Terus dia
kan sering kalau misalnya dia lagi ujian sering ke rumah. Emang belajar
bareng-bareng di rumahku jadi pasti kenal sama keluargaku yang di rumah.
: Suka ada rasa kecemburuan nggak, mungkin cemburunya bukan dalam arti
kayak sebagai pacar tapi kayak misalnya “Ray gue kan sahabat dekat lu tapi
masak lu lebih milih dia dibandingin gue”, kayak gitu?
: Kayaknya kalau itu pernah. Tapi kayak nggak gimana-gimana banget sih.
Kayaknya pernah deh.
: Itu kenapa sih yang buat Bensa kayak kesel?
: Ya itu kayak ngerasa maksudnya kok elu nggak cerita sama gue. Istilah gue
udah dekat banget sama elu. Ya perasaan itu sih biasanya. Cuma emang kalau
rasa memiliki kayak pacar gitu, kalau gue sama Ray, gue enggak pernah suka
sama Ray karena emang kita udah temenan banget dari dulu. Jadi kayak ya
sebatas kenapa lu ngggak cerita sama gue. Kayak kita punya teman cewek
yang nggak cerita, kayak aneh banget gitu kan.
: Seberapa sering sih biasanya BBM-an, SMS-an sama Ray, apakah tiap hari
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atau kalau lagi mood aja?
Kalau lagi mood aja sih biasanya, nanya “Ray, lu lagi ngapain” atau nggak
manggil doank “Raaaayyy” gitu. Terus entar dia bales.
Sehari itu pasti ada komunikasi?
Nggak tiap hari juga sih. Cuma tergantung kadang-kadang doank gitu.
Misalnya nanyain karena tahu dia mau prasidang nanyain gimana gitu-gitu.
Kalau ketemu juga nggak tiap hari?
Nggak. Kalau ketemu juga nggak.
Ada gak sih dalam persahabatan kalian kayak “ritual” khusus misalnya
panggilan akrab atau perayaan wajib tertentu misalnya tukaran cokelat saat
Valentine untuk nunjukkin rasa sayang sebagai sahabat?
Kalau ritual gitu sih nggak ya si Ray. Nggak sih, kayaknya nggak ada deh
ritual yang gimana banget gitu nggak ada. Cuma si Ray sih kalau lagi pergi
pasti bawain oleh-oleh pasti ingatlah sama aku. Gitu aja sih.
Bensa gitu juga?
Iya.
Ada rules nggak dalam persahabatan kalian?
Nggak ada sih. Kayak let it flow aja. Karena kayaknya dekat sama Ray pun
ngalir aja gitu bukan yang dalam society yang harus ada rules.
Mungkin ada peraturan nggak tertulis atau kebiasaan yang kayaknya
“pokoknya Ray kalau ada apa harus cerita sama gue”?
Nggak maksa sih biasanya. Cuma selalu bilang, “Ray, lu kalau ada apa-apa
kasih tahu gue. Jangan diam aja. Gue ada gitu loh.” Gitu doank sih.
Pernah nggak ngalamin kayak putus hubungan sebagai teman, ngalamin
konflik, nggak saling komunikasi karena masalah tertentu?
Kayaknya belum pernah deh.
Jadi paling cuma kesal, habis itu udah? Palingan itu berapa lama sih? Saking
kesalnya Bensa gimana sama Ray?
Iya. Terus terang nggak bisa lama-lama marah sama Ray. Dan kayaknya juga
jarang sih. Misalnya kayak cemburu dia cerita sama orang lain pun kayak ya
udahlah. Biarin aja. Jadi kayak nggak dibawa masalah sampai panjang banget.
Apa yang buat Bensa nggak bisa lama-lama marah sama si Ray?
Kenapa ya. Soalnya nggak tahu. Si Ray itu kalau ada tuh selalu bikin ceria.
Terus orangnya emang lucu banget. Jadi kayak nggak mungkin aja bisa tahan
lama nggak ketawa kalau ada dia.
Dalam suatu hubungan kita sebagai manusia melakukan perhitungan ekonomi.
Apa sih yang udah Bensa berikan ke Ray? Misalnya apa aja yang menurut
Bensa udah pernah kasih ke Ray? Waktu-kah, perhatian-kah, atau apakah.
Kalau itu sih banyak kali ya.
Bisa disebutin nggak apa gitu?
Apa ya, kayaknya misalnya waktu lagi jalan-jalan gitu terus gimana ingat sama
Ray. Pokoknya gimana terus ingat si Ray jadi aku beliin baju batik. Padahal sama
sekali nggak ada event khusus terus beliin dia. Terus kayak ke rumahnya gitu
pasti bawain makanan, kayak gitu-gitu. Yang kadang-kadang kita ngelihat barang
terus ingatnya Ray eh terus beli. Tapi nggak banyak-banyak banget.
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T : Dari Ray sendiri, temanan sama Ray apa sih yang Bensa dapatin si Ray?
J : Banyak sih, dukungan moral. Dia support banget kalau apa-apa gitu. Terus ya
senang aja. Di dekat Ray itu pasti senang deh, entah kenapa kayak auranya
yang ceria-ceria, senang-senang gitu. Sebenarnya yang paling penting karena
dukungan moril aja sih.
T : Bensa menjalin hubungan dengan Ray sebagai teman merasa puas nggak
dengan hubungan yang kalian jalanin?
J : Puas-puas aja sih. Cuma pengennya ya dia cerita lebih banyak.
T : Jadi bukan Bensa yang ngejar dia, tapi dia yang lebih terbuka ya. Pernah
nggak ngebandingin hubungan yang kalian jalanin? Bensa selain dekat dengan
Ray, ada teman dekat lagi nggak?
:
Yang dekat-dekat banget nggak ada gimana sih.
T
J : Kalau misalnya yang dekat tapi nggak sedekat Ray itu siapa?
T : Paling kayak Agnes.
J : Ada nggak terlintas dipikiran Bensa, kayaknya nih kalau temanan sama Agnes
pasti buat hidup lebih bahagia lagi dibandingin sama Ray?
T : Nggak sih. Tetap si Ray yang paling bikin bahagia.
J : Menurut Bensa apa yang membuat hubungan kalian tetap bertahan sampai
saat ini? 15 tahun itu bukan waktu yang singkat.
T : Karena kita di tempat yang sama terus, Ste.
J : Jadi karena kedekatan ya?
T : Karena di tempatnya sama terus. Udah gitu kan dia ngambil Jurnalistik,
ketemu lagi. Jadi ya, sama terus gitu-lah.
J : Kalau di kelas juga sekelompok?
T : Iya sih, banyakan iya.
J : Terus ada nggak yang kadang-kadang orang bilang, “Bens, kok lu nggak
pacaran sama Ray aja sih”?
T : Iya, sering banget itu mah. Pasti gue jawab, “Aduh gue udah nggak bisa deh
kalau sama Ray”. Udah tahulah, udah parah bangetlah. Maksudnya lihat si
Ray dulu aja kalau di kelas, dia ganti baju buka-bukaan aja di kelas. Jadi kita
sampai sekarang kayak ya udahlah gitu. Kayak nggak bisa dijadiin pacar gitu.
Mikirnya sih gitu. Udah terlalu banyak tahu tentang dia jadi kayak nggak
mungkinlah gitu.
J : Bensa mungkin ada harapan buat hubungan kalian ke depannya?
T : Ya semoga masih temanan aja sampai akhirnya gitu. Bahkan aku pengennya
tuh kalau pas gue nikah, dia yang jadi saksinya kek atau bapak babtisnya anak
gue kek. Pokoknya yang kayak gitu. Ya supaya long lasting aja.
T : Misalnya Bensa sama Ray lagi sama-sama, kalian menunjukkan kedekatan
kalian gimana? Cewek sama cowok nih, ada rasa sungkan nggak misalnya
megang si Ray, meluk dia.
J : Sebenarnya nggak sama Ray. Tapi paling cuma bukan kayak pelukan sama
pacar gitu. Paling rangkul doank gitu-gitu aja sih.
T : Bagi Bensa sendiri, Ray itu apa sih dalam hidup Bensa?
J : Ya teman di segala situasi-lah, intinya gitu.
T : Apa yang membuat Bensa bisa tiba-tiba inget, pokoknya apalah yang Ray
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banget? Misalnya melihat sesuatu yang Bensa tahu itu ciri khasnya Ray. Atau
bisa juga sifatnya, misalnya kalau dia marah pasti gini. Yang Bensa tahu
banget soal dia.
Sebenarnya tahu banget sih bahasa nonverbalnya si Ray. Pokoknya kalau dia
lagi sebel banget sama orang gitu kelihatan banget mukanya, tapi gue nggak
bisa menggambarkan kayak apa. Cuma kayak ketahuan aja kalau dia lagi sebel
sama orang kayak apa, kalau dia lagi kayak ngelihat sesuatu terus pengen
komentarin gitu. Ketahuan banget deh. Pokoknya kalau bahasa nonverbalnya
udah ketahuan banget.
Kalau jadi pacar Bensa sendiri pernah nggak merasa cemburu sama Ray?
Nggak tahu ya sebenarnya belom pernah nanya. Pernah sih dulu nanya,
“Kamu itu (cemburu) nggak sih sama Ray”. Ya pernahlah, pernah cemburu
gitu katanya. Cuma karena aku juga sering cerita sama dia soal Ray jadi ya
mungkin nggak terlalu gimana banget.
Bensa ngejelasin nggak ke pacar Bensa, Ray itu gimana?
Jelasin sih. Terkadang dia pun nanya gimana si Ray. Gini gini gitu. Jadi topik
pembicaraan juga.
Ada nggak pengalaman yang paling berkesan atau yang nggak terlupakan
dalam hubungan kalian?
Apa ya. Waktu itu sih pernah si Ray lagi hujan-hujan datang ke rumah bawain
novel 5 cm.
Kayaknya cukup itu dulu untuk hari ini. Nanti misalnya ada yang kurang, saya
hubungin Bensa lagi ya.
Sip.
Terima kasih Bensa.
Silahkan.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 2A

Sumber

: Hendrik

Tanggal

: Sabtu, 15 Desember 2012

Waktu

: 09.50 – 10.19 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 3, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Hendrik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Dalam penelitian
saya ini, saya akan lebih dalam membahas mengenai hubungan persahabatan
Hendrik dengan Pram. Bisa tolong diceritakan nggak ketemu sama Pram itu di
mana dan kenalnya sejak kapan?
J : Siang. Pertama ketemu Pram itu sih waktu SMP kelas 1. Di awalnya nggak
terlalu dekat, ya cuma kenal-kenal gitu.
T : Sekelas ya?
J : Nggak. Nggak sekelas malah. Dia punya teman sendiri, aku punya teman
sendiri. Cuma ya saling tahu aja oh Pram tuh ini ini ini. Terus lanjut ke kelas 2
SMP, 3 SMP tuh jadi semakin dekat sih. Gitu.
T : Saling dekatnya kenapa?
J : Mungkin karena punya hobi yang sama kali ya.
T : Hobi apa?
J : Nyanyi.
T : Jadi ikut kayak paduan suara gitu?
J : Iya, paduan suara juga. Terus kayak ikut lomba bareng.
T : Pertama kali gimana kenalannya? Dikenalin?
J : Kenalan sih, kayak gitu. Itu waktu SMP kelas 1.
T : Kesan pertama kali lihat Pram waktu itu gimana?
J : Biasa aja.
T : Terus pernah kepikir nggak sih, oh Pram ini cocok jadi teman?
J : Nggak sih karena dia punya teman sendiri, aku juga punya teman sendiri.
T : Dekatnya di SMP kelas 2 atau 3. SMA-nya barengan ya? Sekelas?
J : Nggak, bahkan kami tuh nggak pernah sekelas.
T : Tapi kontak-kontakkan? Biasanya apa sih yang diomongin?
J : Iya, SMS-an. Kalau dulu sih kayak ngomong soal nyanyi, terus ya paling
cerita-cerita gitu lah.
T : Terus sekarang udah di 1 kampus yang sama kan. Itu janjian nggak sama
Pram, “Kita bakal masuk nih di UMN, sama-sama yuk”?
J : Pertama sih iya. Iya... Memang karena dekat, jadinya udah bareng aja yuk
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Pram, kayak gitu. Dan lucunya sih awalnya mama saya nggak setuju kuliah di
sini karena memang anak cowok sendiri dan merantau jauh. Terus akhirnya
mama saya dan mamanya Pram ketemu buat ngomongin.Terus mamanya
Pram cerita ya Jakarta nggak kayak gini kok, kayak gini, kayak gini. Akhirnya
mamaku ngijinin, akhirnya bisa bareng.
Dalam pemilihan program studi kok juga bisa sama-sama Ilkom?
Iya, mungkin karena minatnya sama kali. Bawel...
Di kuliah ini menjadi semakin dekat kan dengan Pram, ada perbedaan nggak
kedekatannya dengan waktu di SMP, SMA, dan yang di kampus?
Mungkin bedanya semakin ke sini semakin dewasa kali ya. Terus kalau di
kuliah ini mungkin intensitas ketemunya nggak sesering dulu karena sekarang
punya kesibukan sendiri juga. Cuma untuk saling kontaknya masih gitu.
Kalau dulu kan komunikasinya paling ngomongin sekedar lebih task oriented,
istilahnya. Nah kalau sekarang ini kalian tuh lebih udah 8 tahun temanan itu
apa aja sih topik-topik yang lebih kalian bicarakan spesifik? Apakah masih
tentang nyanyi doank, atau udah lebih ke masalah pribadi juga diceritain?
Sebenarnya kalau untuk masalah pribadi sih agak jarang sih. Cuma kadangkadang suka cerita sih masalah pribadi gitu minta masukan. Tapi lebih banyak
soal hobi juga sih, nyanyi. Eh, tahu nggak sih penyanyi ini coba deh dengar
suaranya bagus. Terus kasih tahu lagu juga kayak gitu.
Seberapa terbuka sih Hendrik sama Pram? Apakah kayak yang di luar aja?
Mungkin kalau terbuka sih, kalau saya sih emang orangnya agak nggak suka
cerita masalah pribadi sih. Mungkin cerita, tapi nggak semuanya diceritain.
Jadi yang ketangkap sekarang ini Pram itu tahu tentang Hendrik apa saja?
Oh... Sebenarnya udah tahu busuk-busuknya juga sih. Kan karena udah lama
nih jadi udah tahu kebiasaan buruk baiknya gimana.
Kalau yang Hendrik tahu sendiri tentang Pram itu apa?
Kalau Pram itu orangnya... Dia terbuka, terus dia percaya diri banget, humoris
juga, terus apa ya... Baik sih. Royal kayak gitu.
Pernah nggak sih terjadi konflik diantara kalian?
Konflik sih sering. Cuma karena sering itu malah bikin makin kuat
pertemanannya kayak gitu. Dan konflik-konflik itu kita nggak pernah
berantem sampai seminggu sebulan. Paling sehari dan itu juga langsung
baikan. Ya udah maaf ya.
Biasanya siapa yang duluan minta maaf?
Kadang saya, kadang dia juga sih.
Lalu ada nggak kenangan atau cerita khusus yang pernah dilaluin sama Pram
selama kalian bersahabat? Apakah itu jalan-jalan bareng atau kamu pernah
kasih apa ke Pram?
Apa ya. Paling liburan bareng kali ya. Jalan-jalan ke Singapore. Terus waktu
itu juga ke Bali. Cuma itu sama teman-teman yang lain juga sih. Kalau kasih
barang pernah, tapi lupa deh.
Kalian kan kalau dilihat orang tuh dekat, pernah nggak ada yang bilang,
“Hendrik, kok lu nggak pacaran sama Pram aja sih”?
Itu sih udah banyak banget yang bilang. Bahkan awal kuliah nih. Kan sama
dia jalan terus kan, dikira pacaran. Terus kalau ada yang mau dekatin Pram
17
Penetrasi Sosial..., Stefanie, FIKOM UMN, 2013

T :
J :
T :

J

:

T :
J :

T :

J

:

T :

J

:

T :
J :

T :

J

:

T
J
T
J

:
:
:
:

pasti nanya eh itu cowoknya ya. Banyak sih. Terus kalau dulu ya waktu SMA
sih lebih sering ketemu bahkan kelar kelas langsung pergi ke mall berdua,
makan doank. Jadi sambil cerita kayak gitu. Kalau dulu. Kalau sekarang
intensitasnya makin berkurang. Tapi tetap aja sih orang bakal ngira berdua
pacaran, kenapa sih nggak pacaran aja. Kayak gitu, pasti nanya.
Terus kenapa nggak pacaran?
Ya lebih enak dijadiin teman aja sih. Lebih enak buat cerita-cerita gitu dan dia
sekarang juga udah punya pacar dan saya juga udah kan.
Nahkan Hendrik punya pacar, Pram juga punya pacar, kalian suka cerita
nggak misalnya Hendrik soal pacarnya Hendrik ke Pram gitu kalau lagi
ributan terus Pram juga cerita?
Oh... Pernah sih kayak cerita-cerita kayak gitu ya. Paling curhat biasalah.
Minta masukan juga ke Pram gimana, terus Pram juga kasih sarannya gimana.
Mending lu kayak gini aja, Pen. Kayak gitu.
Itu setiap kali ributan cerita atau ya kadang-kadang aja?
Kadang-kadang aja sih kalau ada waktu banyak kayak gitu ya karena sekarang
udah sibuk masing-masing jadinya udah mulai jarang cerita. Tapi kalau
ketemu pastinya ketemu. Cuma waktunya itu nggak banyak gitu.
Kalau Hendrik kan lebih suka cerita hal yang nggak pribadi, kalau Pram
sendiri dia cerita nggak? Misalnya soal sakit, atau hal yang dilaluin sama
pacarnya. Dia cerita nggak?
Kalau Pram sih, sama sih. Nggak terlalu banyak, paling... Dia ada sih ceritacerita kayak gitu cuma nggak terlalu sering kali ya. Mungkin dia pacaran juga
enjoy-enjoy aja jadi nggak banyak ceritalah.
Pernah nggak merasa cemburu, istilahkan kalian sudah ada social bonding,
merasa dekat terus ternyata Pram ada masalah apa tapi dia bukan cerita ke
Hendrik malah cerita ke siapa dulu?
Kalau untuk masalah itu ngertiin aja sih. Nggak cemburu karena dia punya
hak buat cerita ke siapa aja kan. Ya aku sih nggak masalah sebenarnya.
Seberapa dekat sebenarnya kalian itu?
Dekat sih. Kalau secara dekat tuh mungkin dekat banget. Mungkin orang tuh
bakal aneh kali ya cowok sama cewek kok bisa dekat kayak gitu. Ya kalau
bagi aku sih emang udah dekat banget.
Ada nggak rules dalam persahabatan kalian misalnya sampai Pram diapaapain sama orang, kamu kayak ada naluri harus belain dia dan juga sebaliknya
gitu sama Hendrik?
Nggak ada sih paling kita jalanin aja kayak gitu. Cuma kalau misalnya Pram
salah dan sebagai teman kalau dia salah nggak dibelain juga. Kita kasih tahu,
“Pram, lu itu salah”. Kasih pengertian juga, kasih tahu kalau lu salah. Kita
nggak harus gimana ya... Yang salah nggak harus dibela. Nggak selamanya
sahabat kita itu berbuat salah terus kita harus bela dia. Paling kita juga kasih
tahu kalau dia salah.
Ada nggak perayaan khusus misalnya saat Valentine tukaran boneka?
Nggaklah, paling ulang tahun doank. Traktir kayak gitu.
Itu setiap tahun kalau ulang tahun traktir?
Kalau misalnya ketemu sih pasti traktir sih. Kemarin juga kayak jalan-jalan ke
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Singapore terus ke Universal Studio, dia juga bareng keluargaku jalannya.
Jadi keluarga kalian juga saling kenal?
Iya, saling kenal.
Hendrik tahu nggak sih dengan siapa aja yang dekat dengan Pram, orangorang disekitar Pram? Kenal sama pacarnya?
Lebih banyaknya sih temannya Pram, temanku juga. Dan aku juga udah kenal
sama pacarnya Pram. Pram juga kenal sama pacar aku. Saudara-saudara Pram
juga aku kenal.
Dari sejauh ini Hendrik merasa puas nggak temanan dengan Pram?
Puas sih. Maksudnya walaupun ada konflik-konfliknya cuma ya namanya
orang pasti gimana ya... Pengen pendapat dia didengar gitu ya, kadang. Itu
yang akhirnya menyebabkan konflik. Cuma sejauh ini konfliknya itu menurut
gua yang bisa membuat kita bertahan lama. Jadi puas gitu.
Dari pertemanan itu juga apa sih yang Hendrik dapatkan dari Pram? Yang
membuat Hendrik mau temanan sama Pram sampai saat ini?
Yang buat aku mau temanan sama dia ya karena dia itu baik, yang pertama itu.
Terus saling mendukung juga. Terus apa ya... Ya karena sampai saat ini kita
udah temanan lama gitu. Jadinya agak sayang aja kalau kita udah temanan
lama terus pisah. Kayak ada yang aneh, ada yang hilang. Jadi ya paling itu.
Selain sama Pram, Hendrik punya teman lagi nggak yang sedekat itu?
Nggak sih, paling cuma Pram yang paling dekat. Kalau buat teman-teman
biasa, ada. Tapi buat yang lebih dekat dibandingkan Pram sih nggak ada.
Pernah nggak ada pemikiran kalau Hendrik bukan temannya Pram, pasti akan
lebih dapat sesuatu dibandingkan dengan Pram?
Nggak pernah sih. Nggak pernah mikir kayak gitu. Nggak pernah ngebayangin
gitu. Paling ya teman, temanan biasa. Cuma karena Pram ya udah lebih lama
aja mungkin jadi kayak gitu.
Pernah mungkin terlintas suatu saat nggak temanan lagi sama Pram?
Itu pasti ya. Kayak semakin ke sini semakin sibuk. Terus udah beda jurusan.
Terus paling entar dia juga udah kerja, aku juga kerja ya paling semakin
jarang bertemu tapi kontak sih tetap.
Apa yang membuat hubungan kalian bertahan hingga saat ini?
Paling saling percaya aja, terus nggak munafiklah. Nggak ngomongin.
Sejauh ini Pram pernah nggak mengecewakan Hendrik misalnya berbuat
sesuatu yang udah sebenarnya Pram tahu Hendrik tuh nggak suka tapi dia
masih lakuin.
Pernah sih. Ya paling balik lagi sih kayak emang Pram orangnya kayak gitu jadi
sabar ajalah. Terus itu juga kayak setengah jam minta maaf, udah sorry-lah.
Ada harapan nggak buat hubungan persahabatan kalian kedepannya gimana?
Harapannya sih mungkin tetap kontak-kontakkan, terus ya gitulah semakin
dekat gitu. Nggak berubah.
Ada nggak masukkan buat yang lainnya, kalian kan temanan cewek sama
cowok bukan pacaran, gimana menjaga supaya tetap dalam hubungan
persahabatan?
Ya paling saling percaya aja dan jangan mikir aduh udah enak nih temanan
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sama dia, apa pacaran aja. Banyakkan orang mikir kayak gitu. Cuma kalau
saya sih mikirnya karena udah enak temanan ya lebih baik temanan aja karena
takut juga misalnya udah temanan terus pacaran terus putus, entar udah nggak
temanan lagi kan. Biasa kan banyak yang kayak gitu. Cuma kita saling
percaya terus saling berhubungan aja sih buat teman-teman. Walaupun lu
cowok, terus yang teman lu cewek, itu lu nggak bisa temanan itu bukan hal
yang nggak mungkin gitu.
Kalau Pram lagi dekat sama Hendrik, komunikasi nonverbalnya gitu merasa
sungkan nggak misalnya megang atau nyentuh Pram?
Itu mah nggak pernah malu-malu lagi. Itu udah tahu buruk-buruknya kayak
gitu. Kayak misalnya si Pram kalau duduk nih di satu meja kalau makan bisa
segedean terus aku cuma gini, “Pram, bisa nggak geser dikit”. “Oh ya Pen,
sorry-sorry”. Terus paling kayak... Apa ya. Pokoknya yang jelek-jelek tuh
udah tahulah. “Luar dalamnya”.
Ada nggak cerita nggak mungkin tentang Pram lagi yang Hendrik tahu?
Pram... Dia sih pokoknya dia sih nonverbalnya paling aktif deh. Nggak bisa
diam dia. Suka kibas-kibasin rambut dan dia itu udah punya cita-cita jadi Miss
Indonesia dari tahun 2007 dan sampai sekarang dia masih ingin jadi Miss
Indonesia. Yang lucu itu ya sebenarnya kan aku temanan sama Pram nih dari
yang aku itu gendut banget sama dia yang kurus banget. Dulu itu jadi kayak
angka 10 gitu. Dan sekarang dia yang semakin mengembang terus aku yang
semakin kurus gitu jadi aneh aja. Sampai kita pernah bikin foto nih. Tahun
berapa kita foto di suatu tempat nah itu aku masih gendut dan Pram masih
kurus banget. Terus tahun lalu kita ke tempat itu lagi yang sama banget dan
kita foto lagi yang sama. Jadi ada perbandingan di tempat yang sama, cuma
sudah berapa tahun gitu nggak ke sana gitu terus kita bandingin. Dia yang
makin gendut dan aku yang makin kurus. Itu luculah, banyak hal. Keluarganya
Pram itu terbuka banget. Kemarin waktu opanya meninggal yang ditelepon itu
aku, “Pen, boleh nggak ke kosan Pram, buat bangunin dia”. Akhirnya aku ke
kosan dia lari-lari. Bokapnnya kayak udah percaya gitu sama aku. Mungkin
karena Pram nggak bangun ditelepon. Terus dulu juga waktu SMA-kan nggak
pernah ke Jakarta naik pesawat gitu sampai mau diajak ke Jakarta buat jalanjalan oleh keluarganya mau dibayarin tiket pesawatnya setengah. Kalau Imlek
juga mamanya ke rumah aku. Pram juga suka dapat angpau kalau lagi Imlek
gitu. Februari ini Brito sama dia ke Batam, Michelle sama aku juga ke Batam
bareng. Jadi kita double date. Pacarku sama pacarnya Pram itu udah tahu
bangetlah, nggak pernah cermburu kok.
Soal cerita lagi nih. Hendrik punya pacar, tapi kalau misalnya lagi ada
masalah, Hendrik lebih pilih cerita sama pacar Hendrik dulu apa sama Pram?
Lebih ke pacar sih. Kalau misalnya masalah soal sekitar. Tapi kalau soal
pacaran ya nggak mungkin cerita ke pacar juga, cerita ke Pram. Cuma lebih ke
pacar kali ya. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan aku cerita ke pram.
Cuma mungkin lebih duluan ke pacar karena lebih dekat.
Hendrik sama pacar Hendrik udah berapa lama?
Setahunan lebih... Mau satu tahun delapa bulan.
Lebih terbuka Hendrik lebih nyaman membuka diri, cerita-cerita itu sama
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Pram atau pacar Hendrik?
Lebih nyaman sih... Sebenarnya dua-duanya nyaman ya. Tergantung
konteksnya doank, kayak misalnya soal apa ya... Soal keluarga mungkin lebih
nyaman ke pacar. Cuma cerita kayak soal teman... Sebenarnya gimana ya... Ini
sih yang bikin aku mikirnya aneh. Dua-duanya nyambung gitu loh. Jadi kalau
cerita pasti dua kali cerita. Tetapi semakin ke sini agak jarang cerita sama si
Pram. Masalahnya karena jarang ketemu.
Yang lebih tahu Hendrik itu pacarnya Hendrik atau Pram kalau Hendrik
ngerasa sendiri?
Pram sih karena mungkin dari kelas 1 SMP gitu. Udah tahu banget.
Komunikasi yang kalian bangun ada panggilan khusus nggak?
Nggak sih. Panggilan cuma “Pram” gitu. Dia juga panggilnya Bopen.
Biasanya apa aja sih yang Hendrik nggak cerita ke Pram, lebih spesifik?
Lebih ke masalah keluarga ya. Emang pada dasarnya aku tuh malas cerita
orangnya. Tapi kalau punya waktu baru cerita. Terus mungkin masalah pribadi
juga kayak aduh Pram buat salah nih, cuma malas cerita ke Pram.
Kalau Pram sendiri, Hendrik ngerasa dia sudah terbuka nggak?
Sometimes sih kayak gitu. Cuma kadang aku juga pancing buat cerita.
Terus dia membuka diri?
Iya, dia membuka diri terus ya bilang lu nggak usah cerita ke siapa-siapa ya.
Biasalah kalau rahasia paling cuma aku sama dia doank yang tahu.
Sejauh ini cukup. Kalau misalnya ada apa-apa saya tanya lagi ya. Makasih ya.
Thank you.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 2B

Sumber

: Pramuda Wardani

Tanggal

: Senin, 17 Desember 2012

Waktu

: 12.52 – 13.35 WIB

Tempat

: Ruko Newton Timur No. 8, Scientia Garden
Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Pramuda. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akan
masuk dalam pertanyaan tentang hubungan persahabatan Pram dan Hendrik.
Bisa diceritain nggak sejak kapan kalian itu saling kenal?
J : Siang. Iya. Oke. Pertama-tama nih, mungkin saya lebih enak manggilnya
Bopen kali ya. Soalnya emang dari dulu manggilnya Bopen. Dari kapan ya?
Kalau dari kapan, dari SMP sih. Faktor karena proximity ya. Karena satu SMP
dulu, di SMP Yos. Kenal waktu kelas satu itu masih kayak tahu-tahu aja.
Terus baru mulai menjalin pertemanan itu kelas dua, kelas tigalah.
T : Itu karena sekelas atau gimana?
J : Nggak, bahkan dari dulu sampai sekarang sampai SMA nggak pernah sekekas
sama sekali. Itu karena faktor teman main. Jadi punya teman main yang sama
dari tiap kelas. Terus ngumpul, ya udah sampai sekarang. Tapi nggak pernah
sekelas bahkan.
T : Waktu SMA satu sekolah juga?
J : Iya, sampai sekarang.
T : Itu kok bisa satu SMA, apa barengan janjian buat masuk di SMA yang sama?
J : Ini karena faktor yang pertama kalau di sekolahku dulu di Yos itu rata-rata kan
itu satu komplek nih TK, SD, SMP, SMA. Jadi mungkin karena dekat kali ya.
Terus sekolahnya juga lumayan sih, lumayan bagus di Batam. Jadi karena
faktor itu juga. Mungkin karena nggak pengen jauh-jauh ya jadi satu sekolah.
Lalu faktor kedua mungkin karena nggak pernah ada janjian kok dari dulu.
Karena kebiasaan budayanya anak Yos TK-nya di sana, SD-nya di sana, SMPnya di sana, SMA-nya juga di sana. Karena faktor itu.
T : Sekarang kalian di universitas yang sama dan fakultas yang sama meskipun
beda program studi. Itu janjian atau gimana juga?
J : Kalau ngomong soal universitas ini agak panjang ya. Awalnya emang pertama
kali waktu itu aku ingat banget, Viola lagi presentasi pas edufair di sekolahku.
Aku tertarik karena faktor kenal juga kan sama Viola. Aku tertarik terus lihat
oh ni lumayan punya Kompas Gramedia, kayak biasalah. Terus iseng-iseng
ngajak nih, “Pen sekolah di mana”? Nah, awalnya Bopen itu kalau nggak
salah pengennya lanjut kuliah di Singapore. Tapi nggak tahu karena masalah
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apa akhirnya aku ngerayu-ngerayu dia. Terus dia bilang, “Aku nggak dikasih
nih sama mama papaku. Boleh nggak Pram minta tolong orang tuamu buat
bilang”. Jadi waktu itu sempat satu malam tuh kayak lamaran gitu. Orang tua
dia sama adiknya tuh datang ke rumah aku terus kayak aku minta tolong
mama papaku buat tolong Ma kasih pengertian ke orang tua Bopen kalau...
Mungkin gini ya karena faktor orang tua Bopen nggak pernah ngelepas
Bopen, jadi mereka takut. Wah Jakarta kan pasti dengarnya cerita yang
macam-macam. Takut ngelepas, jadi orang tuaku ngasih pengertian, “Nggak
kok ada Pram juga, mereka kuliah”. Kalau fakultas kan mungkin janjian, iya
janjian, pengen bareng ya udah jadilah. Tapi untuk konsentrasinya beda. Dia
lebih pilih jurnal, aku PR.
Kalau pertama kali banget Pram ngelihat Bopen kesannya apa sih? Bopen itu
orangnya gimana?
Dulu? Dulu aduh maaf banget ya Pen kalau lu dengar ini. Nah, aku ingat
banget waktu SMP. Dia itu lucu anaknya. Dulu kan dia pendek gitu. Kenapa
sih Bopen? Karena dia botak, dulu, dan pendek. Makanya dulu dipanggil
Bopen kan. Terus aku ingat banget dia suka nyanyi lagu dangdut. Dia pernah
waktu SMP itu nyanyi lagu dangdut Cindai. Terus itu tuh ketawa banget. Wah
itu nih anak kocak banget. Terus habis itu mainnya bareng yang sama temanteman cewek rata-rata. Terus yang suka kayak main ejek-ejekkan gitu. Jadi
kesan pertama waktu lihat Bopen ya anaknya lucu terus ya kayak unik aja.
Dulu kan sipit, botak, pendek, ya kayak gitulah, Stef. Aduh maaf ya, Pen.
Pram lihat Bopen yang kayak gitu, sesuai nggak setelah bersahabat lama-lama
kelihatan nggak aslinya gimana? Sesuai nggak dengan yang Pram lihat dari
awal dengan sekarang?
Kalau misalnya ngomong sesuai atau enggak. Kadang kan misalnya kalau cari
teman yang cocok kan susah kan. Pasti ya karena faktor dekat atau apa.
Pertama kan orang itu ngalamin transformasi dari fisik sampai sifat.
Tergantung tempat tinggal dia juga kan. Kalau dulu mungkin karena sering
main SMP sampai SMA ya cocok-cocok aja. Paling masalah slek-slek kecil
biasalah anak SMP SMA yang kayak marahan. Tapi ya paling bentar aja.
Kalau mulai sekarang makin dewasa ya, makin berubah sifatnya. Dan
mungkin karena aku makin dekat sama dia, terus sekarang cenderung dia
mainnya sama anak-anak jurnal, aku main sama pacarnya, anak PR, jadi kayak
udah berbeda pemikiran jadi mungkin sering slek kali ya. Tapi ya sejauh ini
karena aku udah kenal dia lama jadi kadang kalau misalnya berantem aku
langsung ngomong, “Pen, aku nggak suka ya bla bla bla... Tolong donk kita
kan udah temanan lama, aku udah tahu sifatmu banget”. Paling gitu udah, satu
hari kelar gitu. Sejam udah, langsung kelar. Jadi kalau ditanya ekspektasi soal
sifat sesuai atau nggak, karena udah temanan lama ya gimana ya, Stef. Ya
harus menerima. Karena kalau kita mau cari orang yang sesuai keinginan kita
ya nggak bakal dapat.
Pram tadi bilang udah tahu banget sifatnya Bopen. Bisa tolong diceritain
nggak sifatnya Bopen yang Pram tahu itu orangnya gimana?
Kalau Bopen tuh gini, pertama dia tuh... Yang jelek dulu kali ya baru yang
baik. Biar enak. Ter-cover. Kalau yang jelek, gampang marah orangnya.
Gampang tersulut emosinya. Terus kadang-kadang Stef, aku ngerasa nih ya.
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Dia ini orangnya kayak nggak mau kalah. Yang aku ngomongin di sini tuh
“kadang-kadang” ya, nggak selalu seperti itu. Kalau positifnya, dia itu care
sama teman. Mungkin karena aku udah dekat lama sama dia, ya care-lah.
Kayak waktu kakekku meninggal kemarin, yang ngabarin pertama kali dia.
Lagi tidur terus dia ke kosanku, dia ngabarin “Pram, Pram, gini...” Terus
waktu ke Batam ya seringlah nanya kalau lagi sakit. Ya dia caring-lah.
Mungkin karena faktor udah lama temanan juga kali ya.
Kalian di awal ketemu, yang kalian ngomongin tentang apa sih? Di SMP 1
kalian ketemu saling berkomunikasi. Ngomonginnya seputar apa?
Seputar sekolah sih, teman-teman. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang ada
Twitter, ada Facebook segala macam. Dulu paling kayak ngomongin teman,
terus ngomongin masalah sekolah, guru, gosip-gosip kayak gitulah anak kecil.
Makin lama Pram cerita nggak ke Bopen mengenai diri Pram sendiri? Atau
ngomongin masalah apa?
Iya, kayak curhat-curhat kecil gitu. Mungkin kayak ada beberapa hal, karena
udah lama dan dia tahu, jadi aku nggak perlu cerita mungkin. Tapi sering sih
kayak sepemikiran dan ngomong bareng gitu. Kalau misalnya ngomong secara
langsung blak, Pen aku itu orangnya begini-begini, mungkin secara lebih
nggak langsung ya, secara implisit.
Kalau hal-hal yang Pram ceritain ke Bopen yang lebih private bisanya cerita
tentang apa?
Mungkin yang manusiawi dulu ya. Mungkin nggak suka sama si ini. “Pen, aku
nggak suka deh, Pen. Soalnya gini-gini banget nih anaknya”. Terus kayak, “Lu
tahu gua kan. Gini, gini, gini”. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kayak
ke masalah keluarga. Karena kalau masalah keluarga aku masih belum
percaya sama teman-teman yang sekarang. Belum percaya dalam arti kata,
kalau Bopen kan udah mengalami kan semuanya kan dari aku SMP sampai
sekarang. “Aduh Pen, tanteku tuh gini gini banget”. Kayak gitu sih.
Terus Bopen sebaliknya cerita juga nggak, keluarganya gimana. Atau dia
kayak yang sebatas umum-umum aja yang udah tahu.
Keluarga, dia cerita. Rahasia ya pokoknya yang berbau privasi dia cerita.
Mungkin kalau sekarang udah agak kurang karena apa ya... Intensitas
ketemunya, kalau ketemu pun ngobrol sama teman-teman. Kalau waktu curhat
sekarang hampir nggak ada sih. Paling pas kalau ketemu berdua, terus aduh
gini gini deh. Anaknya kayak gini gini deh. Kayak gitu. Tapi kalau masalah
keluarga dia cerita sih. Ada beberapa rahasia yang dia juga kasih tahu ke aku.
Kalau misalnya hal yang nggak Pram ceritain ke Bopen biasanya tentang apa?
Kalau pacar, aku nggak. Karena aku tipe orang yang kalau misalnya pacaran
gini, Stef, kalau misalnya aku mau curhat yang lebih intim aku biasanya
pendam sendiri sih dan aku nggak pernah cerita ke Bopen. Paling aku cerita,
“Aduh si Brito tuh gini gini banget sih”. Tapi diibaratkan kalau cerita tuh kulit
luarnya tapi aku nggak sampai yang dalam cerita ke Bopen.
Kayak kalian habis ngelewatin apa sama pacar?
Paling kayak iya nih aku sama Brito mau ke sini nih. Hanya sebatas itu. Tapi
kalau kayak aku ada masalah ini sama Brito, aduh gimana ya orang tuanya
gini gini, nggak sih. Jarang. Bukan nggak, tapi jarang. Jarang ceritain ke dia.

24
Penetrasi Sosial..., Stefanie, FIKOM UMN, 2013

T : Setelah 8 tahun kalian temanannya sebenarnya apa sih yang Pram pengen tahu
banget soal Bopen tapi dia nggak pernah cerita gitu?
J : Sebenarnya kalau masalah keluarga udah tahu nih, ya walaupun mungkin aku
sekarang bilang dari segi aku, aku udah tahu. Tapi kan aku nggak tahu
mungkin ada yang belum diceritain sama dia kan. Kalau aku ngerasanya dari
segi aku, kayaknya nggak sih. Sekarang kan dia udah pacaran kan, Stef. Jadi
dia mungkin intensitas cerita ke Michelle lebih sering daripada aku. Jadi
sekarang kayaknya nggak deh. Belum ada, belum ada yang benar-benar aku
pengen tahu banget gitu.
T : Selain kesamaan dan kedekatan kalian, menurut Pram apa sih yang membuat
kalian menjadi dekat, bisa tetap temanan sampai sekarang?
J : Kalau menurut aku yang pertama karena emang tinggal di tempat yang dekat. Itu
yang pertama. Dan yang kedua, aku juga kalau ditanya gini, Stef, aku juga
bingung mau jawab. Loh kalau emang lagi dekat dan bisa sama-sama kenapa
harus pisah kan. Dan selagi aku sama dia bisa mengatasi percekcokkan kecil atau
slek-slek kecil ya why not . Kita lihat ke depannya habis kuliah, nggak tahu nih
misalnya misah ya pengennya tetap keep contact. Tapi untuk misalnya ditanya
apa yang membuat aku dan dia dekat mungkin karena dekat dan udah tahu sifat
jadi udahlah, malas ambil pusing. Aku udah tahu dia gimana, dia tahu aku
gimana. Kalau mau diberantemin, udah delapan tahun udah nggak guna gitu mau
berantemin sifat.
T : Yang membuat Bopen itu beda dari teman yang lain buat Pram itu apa?
J : Aku balik lagi nih. Karena udah lama, ibaratkan karena udah lama kenal jadi
dia pasti lebih tahu kan. Porsinya lebih tahu banyak dibandingkan temanteman yang lain. Mungkin ada beberapa hal yang aku nggak cerita ke dia. Tapi
mungkin aku akan nyaman cerita sama dia hal-hal yang dia udah tahu nih
timeline aku dari SMP sampai sekarang lebih nyaman cerita ke dia kali.
Karena dia udah tahu nih, karena aku jujur aja malas kalau ngenalin cerita
baru ke orang yang baru. Mending sama dia kan istilahnya dia udah tahu
timeline aku dari SMP sampai sekarang dan dia bakal lebih ngerti karena dia
lebih tahu kayak gitu sih.
T : Kalau kalian lagi ada cerita yang biasanya cerita duluan, Pram atau Bopen?
J : Barengan sih. Kadang kalau dia pengen cerita, dia cerita. Aku pengen cerita,
aku cerita. Biasanya sih pas ketemu sih, Stef. Kalau sekarang-sekarang ini pas
kuliah biasanya pas ketemu. Kadang nih kalau lagi pas urgent-urgent-nya
banget dia BBM atau akunya BBM.
:
Sesuai nggak sih harapan Pram berteman dengan Bopen? Pram dulu ngelihat
T
Bopen orangnya lucu, nyenangin. Bopen udah tahu banget Pram gini gini. Itu
sesuai nggak harapan Pram? Karena dia udah tahu Pram banget, dia harus
kayak gini loh, atau malah sebaliknya.
J : Kalau masalah tahu aku banget, nah... Kalau dari versi aku kan aku rasa dia
udah tahu aku, karena mungkin dia bisa mempelajari cara aku ngomong, cara
aku bersikap ke dia. Mungkin dia harusnya sih ngerti ya dan aku juga
mencoba untuk memahami dia seperti apa. Tapi ngomong harapan,
masalahnya gini aku sama dia sama-sama mengalami perubahan. Baik
perubahan sifat, perubahan karakter itu juga kan seiring tempat tinggal,
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ketemu sama orang, sama fisik pasti. Jadi kalau misalnya mau dibilang soal
harapan ya sesuai-sesuai aja karena nggak bisa bilang dia nggak sesuai, karena
aku juga mengalami perubahan gitu yang mungkin dia nggak suka dan ada
beberapa perubahan yang aku lihat di dia dan aku nggak suka dan aku yakin
pasti ada perubahan di aku yang dia juga nggak suka. Tapi selagi masih bisa.
Karena aku kalau misalnya mau nyari yang aku nggak suka itu pasti banyak
nih. Tapi ya aku lihat baiknya aja. Kayak aku udah temanan sama dia udah
lama, ya udah kayak itu aja.
Ada suatu rules nggak bagi pertemanan kalian, misalnya “dalam pertemanan
kita berdua nih, Pram, kita harus saling terbuka atau apa” terus misalnya kalau
lagi Valentine tukaran cokelat. Ada nggak?
Rules ya? Rules yang paten itu paling masalah tetap menghargai privasi.
Misalnya aku lagi nggak pengen cerita ya udah nggak usah maksa gitu. Terus
rules yang kecillah kayak jangan lihat BBM orang, bolehlah buka handphone
tapi jangan BBM orang. Karena kan aku juga suka marah ke dia, “Pen, kalau
buka BB orang tuh jangan lihat BBM-nya donk. Kan privasinya kalau
misalnya lagi ngomong yang penting gitu”. Terus itu yang pertama masalah
privasi. Terus yang kedua paling ya itu sih, menghargai ranah masing-masing.
Kalau misalnya dia emang nggak pengen kasih tahu ya udah. Aku pasti akan
maksa sih. Tapi kalau dia benar-benar nggak mau kasih tahu ya udah, aku
nggak bakal marah ke dia dan sebaliknya. Itu aja sih. Tapi kalau rules kayak
Valentine itu, nggak sih. Paling kayak ulang tahun. Aku nggak tahu ini rules
atau mungkin emang dia pengen, tapi kalau rata-rata tiap pas ulang tahun aku
biasanya sih karena pas sama-sama lagi di Batam ya, kan Juli nih, dia biasanya
kasih surprise. Itu udah dari kuliah pertamalah, sampai sekarang.
Itu sejak kapan dia kasih surprise?
Kayaknya dari dulu deh. Dari SMA sih. Kan benar-benar dekatnya tuh pas
SMA. Surprise yang “egh” itu pas kuliah sih kayak tahun pertamaku. Aku
ingat banget dia bawain aku satu lusin Jco sama temanku ramai-ramai gitu.
Terus yang barusan ini ulang tahun dia datang ke rumahku, kongkalikong gitu
sama sepupuku kasih kue tart gitu-gitu.
Kalau Pram sendiri sama Bopen gimana? Kalau lagi ulang tahun gitu juga?
Kalau dia ulang tahun, aku sih karena faktor... Nih Stef, yang lucunya adalah
ketika ulang tahun aku dan dia, kita pasti lagi di Batam nih. Paling kayak
ucapin gitu, terus paling buatin yang lucu-lucu kayak foto di display picture
(DP) BBM kan sekarang lagi zaman-zaman buat rangkai-rangkai di DP BBM.
Tapi kalau ngasih barang sih, aku ngasih barang ke dia terbilang jarang sih,
Stef. Malah dia kayak lebih sering kasih kue ke aku. Tapi aku kayaknya nggak
pernah deh kasih dia kue. Paling ya susun-susun DP BBM itulah. Ngerangkai
kata-kata juga, ucapan gitu.
Kalian temanan cewek cowok gitu ya. Kalau orang lihatnya pasti kalian
disangka pacaran. Itu pernah nggak orang bilang, “Pram, kok lu nggak
pacaran sama Bopen aja sih kan udah dekat banget”.
Sering banget. Kalau soal pacaran ya, jadi ada ceritanya nih. Waktu di awal
kuliah kan saking aku nggak kenal siapa-siapa, cuma kenal sama Bopen dan
kebetulan nomor NIM-ku 1 dan dia 2, jadikan barengan. Dulu tuh aku ingat
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banget Ilkom A, karena aku Ilkom A ya, itu tuh teman-teman semuanya ngira
aku pacaran sama Bopen. Sampai ada satu, aku anonimkan ya, yang katanya
pengen kenalan sama aku cuma nggak berani karena tahunya Bopen itu
pacarku. Terus ya udah lucu-lucuan aja. Sampai akhirnya bilang nggak
pacaran tapi emang dekat banget, Stef. Dekat banget sampai aku tuh sering
bercanda, “Lu pasti pernah, Pen, naksir sama gua. Gua yakin”. “Apaan sih,
Pram. Ngaco”, gitu katanya. Tapi saking udah dekatnya, Stef, itu udah nggak
ada sama sekali kepikiran ya mau pacaran sama dia. Sama sekali nggak ada.
Bahkan aku nanya ke pacar aku, “Pernah nggak cemburu sama Bopen”? Sama
sekali nggak pernah, dia bilang. Michelle juga gitu. Michelle juga, aku nggak
tahu ya, yang aku tahu dia bilang sama aku nggak pernah cemburu sama aku.
Tapi aku nggak tahu kalau misalnya dia... Ya mudah-mudahan sih nggak ya
karena aku juga temanan sama Michelle. Sampai misalnya kayak pergi
bareng, tidur-tiduran bareng itu udah biasa. Kalau misalnya dibilang... Aduh
Stef, nggak ada terlintas. Tapi orang tuh ada terlintas kayak kok lu nggak
pacaran aja. Nggak bisa, saking udah dekatnya. Terus aku ingat banget kalau
kayak ada acara apa-apa pasti mama papaku nanyain dia, “Eh Bopen diajak?
Bopen diajak”? Jadi setiap kali pertemuan keluarga gitu, makan, itu pasti
berempat. Itu orang satunya lagi itu Bopen.
Itu kok bisa sih keluarga kalian dekat banget?
Bukan keluarga ya, tapi lebih ke orang tuaku sama dia. Karena balik lagi, dulu
waktu habis sekolah dia sering main ke rumahku. Entah tuh ngobrol sampai
orang tuaku dekat. Nah saking udah dekat, lama, jadi orang tuaku tuh tahunya
aku dekat temanan sama Bopen. Sampai kalau ada apa-apa pasti yang dicariin
tuh Bopen. Ya aku juga sering lihat Bopen gitu, papaku BBM-an sama dia.
Bukan aku ngecek BB dia ya tapi dia bilang, “Aku habis BBM-an loh sama
papamu”. Ya udah kayak gitu-gitu aja hubungannya.
Kalau lihat Bopen sama Brito, Pram lebih nyaman cerita ke siapa?
Ada hal-hal yang gini, kalau soal nyaman ya, Stef. Untuk saat ini aku mungkin
lebih sering cerita ke Brito. Karena aku intensitas ketemu Brito lebih sering
daripada ke Bopen. Aku hampir tiap hari ketemu Brito kan buat ngobrolngobrol. Tapi aku akan lebih nyaman cerita ke Bopen hal-hal yang Bopen
udah tahu dari lama, dari SMP mungkin atau dari SMA. Bakal lebih dekat.
Biasanya soal teman-teman SMA. Ya pasti lebih nyaman ngomong ke Bopen
yang dia tuh lebih tahu daripada aku ngomong ke Brito, Brito juga nggak tahu.
Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk keluarga yang sampai gimana banget,
istilahnya tuh lebih dalam banget lebih nyaman ke Brito untuk saat ini. Karena
dia juga terbuka sama aku kan soal keluarga. Kayak gitulah.
Ngelihat dari hubungan persahabatan yang kalian jalani, apa saja yang kalau
kita bilang kayak cost dan reward gitulah. Apa saja sih yang udah Pram kasih
ke Bopen dan apa aja yang Pram dapatin dari Bopen dalam hubungan kalian?
Oke, kalau ngomong soal cost reward ya. Mungkin kalau yang udah dia kasih
ke aku, dia tuh paling kayak ada beberapa hal yang dia suka ingatin aku kayak
gitu. Terus dia juga untuk teman, ya siapa sih yang nggak senang dikasih
surprise yang kayak aku tadi cerita yang soal ulang tahunlah dan lain-lain. Dan
dia juga kalau misalnya di Batam, Stef, karena udah misah nih sama teman yang
lain. Jadi ya di Batam tuh berdua sama dia. Berdua jalan-jalan, dia jemput aku,
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entar dia nganterin aku. Atau misalnya kalau lagi bete, “Pen, main donk, Pen, ke
rumah. Entar kita jalan kek kemana gitu”. Terus nanti mungkin as a reward for
him, aku juga, bukan sombong sih, kayak traktir dia apa. Terus misalnya kayak
bantuin dia apa kek, ya kayak gitu-gitulah, Stef. Sama reward apa ya untuk dia.
Mungkin lebih ke kayak aku tuh saking pengen kuliah ada temannya ya udahlah
aku ngomong ke orang tuamu Pen, buat meyakinkan orang tuamu kalau kamu
tuh kuliah di sini aja. Aku ingat banget soalnya kejadian itu.
Dengan cost dan reward ini, mungkin Pram juga gak secara langsung ngitung,
tapi merasa puas nggak dengan hubungan persahabatan kalian?
Di luar dari kejelekan kita berdua ya. Aku sih sebenarnya puas-puas aja. Ini
balik lagi ke personality aku ya. Aku tuh sebenarnya nggak suka
mempermasalahkan yang jelek-jeleknya dari dia. Jadi kalau dari aku pribadi,
di luar cost dan reward aku sebenarnya puas-puas aja soalnya aku bukan tipe
orang yang mikirin terus. “Aduh kacau nih anak nih, aku dapat yang jeleknya
terus dari dia nih”, aku bukan tipe yang mikir gitu sih. Jadi aku ngerasa puaspuas aja. Paling yang saat gak puas adalah ketika kalau dia tuh udah mulai
keluar sifat pemarahnya, egoisnya, suka nggak ngalahnya. Tapi ya nggak
pernah sampai lama sih. Kan ak langsung ngomong ke dia, Stef. Kalau yang
lain masih basa-basi sama dia, kalau aku, “Pen, Pen, aku nggak suka banget
kayak gini. Kita udah temanan lama, aku nggak suka. Coba deh, Pen, sifat lu
yang ini buang deh, Pen. Jelek banget nih”. Inget banget kan kayak pas Fikom
Night ini kan kerja sama dia. Terus ada yang aku nggak suka, aku langsung
ngomong ke dia. Mungkin karena saking udah itunya kali ya.
Kalau balik lagi soal Bopen dan Brito nih. Istilahnya dua cowok yang dekat
dengan Pram. Kalau lihat dari dua orang itu, Pram merasa yang lebih tahu
Pram itu siapa sih? Tahu dari segi siapa aslinya Pram dari apa yang telah Pram
bagikan ke mereka.
Aku harus jawab kayak gini. Ada dari dalam diriku yang mungkin aku belum
cerita ke Brito tapi Bopen tuh tahu banget. Ada dari dalam diriku yang mugkin
aku cerita ke Bopen sekilas, tapi Brito tuh lebih tahu. Jadi kalau misalnya
ditanya siapa yang lebih ngerti aku ya, dua-duanya ngerti aku dari segi yang
berbeda. Jadi aku nggak bisa bilang Brito lebih ngerti karena kalau aku bilang
Brito yang lebih ngerti, ada hal-hal yang Brito tuh nggak tahu tapi Bopen tuh
tahu. Jadi ada ranahnya sendiri-sendiri. Mungkin kalau misalnya soal porsi ya,
porsinya Brito “saat ini” lebih besar. Mungkin 60:40. Porsi ya. Tapi kalau
misalnya tanya siapa yang lebih ngerti, wah... Itu relatif sih, Stef. Karena ada
hal-hal yang kayak tadi aku bilang. Bopen tahu, Brito gak tahu. Brito tahu,
Bopen nggak tahu.
Selain Bopen, teman yang dekat lagi dengan Pram siapa sih?
Dekat dari segi apa nih?
Dekat kalau misalnya Bopen lagi nggak ada buat Pram, Pram bakal cerita ke
dia. Atau nggak ada Bopen, Pram perginya sama mereka.
Kalau aku sih paling... Kan aku sekarang punya teman-teman anak Ilkom A
ini. Aku dekat sama mereka. Tapi sampai saat ini, jujur aja Stef, aku tipe
orang yang nganggap itu teman. Nggak sampai sahabat. Karena aku jujur aja
bukan tipe orang yang menganggap sahabat itu “real”. Kalau Bopen, Bopen

28
Penetrasi Sosial..., Stefanie, FIKOM UMN, 2013

T :

J

:

T :
J :

T :
J :

ngerti aku. Tapi aku balik lagi ke yang tadi aku bilang. Ada hal-hal yang pasti
dia belum tahu karena mungkin faktor jenis kelamin dia cowok, aku cewek
kan. Ada hal-hal yang dia nggak bisa tahu dari aku. Untuk saat ini yang aku
anggap sahabat itu ya Brito sih, Stef, karena aku juga sering ngomong ke
teman-teman aku, Brito itu bukan hanya sekedar pacar tapi dia juga sahabatku.
Jadi kalau ditanya siapa dua sahabatku, ya baru Brito dan Bopen sih. Yang
paling duluan Bopen, sekarang Brito. Karena kalau lagi ngobrol sama Brito
aku jadiin dia sahabat, bukan pacar.
Pernah terpikir nggak kalau Pram nanti nggak temanan lagi sama Bopen?
Apakah akan merugikan Pram atau ya udah jalan aja toh masih ada Brito yang
selama ini kenal sama Pram.
Aku belum memikirkan sampai ke situ sih, Stef. Soalnya kan aku sekarang
masih ketemu terus sama Bopen. Cuma sempat kepikiran, terlintas. Ini bukan
hanya untuk Bopen sih, tapi untuk semua teman-teman ya. Pas udah lulus
kuliah, wah, nih pada mau kemana nih. Aku juga nanya ke Bopen, “Pen, lu
mau kemana nih, Pen, habis kuliah. Mau kerja di mana”? Ya agak sedih
karena entar misah nih semuanya. Misah bukan cuma sama Bopen tapi sama
semua teman-temanlah. Kita semua gitu misah, nggak ketemu lagi. Tapi kalau
misalnya tanya mau dibawa hubungan persahabatannya tuh kemana, aku juga
belum bisa jawab, Stef, karena belum kepikiran dan aku belum mau
memikirkan itu. Aku nggak mau stress duluan pisah sama teman-teman.
Apa sih harapan Pram terhadap hubungan kalian berdua?
Aku mengharapkan mungkin gini... Aku harus lebih banyak belajar tentang
dia dan dia juga harus sebaliknya, harus lebih banyak belajar tentang aku biar
mengurangi resiko-resiko slek ginilah. Karena makin dewasa, makin udah
nggak lucu gitu loh berantem kayak anak kecil. Yang aku ngerasa kita berdua
itu masih childish. Suka berantem sama hal-hal yang seharusnya nggak usah
diberantemin. Cuma karena sifat kekanak-kanakan kita berdua.
Ada nggak masukan supaya hubungan persahabatan bisa kayak kalian nih?
Secara umum nih, hubungan persahabatan aku dengan Bopen tuh nggak
perfect. Ada cacatnyalah. Tapi kalau aku saran ya buat kayak pertemanan gitu
harus terbuka sih dan yang kedua itu harus saling mengerti. Soalnya yang aku
lihat nih, aku minta maaf kalau misalnya aku ngomong gini. Tapi aku udah
lihat sepandangan ke teman-teman, persahabatan tuh bukan hanya sekedar
ulang tahun, ingat, kasih kado. Persahabatan bukan hanya sekedar ada
keluarganya yang sakit atau dianya yang sakit, kita aduh lu sakit kenapa.
Nggak sebatas itu... Ibaratnya kan itu yang terlihat dari kulit luar. Tapi lu
harus lebih tahu dalamnya karena percuma kalau dilihat orang, “Wah, ini
caring ya kasih kado”, gini gini tapi padahal di dalamnya mereka nggak tahu
apa-apa tentang si orang itu. Jadi harus saling terbuka dan mengerti selagi duaduanya mengijinkan hal itu. Misalnya kayak mereka udah buka privasinya
terus saling bertukar-tukar informasi. Paling saling ngerti dan terbuka aja sih
dan usahakan gini loh nggak usah berantem lama-lama deh, minimalkan
dengan cara apa, langsung ngomong kalau nggak suka. Kayak, “Gue nggak
suka nih lo kayak gini nih. Tolong donk, udah temanan lama nih”. Jangan gini,
jangan dipendam terus cerita ke yang lain karena kalau begitu menurut aku,
kamu belum ngerti sahabat kamu. Di mata aku, sahabat adalah ketika kamu
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berani ngomong langsung ke dia kalau nggak suka dia kayak gini dan
dia/mereka terima. Kalau mereka nggak terima bakal langsung ngomong
balik. Dan bukan sahabat ketika kamu nggak suka sama sifat dia tapi kamu
nggak berani ngomong sama dia. Berarti tandanya kamu tuh kalian masih
temanan karena kalian masih sampai kulit luarnya aja.
Kalau Pram sendiri udah melakukan hal itu belum dalam hubungan kalian?
Nggak sering, cuma ya kayak aku cerita ke kamu tadi kan. Aku bilang sama
dia, “Pen, gue nggak suka banget nih lo kayak gini, Pen. Ih, apaan sih, Pen,
kayak anak kecil banget sih berantem-berantem nggak jelas”. Kayak dia sering
hubungin tanya tentang Michelle kan. Janganlah kayak gitu, lu ngomong
Michelle jangan kayak gitu, lu jangan egois donk. Buang-buang sifat kayak
gini. Aku sering ngomong kayak gitu sih ke dia.
Bopen sering cerita juga tentang Michelle ke Pram?
Kadang-kadang sih kalau misalnya dia lagi benar-benar kesal. Nah, dilema
adalah ketika aku sekarang dekat sama Michelle. Michelle cerita tentang Bopen
jeleknya gimana, Bopen cerita tentang Michelle jeleknya gimana, dan aku jadi
pihak yang serba salah mau ngasih saran kan. Akhirnya aku cuma bilang, “Aduh
Pen, sorry ya gue nggak bisa kasih nasihat gini gini. Soalnya Michelle juga
teman gue, Pen. Gue nggak mau jelek-jelekin Michelle”. Sama aku juga gituin
Michelle, “Chel, aku emang temanan lama sama Bopen. Tapi kayaknya sekarang
kamu yang lebih tahu tentang Bopen. Aku nggak bisa, Chell, maaf banget. Jadi
aku hanya akan menjadi pendengar setia tapi aku nggak bisa mengkritik
hubungan kalian”. Itu Stef, dilema karena mereka berdua curhatnya ke aku.
Bisa diceritain nggak Pram, pengalaman apa yang pernah kalian jalani dengan
Bopen yang nggak menyenangkan?
Paling pengalaman yang nggak ngenakin itu adalah ketika lagi berantem.
Nggak enak karena ketika lagi berantem pasti bakal gondok dan ketika gondok
aku bakal cerita ke Brito. “Aduh gila nih Bopen kayak gini lagi, mulai lagi
nih”. Itu sih pengalaman nggak enak. Sejauh ini pengalaman paling nggak
enak ketika bersahabat dengan Bopen adalah ketika kita lagi berantem dan
gondok, aku ceritanya ke Brito sih. Kalau nggak sama Brito, ke Michelle.
“Chel, si Bopen tuh lagi kayak gini”. Tapi jarang cerita ke Michelle karena
aku nggak enak itu pacarnya Michelle.
Terus kalau pengalaman yang pernah kalian lalui sama-sama dan itu Pram
ingat banget?
Nah mungkin saking udah temanan udah lama jadi banyak pengalaman seru.
Paling kayak waktu liburan bareng kali ya karena kan di Batam nih Stef,
bukan bermaksud apa, tapi nggak ada tempat hiburan lain paling ke Singapore
bareng dia. Terus apa lagi ya yang berdua. Oh terus lagi liburan ke Batam
terus cuma berdua, aku sama dia kan, ya udah kita jalan berdua nggak jelas.
Terus lagi ceritain siapa tiba-tiba seru, udah ketawa-ketawa bareng. Aku
nggak bisa ingat semuanya Stef, karena aku termasuk orang pelupa.
Kalau misalnya Bopen dekat sama orang lain, punya teman lain, pernah nggak
merasa cemburu sama teman-temannya?
Ini mungkin aku akan mulai dari sini kali ya. Waktu awal aku ingat banget,
aku udah mulai dekat dengan Brito dan aku sempat dengar dari temanku kalau
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Bopen ngomong gini, “Wah, si Pram kayaknya udah mau pacaran nih dengan
Brito. Gua kayaknya pengen coba...” Gimana ya, intinya adalah cari teman
baru supaya kan dulunya sama aku terus. Terus dia pacaran sama Michelle.
Sekarang kayak lebih dekat dengan Chris, Nanda, karena faktor kos an juga
kan. Kalau dibilang cemburu sih enggak, Stef. Karena aku juga mengerti
sekarang ini kondisinya adalah aku sama dia udah nggak satu konsentrasi.
Istilahnya dia jurnal, aku PR. Aku punya kesibukan sendiri sama temantemanku dan dia juga punya kesibukan sendiri kan bahkan lebih banyak
karena dia jurnal. Cemburu nggak, Stef.
Ada nggak hal yang harusnya Pram tahu dari Bopen sendiri malah tahunya
dari orang ketiga? Lebih yang ke privasi, tentang Bopen sendiri.
Aku nggak tahu, Stef. Aku lupa. Tapi kalau hal-hal yang luar pasti adalah
kayak hal-hal kecil yang udah santai aja. Kalau keluarga... Lebih tepatnya aku
nggak tahu sih, Stef, sekarang. Karena mungkin pihak yang dia ceritain ini dia
nggak ceritain ke aku, kayak gitu. Paling kayak hal-hal yang sifatnya luar aja.
Kalau ngomongin arti Bopen dalam hidup Pram setelah delapan tahun ini ada
gak sesuatu yang berdampak bagi hidup Pram sendiri? Apakah mempengaruhi
keluarga Pram jadinya.
Lebih gini kali, Stef, ya. Kehadiran Bopen itu sangat membantu, pertama
untuk penyampaian informasi yang kadang orang tuaku nggak bisa hubungin
aku entar lewat Bopen. Kayak yang kemarin kan. Kalau Bopen nggak ke
kosanku, mungkin aku nggak bakal tahu kalau kakekku meninggal dan aku
nggak bakal bisa naik pesawat di jam yang seharusnya aku naik itu. Dia lebih
ngingatin. Terus beda sih, Stef, kalau nggak ada dia di Batam sendirian. Beda.
Pasti adalah karena ya setiap kita tahu kita tuh baru ngerasain kehadiran orang
itu gimana ketika dia nggak ada kan. Nah gitulah. Kadang kalau lagi nggak
ada, kadang kangen juga.
Tentang komunikasi nonverbal nih, Pram merasa risih nggak kalau dipeluk
atau apa sama Bopen?
Nggak. Aku sih udah biasa ya dan aku nggak hanya melakukan ini ke dia. Eh
nggak sih, lebih nyamannya ke dia. Ya udah meluk, cium pipi kiri, cium pipi
kanan, udah biasa gitu. Dan kadang iseng-iseng bercanda dia meluk aku dari
belakang. Udah, nggak ada rasa apa-apa. Udah kayak nganggapnya saudara
aja. Meluk gitu udah nggak risih. Mungkin karena udah lama ya, Stef. Tapi
ketika orang lain melakukan itu ke aku, aku akan risih ya. Tapi karena sama
Bopen udah biasa. Aku pernah curhat ke Brito, “Brito, aku tuh sama Bopen
udah sejauh ini loh. Pokoknya udah kayak gini. Kamu cemburu nggak”?
Nggak, karena dia ngerti kali ya. Selagi dari pihak-pihak yang dekat sama kita,
sama aku dan Bopen tidak mempermasalahkan itu, tapi aku nggak tahu ya
kalau dari pihak Michelle gimana. Aku nyaman-nyaman aja sih. Bukan senang
ya, tapi udah biasa. Saking udah biasanya mau meluk kek, mau cium pipi kiri,
pipi kanan, udah biasa. Udah nggak ada rasa naksir.
Kayaknya itu dulu sih, udah cukup. Nanti kalau ada apa-apa paling aku tanya
lagi aja deh ke Pram. Makasih ya, Pram.
Yuk, thank you, Stef.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 3A

Sumber

: Lucky Frans

Tanggal

: Selasa, 18 Desember 2012

Waktu

: 15.12 – 16.00 WIB

Tempat

: Ruang Rapat Lt. 3, Gedung Rektorat (A)
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Lucky. Terima kasih atas waktunya hari ini. Pada hari ini saya
akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk penelitian saya yaitu mengenai
hubungan persahabatan kamu dengan Julianti. Kamu biasa manggil Julianti
dengan sebutan apa?
J : Sebutan... Nama panggilan dari SMA sih, Aniaw.
T : Jadi saya mungkin lebih enak manggilnya Aniaw aja ya. Sejak kapan kamu
kenal dengan Aniaw?
J : Mulai kenal dari SMA kelas 1. Tapi mulai dekat pas SMA kelas 2.
T : SMA kelas 1 itu kalian sekelas?
J : Sekelas.
T : Kok bisa dekatnya di SMA 2? Apa kalian bareng-bareng sekelas lagi?
J : Malah beda kelas sih kelas duanya. Cuma lebih sering diajakin teman-teman
ngumpul, ngumpul jadinya bareng dia juga.
T : Itu yang buat kalian jadi dekat apa? Apa punya kesamaan?
J : Pas kelas 2 SMA belum benar-benar dekat banget juga sih. Baru benar-benar dekat
yang dekat banget ya kuliah sekarang. Soalnya dulu SMA juga cuma sekedar
teman dekat kayak biasa gitu.
T : Kuliah ini kalian sama-sama di UMN itu janjian sama-sama atau kebetulan?
J : Sebenarnya waktu si Julianti udah masuk duluan, udah daftar, udah bayar.
Waktu itu saya kan belom. Mau daftar di kampus lain, lupa kampus apa. Terus
tanya-tanyakan jurusan yang bagus apa, masih bingung. Apa jurusan bahasa,
kalau bahasa maunya Perancis, tapi kayaknya di Indo kurang memadai kan.
Terus katanya DKV bagus. DKV bagus di Petra atau di UMN. Katanya UMN
masih baru kan, tempatnya enak, di Tangerang. Terus di Serpong masih sepi
gitu. Terus dosen-dosen DKV di UMN juga rajin, nggak kayak di kampus lain
katanya. Akhirnya ngirimin juga, keterima.
T : Kamu tahu Aniaw juga masuk di sini?
J : Iya, dia udah daftar duluan soalnya. Dia daftar pas masih SMA. Kalau saya
pas Februari.
T : Kamu kenapa ngambil jurusan DKV? Ada pengaruh nggak karena Julianti
masuk DKV jadi kamu juga mau masuk DKV?
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: Dulu saya bingung juga sih DKV ngapain. Tahunya cuma entar bikinnya
poster, majalah, gitu-gitu. Nggak juga sih, nggak pengaruh banget.
: Waktu kamu ngelihat Julianti di SMA, kesan pertama apa yang kamu lihat?
Julianti ini orangnya gimana?
: Kalau dari luar, penampilan... Rada diam gitu. Soalnya emang dia diam juga
kan. Terus kalau ngelihat orang juga ya lihat-lihat aja. Rada cuek deh. Kalau
dari luar dia rada cuek sih. Cuma kalau udah di dalamnya, sebenarnya sih
emang katanya juga sih emang gitu. Soalnya dia orangnya malu. Bukannya
kalau ketemu langsung senyum juga. Mau manggil orang juga mau saling lihat
dulu gitu kan. Kalau dari luarnya gitu tapi kalau dari dalamnya nggak gitu juga.
: Kamu tahu Julianti itu aslinya gimana orangnya, sejak kapan?
: Sejak kuliah. Pas SMA udah sih, tapi baru lihatnya sekarang.
: Sejauh ini kamu lihat dia orangnya gimana?
: Dia kalau temanan bagus banget dia. Bisa jaga rahasia juga. Dia sayang
banget sama teman gitu deh. Nggak mau sampai kayak kehilangan gitu kan.
Teman-teman lamanya juga masih keep in touch. Masih ada kontak-kontakan,
pokoknya jangan sampai lepas gitu.
: Kalau negatifnya dia?
: Kalau negatifnya dia... Lama sih orangnya. Maksudnya, lambat. Apa ya?
Misalnya kalau mandi juga sering lama. Jadi kalau janji kemana ya udah
mandi dulu ya, sejam baru jalan.
: Kamu lihat negatifnya Julianti buat kamu sebel nggak sama dia?
: Tergantung situasi sih. Kalau misalnya lagi mau pergi gitu kan, janji, kalau
lama sebel. Tapi kalau misalnya dia janji cuma mau ke kos, datang, telat gitu
kan ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah juga.
: Kalau kamu lagi sebel sama dia, kamu ngomong nggak atau ya udah
dipendam aja?
: Tergantung. Dulu pas masih belum dekat banget sih biasa agak mendam sih.
Tapi sekarang udah lumayan dekat, udah saling tahu sih. Kalau kesal saling
tahu juga, udah tahu.
: Kalau Julianti buat salah atau kamu buat salah, saling ngungkapin nggak?
Atau udahlah ya saling marahan.
: Ada sih. Awalnya saling marahan dulu. Eh, maksudnya saling diaman dulu.
Diam, diam. Tapi udah saling tahu kan. Kadang kelakuannya kelihatan deh
gitu. Terus ngomong juga.
: Yang biasa ngomong duluan, kamu atau Julianti-nya?
: Siapa ya... Dia sih biasa. Tapi kalau aku mendam, kelihatan juga. Kayaknya yang
lebih cepat kesal duluan aku sih. Aku cepat kesal duluan. Tapi dia tahu gitu.
: Apa sih yang membuat kamu mau temanan sama Julianti? Apa yang menarik
dari dia sehingga kamu masih mau temanan sama dia sampai sekarang?
: Mungkin karena emang udah dekat kali ya. Dari dulu dekat bukan apa-apa
juga, emang karena sering janjian bareng teman-teman gitu kan. Terus
sekarang kan di sini pas awal-awal kuliah kami seringnya berdua gitu. Nggak
ada hal yang apa sih... Cuma orangnya emang bisa jaga rahasia banget terus
sayang banget sama teman-teman.
: Biasanya kamu sama Julianti ngomongin soal apa aja sih?
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: Banyak sih. Kalau yang serius, bisa serius. Misalnya ngomongin tentang
kuliah, tugas kuliah, teman.
: Keluarga?
: Keluarga... Iseng doank sih biasa. Kadang-kadang aja. Terus nggak dalam.
Misalnya cuma oh ini orang tuanya gitu.
: Tentang diri kamu sendiri? Misalnya kamu suka sama cewek atau lagi
ngalamin apa, kamu cerita nggak? Dalam nggak ceritanya?
: Cerita. Lumayan sih. Lumayan dia kayak tahu juga.
: Apa aja yang udah kamu share tentang diri kamu ke Julianti?
: Secara keseluruhan gitu ya. Tentang orang yang aku suka, tahu. Hobi, tahu.
Sifat sih udah bisa dia tebak harusnya. Cita-cita, nggak. Jarang dibahas juga
sih soal cita-cita. Palingan ya pengen ini misalnya, pengen itu. Terus misalnya
naksir ke cewek ini. Naksirnya naksir banget nggak gitu kan. Terus kalau
misalnya kalau ketemu eh ada dia gitu, bilang. Kalau lagi ada urusan keluarga,
tapi masih secara umum sih, nggak sampai dalam banget juga.
: Kalau Julianti biasanya cerita ke kamu soal apa aja?
: Itu dia cerita... Ya orang yang disuka juga, orang yang disebel. Soal keluarganya,
cerita biasa aja sih. Ya kayak gitulah kalau misalnya mamanya kemana habis
liburan, terus mamanya ngapain. Tapi masalah keluarga, nggak.
: Kalau tentang diri dia sendiri cerita nggak ke kamu? Misalnya dia lagi sakit
atau lagi ngalamin apa?
: Iya. Tapi mungkin ada hal-hal yang privacy banget kayaknya nggak sih. Ya
benar-benar masih ada privacy-nya sih. Nggak sampai cerita semua juga.
: Yang suka dia ceritain, dipercayain banget ke kamu biasanya masalah apa?
: Masalah naksir mungkin. Naksir cowok gitu.
: Kalau kamu ke Julianti? Yang cuma sama Julianti, kamu nyaman ceritanya.
: Ada sih yang benar-benar paling gitu...
: Topiknya aja mungkin kalau kamu keberatan buat ceritanya.
: Itu deh, tentang orang yang disuka deh gitu. Maksudnya kalau orang yang
disuka tapi kalau buat orang lain itu selain Julianti kayaknya nggak. Cuma ke
Julianti doank.
: Kenapa kamu suka cerita ke Julianti?
: Soalnya seru. Ya kayak yang tadi sih, bisa jaga rahasialah. Misalnya kalau
cerita ke orang lain kan dikecengin gitu kan. Cie, cie. Terus belum terlalu
dekat sama yang lain juga kan.
: Kalau selain sama Julianti ada nggak teman kamu yang setara kedekatannya
dengan dia? Atau yang mungkin lebih dekat dari Julianti.
: Di UMN? Dulu ada sih dekat sama satu teman cowok. Cuma nggak tahu
kenapa sih dekatnya tuh beda sama dekatnya Julianti gitu. Kalau dekatnya
Julianti kan kayak yang tadi aku bilang. Dekatnya tuh yang lebih apa ya...
Mungkin dekatnya setara, cuma beda topik gitu, beda tema. Misalnya kalau
sama dia tuh lebih ke yang ini ini. Tapi kalau ceritain tentang perasaan apa,
suka, kayaknya nggak cocok gitu. Dia juga susah nerima.
: Kalau selain Julianti ada nggak teman cewek yang dekat juga?
: Yang dekat lagi... Yang sering-sering cerita juga ada sih di Ponti. Cuma tetap
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Julianti yang paling dekat apalagi udah kulian ini.
Kalau kamu jalan berdua sama Julianti, orang tuh pasti bilang kan nyangka
kalian pacaran. Itu gimana kamu nanggapinnya?
Ya itu paling sering sih... Paling kalau nggak dibilang pacaran, dibilang kakak
adik gitu kan. Terus bingungnya di Ponti nggak pernah dibilang mirip terus
sampai sini dibilang mukanya mirip gitu. Maksudnya di Ponti nggak ada yang
bilang mirip, jadi bingung juga. Biasa kalau jalan bareng gitu. Ya palingan
misalnya ada cewek naksir sama gua atau cowok naksir sama dia tapi kirain
gitu ya jadi malas. Tapi kitanya nggak tahu kan. Cuma kitanya ya biasa aja
sih. Terus kalau bilang kita kayak pacaran mungkin yang baru lihat pasti
bilang iya. Cuma kalau yang udah sering lihat kan tahu kelakuan kita nggak
kayak orang pacaran gitu. Jalan, jalan bareng.
Pernah nggak saling cerita gitu kalau jalan berdua dikira pacaran?
Ngomong kayak gitu ya. Sering. Dijadiin lelucon gitu.
Kalau dari Lucky sendiri ada perasaan nggak atau pernah punya ke Julianti?
Kayaknya pernah sih dulu pas SMA 1. Tapi dikit aja, bentar doank. Sekarang
nggak lagi. SMA kelas 2 kan punya cewek juga, terus udah.
Pernah kebayang nggak suatu saat bisa pacaran sama Julianti?
Kebayang sih kayaknya pernah sih. Cuma kayaknya udah nggak ada feeling
juga. Nggak tahu deh.
Kalau kalian jalan bareng, sedekat apa kalian? Apakah melakukan kontak fisik
kayak rangkulan atau pegangan tangan? Atau sejauh kalian jalan nggak pernah
ngelakuin kontak fisik sebagai teman?
Tergantung sih sejauh mana dulu gitu. Apalagi kalau di depan umum gitu kan.
Kamu temanan sama Julianti merasa puas nggak dengan hubungan yang dijalin?
Dengan kehadiran Julianti ini apa yang diberikan masukan bagi Lucky?
Banyak. Misalnya ngerjain tugas, nanya ke dia juga. Ini gimana, gimana.
Biasanya juga nanya balik, dia nanya ke aku juga gitu. Terus kalau bukan
misalnya tugas sih, mau ngelakuin apa gitu mau beli barang sepatu, baju gitu
deh. Nanya bagus nggak, kemahalan nggak. Soalnya kan kita nggak tahu
harga, nanya dia pendapatnya.
Dengan hubungan kalian ini, kamu udah ngasih apa aja sih ke dia? Kalau tadi
kan apa yang kamu terima dari Julianti. Kamu dapat masukan, ada yang
nemanin. Kalau sebaliknya? Yang Lucky udah kasih ke Julianti?
Apa ya... Nggak kepikiran.
Atau misalnya Julianti nggak punya barang apa terus Lucky pinjamin?
Itu sih udah sering kalau barang-barang gitu. Timbal balik sih kadang.
Misalnya nanya harga gitu kan, nanya pendapat. Misalnya ini bagus nggak.
Tapi ya... Pendapat cowok sih. Kalau barang-barang cewek ya nanyanya ke
cewek gitu. Terus apa ya... Kalau minjam-minjam barang sering sih.
Seringnya aku yang minjam dia.
Dia pernah marah nggak kamu pinjam terus barangnya?
Nggak. Kayak biasa aja. Misalnya duit, pas mau beli barang ya udah pinjam
nanti ganti gitu.
Sejauh ini kamu kenla nggak sama keluarganya Julianti?
Kenal. Dulu sering bareng-bareng main ke rumahnya gitu.
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Sama teman-temannya yang lain juga kenal?
Iya, soalnya kan kita satu sekolah. Satu kelas. Jadi saling tahulah teman SMA gitu.
Kalau saudara-saudaranya tahu? Dia pernah cerita?
Paling saudara kandung sih. Sepupu ya kalau yang satu angkatan, pernah lihat
gitu. “Oh ini sepupuku”, gitu.
Kalau Julianti sendiri kenal nggak sama keluargnya Lucky? Pernah ke rumah?
Ke rumah pernah. Tahu keluarga kandung juga sih. Kayak kokoku.
Sekarang Julianti sudah punya pacar belum?
Sekarang, belum.
Kalau kamu?
Belum juga.
Waktu kuliah ini kamu punya pacar nggak?
Waktu kuliah ini nggak punya pacar.
Waktu SMA ya. Waktu SMA-kan kamu juga udah dekat sama Julianti, terus
posisinya kamu juga udah punya pacar kan. Itu kamu cerita nggak soal pacar
kamu ke Julianti?
Sebenarnya sih putusnya pas semester 1 akhir deh, pas Januari. Masih cerita
sih waktu lagi kuliah. Ngasih tahu dia gimana-gimana.
Waktu semester 1 akhir kamu kan dekat juga sama Julianti, pacar kamu suka
cemburu nggak misalnya ditanya makan sama siapa, sama Julianti.
Dia kayaknya emang dasarnya cemburuan.
Apa itu penyebab kamu putus?
Itu juga sih sebenarnya. Tapi emang nggak bisa jauh juga. Terus juga
kayaknya kurang cocok kali ya. Kan Ponti kan, beda satu tahun gitu. Aku
udah kuliah, dia masih di Ponti gitu. Jarang ketemu.
Kamu cerita nggak sama Julianti waktu putus?
Iya, cerita. Cerita juga dia gimana, gimana. Maksudnya kalau udah gitu masih
perlu dipertahanin nggak ya. Dia kasih masukkan, tapi masukkannya juga
nggak nge-judge. Pokoknya yang terbaik deh.
Kamu pernah ribut nggak sama Julianti?
Pernah. Biasanya masalah apa ya... Tergantung sih, nggak tentu juga.
Misalnya kalau lagi kesal-kesalnya gitu.
Biasanya karena apa? Karena tugaskah, atau sifat dia?
Pernah sih gara-gara udah lama gitu. Waktu itu pernah ke SMS, kan aku
nganterin dia tapi pakai motor teman kan. Beli barang bentar doank gitu,
jadinya nggak mau masukkan. Kan belinya di Gramed, jadi stopnya juga di
luar SMS depan Gramed gitu. Habis tuh ya udah beli barang bentar doank kan,
HP-ku mati. Terus mikir juga kan kok lama juga ya itu udah setengah jam
kurang, 20-an menitlah. Aku nunggu, nunggu, nggak bisa kontak dia kan.
Terus mau masuk sama aja kan, kiranya ya udah parkir deh ke dalam nyari
dia. Tapi susah juga nggak ada HP nyarinya gimana gitu. Nunggu hampir satu
jam gitu, kesal kan jadinya. Ya udah langsung tinggal aja. Terus pulang baru
nge-chas. Tiba-tibadia nelpon, “Lu di mana”? Ditanya gitu kan. Aku udah
pulang, kan ada teman di satu kos juga namanya Sander. Suruh Sander aja
yang jemput. Itu udah kesal, kesal banget. Dia juga udah kesal banget
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ditinggal. Entar mungkin dia cerita juga. Akhirnya dia pulang sendiri, nggak
jadi dijemput teman gua.
Itu kalian nyelesain konfliknya gimana?
Itu kan waktu pulang, barangnya laptop masih di kamarku. Waktu pulang dengan
mukanya masih kesal ngambil laptop gitu. Terus dia nggak ngomong juga kan
tapi udah udah. Terus ya udah pulang. Itu waktu semester 1 atau 2 deh.
Kamu bilang nggak minta maaf atau ya udah ngomongin topik lain langsung?
Waktu itu ada deh kalau nggak salah dibahas. Kayak bahas kok kamu gini
gini. Maksudnya harusnya ngomong dulu, kan waktu itu kan barangnya nggak
ada di Gramed jadi keliling dulu kan. Terus aku bela diri kan, harusnya keluar
dulu kasih tahu suruh masuk. Dia juga bilang nggak tahu kan bakal susah
nyarinya barang itu. Daripada repot keluar masuk ya udah cari aja sekalian.
Akhirnya BBM-an sih waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya selesai juga.
Balik lagi soal pacar kamu, Julianti pernah cemburu nggak soal pacar kamu?
Kayaknya nggak deh. Biasa aja sih.
Kalau misalnya Julianti selama ini punya pacar nggak waktu SMA?
Udah.
Kamu pernah cemburu nggak tahu dia punya pacar?
Nggak juga.
Kamu biasanya ngapain aja sama Julianti? Misalnya kalau pergi bareng itu
kemana, ngapain?
Kalau dulu semester 1 masih dekat-dekatnya lagi rajin masak gitu jadi ya
hampir tiap minggu deh ke SMS, Sinpasa gitu beli sayur. Terus makan,
ngerjain tugas bareng. Apalagi ya... Kalau sekarang ke gereja juga bareng sih.
Kalau dulu kan masih jarang ke gereja karena belum punya motor. Palingan
kalau dulu naik angkot.
Kamu pernah nggak ngebayangin suatu saat nggak temanan lagi sama
Julianti? Kamu bakal ngerasa kehilangan apa?
Kebayang sih, pernah kepikir gitu dulu. Misalnya kan entar pas lulus, pas
kerja, mungkin aja pisah kan. Palingan mikir lagi dulu teman aku gitu gitu.
Bakal itu deh kangen masa-masa keselnya, senangnya gitu kan. Ceritanya gitu.
Kamu pernah bandingkan hubungan persahabatan kamu sama Julianti dengan
teman cewek yang di Ponti? Menurut kamu mana yang lebih ngertiin kamu?
Lebih Julianti.
Yang juga kamu benar-benar tahu orangnya itu gimana, Julianti apa yang di
Ponti itu? Kenapa?
Julianti. Kalau dulu kan SMA masih rumah kan. Kalau sekarang kuliah, koskosan gitu. Paling dulu ketemu di sekolah doank gitu. Jadi ya sekedar itu doank.
Kalau di awal-awal kamu biasanya sama Julianti ngomongin apa sih? Tugas
gitu-gitu ya?
Nggak juga sih. Ngomongin teman, terus becanda-becandain orang, ngatain
orang gitu.
Kamu ada cerita mengenai pengalaman paling berkesan yang pernah kalian
lalui selama bersahabat? Yang itu kayak spesial banget buat hubungan kalian.
Waktu itu pas ulang tahun kan Mei. Jadi pas Mei masih di sini. Dia itu sih
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kasih surprise bareng teman-teman beberapa.
Kamu mengidentikan Julianti apa sih di hidup kamu?
Orang yang ngerti, yang bisa menjaga rahasia.
Ada nggak sih aturan dalam persahabatan kalian? Misalnya kalau ada apa-apa
sama Julianti, Lucky harus tahu dulu. Atau juga sebaliknya.
Nggak ada. Jalan aja. Ya maksudnya kalau dia gitu ya dikasih tahu. Kalau dia
nggak mau kasih tahu juga nggak marah-marah juga kan, kok nggak kasih
tahu gitu.
Seberapa dekatkah kalian?
Yang pasti lebih dari teman yang dekat deh. Soalnya ceritanya juga dalam gitu
kan kecuali masalah keluarga ya jarang bahas juga sih soalnya. Dekatnya...
90% gitu.
Seberapa besar kamu mengenal Julianti?
80% mungkin.
20% apa yang tidak kamu ketahui?
Ya yang nggak pernah kelihatan, misalnya masa lalu. Mungkin dia nggak
cerita ke aku, cerita ke orang lain gitu.
Itu apa yang sebenarnya kamu ingin tahu? Topik-topik yang kamu prediksikan
yang nggak dia certain itu?
Mungkin yang aku prediksikan mungkin tentang aku. Misalnya kesal sama
aku tapi nggak bisa cerita ke aku, dia cerita ke orang lain gitu. Jadi nggak tahu
deh kesalnya gimana. Atau nggak masalah-masalah yang dia nggak pengen
aku tahu gitu. Mungkin aku nggak cocok buat tahu cerita dia itu. Sifat dia
yang nggak pernah kelihatanlah selama ini pastinya ada kan yang nggak enak
kebuka sama aku.
Dia cerita nggak cerita waktu dia kecil?
Sekilas doank sih kalau lagi ngomongin topik itu.
Kamu juga gitu?
Iya.
Kalau kamu sendiri seberapa persen Julianti mengenal kamu?
Aku sendiri sih ngerasa rada aneh sih. Jadi mungkin dia ngenal aku 70-80.
Belum benar-benar… Sisanya ya kayak tadi sama kayak aku, yang belum
diceritain ke dia yang benar-benar aku tahu sendiri doank.
Topiknya apa?
Misalnya kesal ke dia, tapi pas lagi nggak mau ngomong ke dia gitu kan.
Sifat-sifat aku sebenarnya. Mungkin kalau dia tahu aku gitu udah biasa kan
tapi ternyata kalau aku digituin bisa lebih kesal lagi. Hal kecil tapi dia nggak
tahu. Atau mungkin aku suka yang aneh-aneh, nggak jelas gitu kan.
Kamu ketemu sama Julianti tiap hari? Sekelas.
Hampir tiap hari sih. Sekelas.
Kalau Julianti buka BB kamu, barang pribadi kamu, masuk ke kamar kamu.
Itu kamu ngebolehin nggak?
Selama nggak ada hal yang disembunyiin, boleh-boleh aja sih. Maksudnya di
BB kan nggak ada sesuatu apa…
Dia suka periksa nggak BB kamu misalnya minjam pas dimainin?
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: Jarang sih. Cuma kalau dia pinjam gitu pegang juga ya udah. Lagian juga
biasa aku cerita-cerita ke dia gitu kan. Boleh-bolehin aja gitu.
: Kalau dia sendiri bolehin nggak kalau minjam BB dia, buka-buka tas dia?
: Boleh-boleh aja sih.
: Ada harapan nggak buat ke depannya hubungan persahabatan kalian gimana?
: Yang pasti sih kalau bisa jangan sampai lupa, tiba-tiba nggak kontak lagi gitu.
Kalau bisa makin bagus deh persahabatannya, makin dekat.
: Kalian udah temanan selama 5 tahun yang tiap hari ketemuan apalagi sekarang
kalian sama-sama nggak punya pacar yang itu kesempatannya besar sekali
terjadi romantic relationship gitu. Ada masukan nggak buat yang lain gimana
buat ngejaga supaya hubungan kalian tetap dalam persahabatan?
: Kayaknya sih bakal sahabatan terus sih. Kayaknya sih… Cuma kalau
sekarang-sekarang juga saya dekat sama cewek juga. Dia juga ada dekat sama
cowok juga. Tapi nggak tahu nantinya gimana gitu. Ya kalau misalnya dia
udah pergi sama cowok gitu tapi tetap nggak lupa sama aku gitu. Tetap kalau
mau cerita ya cerita aja gitu kan. Mungkin sama yang lain nggak bisa cerita ya
cerita sama aku bisa, ya udah cerita aja.
: Kamu kalau pulang ke Ponti ketemu nggak sih biasanya?
: Biasanya bareng teman.
: Kayaknya udah cukup sih. Paling kalau ada yang kurang aku tanya-tanya lagi
ya. Terima kasih Lucky.
: Iya. Yuk.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 3B

Sumber

: Julianti Valentini

Tanggal

: Jumat, 21 Desember 2012

Waktu

: 10.50 – 11.45 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 1, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Julianti. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi hari ini saya
akan mewawancarai Julianti sebagai informan dalam skripsi saya. Kalau
menurut Julianti sendiri arti persahabatan itu apa sih?
J : Persahabatan ya kedekatan ya. Terus menurut aku sih frekuensi bertemu dan
interaksi itu ngaruh banget sama kedekatan kita satu sama lain.
T : Persahabatan itu penting nggak?
J : Penting banget. Persahabatan itu membawa sesuatu yang beda deh buat
kehidupan kita. Bayangin aja kalau nggak ada teman pasti bakal sepi banget.
Lain ya biarpun punya keluarga, suasananya lain banget sama teman. Kalau
sama teman tuh bisa bikin kita lepas, bisa bikin kita senang.
T : Bisa disebutin nggak siapa aja teman dekat Julianti?
J : Yang dekat banyak sih. Lucky, Natalia, Cindy. Yang paling dekat, yang
benar-benar aku share rahasia aku tuh tiga doank sih. Cuma kalau dekat secara
fisik ke luar itu banyak banget.
T : Ada Lucky, Natalia, Cindy. Itu Lucky teman cowok kamu sendirian? Boleh
tahu nggak sejak kapan kamu kenal sama Lucky?
J : Sejak SMA 1. SMA 1 itu kami 1 kelas. Terus akhirnya dekat tapi nggak cuma
berdua. Maksudnya ada teman lain. SMA dua tiga lanjut terus, akhirnya pas
kuliah yang bareng sama aku itu cuma Lucky doank. Jadi mau nggak mau tiap
hari dekatnya sama Lucky. Emang ada teman dari daerah lain juga tapi paling
dekat sama Lucky. Ya akhirnya dari situ kami makin dekat.
:
Kelas 2 sama 3-nya juga sekelas sama Lucky?
T
J : Kelas 2 nggak sekelas, cuma masih teman ke luar bareng gitu. Kelas 3 sekelas lagi.
T : Kalian kok bisa barengan masuk di UMN apa janjian?
J : Nggak. Yang pertama kalinya masuk di UMN itu cuma aku doank. Terus si
Lucky kayaknya bingung mau masuk mana akhirnya aku tawarin mau masuk
gini gini gini. Terus nggak tahu akhirnya dia ngomongin sama mamanya,
setuju juga. Lagian dia itu merasa lebih enak kalau kuliah benar-benar ada
teman yang dekat bareng gitu.
T : Kenapa kamu bisa dekatnya sama Lucky? Apakah merasa cocok?
J : Iya sih. Harusnya bisa dekat itu karena cocok.
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T : Kecocokannya apa? Bisa diceritakan?
J : Kalau dari segi sifat nggak mungkin sama sih ya. Dia orangnya cerewet,
bersih, cuma enak aja gitu ngobrol sama dia. Nyantai. Orangnya tuh terbuka
banget. Jadi kalau dia marah ya dia nunjukkin dia marah. Dia bilang dia
marah. Nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi enak sama dianya.
T : Sejauh ini kalau Julianti lihat Lucky, dia itu orangnya gimana?
J : Dia itu sifat yang paling nggak bagus dari dia itu egois menurut gua. Ya ibarat
kalau udah kiamat nih kapal cuma isi seorang, dia bakal masuk duluan
ninggalin elu. Ya pokoknya dia pentingin dirinya duluan. Mungkin semua
orang gitu sih cuma dia itu terlalu nunjukkin. Terus dia itu cerewet orangnya,
soalnya dia rapi sama bersih banget. Ya gitu doank sih.
T : Tadi kamu bilang kalau Lucky itu egois kan tapi kalian sejauh ini masih bisa
temanan. Itu gimana Julianti bisa ngimbangin Lucky yang egois itu?
J : Soalnya menurut gua itu semua orang punya kekurangan donk. Dia egois ya
gua juga punya. Ya akhirnya nggak perlu karena satu kekurangan terus kita
jadi nggak temanan gitu. Kadang ya marah, aku marah sama Lucky itu paling
nggak lewat dari satu hari. Toh baikan lagi.
T : Sejauh kalian temanan kurang lebih 5 tahun, apa saja sih yang Julianti tahu
tentang Lucky selain sifatnya. Mungkin tentang temannya, keluarganya, citacitanya, hobinya.
J : Apa ya... Kalau tentang hobinya, dia itu suka banget sama Perancis. Dia suka
belajar bahasanya. Kalau segala sesuatu tentang Perancis pasti dia nonton.
Kalau tentang keluarganya ya apa ya... Dia dekat sih sama keluarganya. Apa
lagi ya... Dia nggak suka orang yang berantakin kamarnya, nggak suka makan
kacang. Kalau soal skill, dia itu pintar nyanyi. Dia di kampus ikut kegiatan
Ultima Sonora gitu.
T : Kalian ketemu tiap hari ya? Semuanya sekelas gitu?
J : Iya. Tiap hari. Semua sekelas. Kalau kerja kelompok selalu sekelompok
kecuali kelompoknya ditentuin sama dosen.
T : Biasanya Lucky curhat sama Julianti itu ngomongin apa aja?
J : Banyak sih. Ngomongin kesel sama orang lain, gebetan, ya semua kita
ngomongin di situ. Soal keluarga agak jarang sih kalau masalah yang di rumah
gitu. Cuma ada sih ngomongin.
T : Kalau dia ngomongin gebetannya, keluarganya, sedalam apa sih dia kasih tahu
kamu? Apa cuma yang di luar-luarnya aja?
J : Kalau ngomong gebetan gitu bakal ngomongin sampai ke dalam-dalamnya.
Kalau keluarga nggak terlalu. Sebenarnya Lucky itu dasarnya orangnya emang
tertutup. Kalau yang benar-benar dekat sama dia baru dia mau cerita, baru dia
bisa nyantai ngeluarin apa isi dalamnya itu.
T : Lucky itu selain dekat sama kamu, dekat sama siapa?
J : Kalau dekat doank siapa ya... Kalau yang benar-benar dekat kayaknya aku
doank. Kalau buat teman ke luar, teman main sama kayak aku, teman kuliah.
Kalau buat dia bagi rahasia gitu nggak ada lagi sih.
T : Kalau Lucky yang biasanya nggak diceritain ke Julianti biasanya soal apa?
Yang Julianti nggak tahu dari Lucky? Mungkin dulu Lucky SD di mana,
tentang mantan pacarnya?
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: Kalau mantannya dia cerita juga sih. Mungkin keluarga deh. Kalau urusan
keluarga dia gitu terlalu terbuka.
: Kalau Julianti sendiri sebaliknya kalau cerita ke Lucky itu ceritain apa?
: Sama sih... Keluarga juga kadang aku cerita, tapi nggak detail. Ya mungkin
karena dia nggak berbagi soal keluarganya. Jadi aku ngerasa mungkin dia
nggak suka atau apa gitu. Jadi nggak terlalu detail ceritanya.
: Kalau yang nggak Julianti ceritain ke Lucky? Mungkin masalah pribadi?
: Apa ya... Iya.
: Lucky sendiri masalahnya sebagai seorang laki-laki itu dia cerita nggak?
: Nggak. Cuma kalau yang rahasia umum gitu ya kita cerita sih. Misalnya kayak
kalau cewek lagi “ini”, itu udah biasa kita ngomong. Kenapa sih lu bete, gue
lagi M gitu, udah biasa...
: Kalau dia juga kadang-kadang cerita atau gimana?
: Kadang buat hal-hal yang agak tabu gitu kadang kalau lagi ada moment-nya
bisa aja kita cerita. Tapi mungkin nggak sesantai ini sih dan kita cerita gitu
pasti pas berdua doank.
: Biasanya yang cerita duluan itu siapa?
: Kadang dimulai tanpa sengaja, kecuali dia udah merasa ada sesuatu yang
nggak enak benar-benar pengen dikeluarin ya udah gitu.
: Yang lebih terbuka itu Julianti dengan Lucky atau Lucky dengan Julianti?
: Kalau menurut aku sih aku yang terbuka duluan ke Lucky. Soalnya dia orangnya
emang tertutup. Kalau kita bisa bikin dia nyaman baru dia bisa ngeluarin.
: Ada perbedaan nggak waktu Julianti awal kenal sama si Lucky di SMA sama
yang sekarang gimana?
: Itu beda banget. Bukan ke akunya sih. Pas SMA emang nggak gitu dekat cuma
pas SMA aku kenalnya itu orangnya diam, nggak bisa marah sama sekali,
bahkan mungkin kalau dilihat dari segi diganggu sama ini dia yang kayaknya
sering terganggu sama orang lain. Tapi kalau sekarang itu dia diganggu dikit
aja udah emosi banget. Nggak tahu itu entah aku nggak tahu dalamnya pas
SMA atau itu perubahan dia dari SMA ke kuliah.
: Awalnya waktu di SMA kalian ngobrolin apa? Suka komunikasi nggak dulu?
: Oh, nggak kalau SMA kita punya rumah masing-masing ya. Kalau di sini
ngekos, tanpa orang tua jadi ya pengennya bareng gitu. Kalau pas SMA sama
sih omongannya sama teman-teman lain. Nggak ada beda. Kita juga nggak
saling tukar rahasia gitu. Cuma pas SMA dekatnya lebih ke fisik deh.
: Tapi cerita-cerita soal yang umum mungkin?
: Ya paling ngomongin yang di sekolah, gurunya kenapa kenapa gitu. Sama
ngomongin teman lain kalau punya ini kan, benci sama orang yang sama, itu
yang seru ngomonginnya.
: Kalian pernah ngalamin konflik nggak?
: Konflik... Pernah sih. Malah kalau pas kuliah sering deh. Masalah kecil. Cuma
marahannya bentar doank.
: Bisa diceritain mungkin konfliknya apa?
: Kalau ngerjain tugas, tugas kelompok kami sering beda pendapat. Kalau udah
beda pendapat, dua-duanya itu saling nggak ini deh... Nggak enak dan nggak
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mau ngalah. Suasananya jadi nggak enak terus ngomongnya jadi ketus berdua.
Cuma kalau udah lewat dari tugas kelompok udah baik lagi. Kalau sehari-hari
biasanya dia itu orangnya pengennya tersusun rapi, sementara aku tuh
orangnya pelupa banget jadi suka sembarang naruh barang gitu. Jadi kalau
misalnya barang dia nih taruh salah entar dia nyari entar ngamuk dianya terus
marah-marah. Aku jadi tersinggung. Aduh gitu doank lu marah ya akhirnya
berantem, diam nggak ngobrol cuma sebentar lagi juga balik.
Kalau lagi kerja bareng sama Lucky pasti beda pendapat terus tapi kok masih
mau barengan gitu loh sekelompok. Kenapa nggak cari kelompok lain yang
mungkin lebih bisa nerima pendapat?
Habis kalau udah dekat sama Lucky enaknya ya sama dia. Lagian kalau sama
orang lain, mending aku beda pendapat sama Lucky daripada orang lain nggak
bisa kerja. Kami tuh mungkin banyak pendapat, cuma apa ya... Ada sesuatu
yang sama dari kami gitu loh. Ada sesuatu yang satu alur dari kami. Mungkin
selera kami itu hampir sama, cuma kadang pasti bedanya paling cuma apa ya...
Warnanya gitu. Dia pengen merah, gua pengen biru. Cuma tone-nya ya segitugitu aja sama kami.
Kalau misalnya kalian lagi bareng-bareng itu ngapain aja sih?
Makan pasti bareng kami. Keluar, nonton. Keluar ya biasa buat beli keperluan
gitu, peralatan DKV, pasti bareng. Terus kalau biasa weekend gitu ya main
keluar bareng sama teman-teman lain juga. Kalau dulu itu baru datang tuh
berdua doank kemana-mana. Cuma kalau sekarang udah ada teman.
Julianti kan kemana-mana bareng sama Lucky ya pasti orang tuh mikirnya
cewek sama cowok berdua doank pasti dikiranya pacaran. Itu pasti sering?
Sering banget. Kemana-mana dikirain pacaran. Bahkan pernah dulu ke mall
ditawarin baju couple sama orang. Terus kita ketawa-tawa gitu. Biarin...
Bahkan sampai sekarang udah semester 5 masih banyak yang ngira kami
pacaran. Sampai udah capek ngejelasin ya udah... Kadang orang nanya, “Eh
cewek lu mana”. Di kos gitu, diiyain aja. Malas jelasinnya. Cuma kalau yang
udah sering bareng udah tahu gitu kelakuan kami, ya tahu nggak pacaran.
Banyak yang bilang muka kami mirip. Di mana miripnya ya?
Kalau dari Julianti sendiri pernah sempat kepikiran nggak buat bukan lagi
temanan sama Lucky, tapi lebih ke yang orang bilang pacaran gitu?
Nggak sih. Kami bahkan ngomongin karena sering digituin orang, kami sering
becandain sendiri. “Eh lu nggak mau pacaran sama gua”? Nggak mau. Gitu.
Mungkin karena udah terlalu dekat sampai nggak ada kepikiran buat pacaran.
Di awal SMA mungkin?
Kalau waktu di SMA ada sih. Kayak dulu pernah sempat saling perasaan cuma
Lucky kayaknya nggak tahu ya kalau akunya ada. Tapi aku tahu Lucky punya.
Soalnya waktu itu ketemu dia suka ngisengin aku. Kalau ketemu suka duduk
disamping gitu. Terus SMS-nya ya udah nggak... Dulu belum punya BB-kan,
masih SMS. SMS ya SMS nggak penting gitu. Cuma nanya lagi ngapain.
Terus nggak tahu deh, akhirnya nggak jadi. Sama orang lain.
Kenapa?
Dulu kenapa ya... Dulu juga sempat dekat terus kepisah pas SMA 2 nggak
ketemu. Lucky itu juga kayaknya orangnya slow gitu. Lamban orangnya. Pas
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dulu sih, sekarang nggak tahu deh.
Kamu cerita nggak waktu kamu SMA itu misalnya soal pacar kamu dulu terus
dia juga cerita nggak soal pacarnya dulu?
Cerita sih. Bahkan pas SMA udah kadang ceritain soal gebetan masingmasing. SMA 1 itu masih belum dekat. SMA 2 deh, karena nggak sekelas,
nggak gitu ketemu cuma masih keluar bareng. Kalau ketemu moment yang
pas, benar-benar lagi ini baru dia cerita sih. Lagi enak dia baru ceritain soal
gebetannya. Kalau sekarang sih dia selalu cerita kalau ada apa-apa.
Kamu juga? Jadi sekarang lebih dekat ya dari yang dulu. Sempat nanya nggak
kadang-kadang masalah dulu ke Lucky. Misalnya Julianti nanya ke Lucky
dulu dia suka ya sama Julianti atau ya udahlah biarin aja.
Iya. Dulu sempat ngomong gitu cuma malu-malu. Terus sekarang nggak
pernah dibahas sama sekali. Aku sama Lucky, dua-duanya nggak pernah
ngebahas sama sekali. Kayaknya sengaja dikubur malahan.
Dikubur supaya tetap bersahabat saja ya.
Nggak sih. Rasanya kalau kita ngomongin itu juga nggak bakalan bermasalah
selama ini. Cuma mungkin entar malu, sama-sama gengsi.Ya udah, nggak ada
yang mau cerita.
Biasanya kalau kalian cerita tentang gebetan sedalam apa?
Dalam banget, malahan biasanya kami nge-chat donk sama gebetan saling
ngasih lihat.
Kamu suka kasih masukkan nggak ke Lucky tentang gebetannya?
Oh iya donk pastinya. Kalau ada yang aku nggak suka dari gebetannya aku
juga bilang gitu. Misalnya apa, kamu jangan sama dia deh soalnya sifat
jeleknya gini gini gini orangnya. Atau lihat dari respon gebetannya tuh ada
nggak sih kemungkinan. Kita biasa saling ngasih feedback.
Kalau kalian pulang ke Ponti sama-sama?
Pulang ke Ponti, sama-sama. Sejauh ini sama-sama.
Kalau di sana kalian ketemuan bareng? Rumahnya dekatan nggak di sana?
Rumahnya dekatan sih, cuma keluar bareng itu sama teman-teman lain.
Teman ngumpul. Jarang banget keluar berdua doank. Kalau berdua doank itu
kalau benar-benar ada perlu. Misalnya cuma keperluan kita berdua doank, ya
udah kita berdua doank yang jalan. Itu juga kalau nggak ada teman lain yang
ikut. Kalau main gitu pasti ngajak teman main dulu.
Keluarga kalian saling kenal nggak sih?
Nggak sih. Paling cuma mama doank yang tahu Lucky. Kadang di sini kalau
nyari aku nggak ketemu, dia nyarinya ke Lucky gitu. Mamanya Lucky juga
cuma sekedar tahu doank.
Pernah main ke rumahnya Lucky yang di sana?
Pernah, sering.
Lucky juga?
Iya. Tapi tetap ke sana bareng teman.
Soal masalah pribadi misalnya kamu kan punya BB, kamu ngijinin nggak buat
Lucky pegang HP kamu terus buka-buka BB kamu terus juga kalau di kamar
kosan masuk?
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: Sebenarnya kita nggak pernah ngomongin jangan pegang BB gua, jangan
buka-buka. Cuma ternyata kami berdua sama-sama punya kesadaran buat
saling ngejaga privacy gitu. Meskipun aku pegang BB-nya, aku nggak bakalan
buka BBM-nya kecuali dia yang suruh atau dia kasih lihat karena dia juga
begitu. Soalnya kami pernah kejadian ada teman yang buka-buka BB aku.
Terus kami ngomongin, “Eh iya loh, kenapa sih dia buka-buka gitu. Kalau gua
sih nggak bakal”. Terus dia juga bilang, “Iya, gua juga nggak bakal”. Ternyata
kami berdua tuh sama-sama punya, tanpa kesepakatan, saling ngejaga privacy.
Nggak cuma satu sama lain tapi sama orang lain juga.
: Dalam persahabatan kalian sendiri ada aturan nggak. Peraturannya tuh nggak
secara tertulis kayak yang tadi tuh nggak buka-buka BB, mungkin yang
lainnya? Misalnya saling menghargai, kalau ada apa-apa saling cerita, atau
ritual tertentu misalnya saat ulang tahun saling kasih kado.
: Kalau kayak gitu ada sih. Kecil-kecil. Karena si Lucky nggak suka kotor,
kalau kita baru balik nih dari luar belum ganti baju, nggak boleh naik ke
kasurnya. Maksudnya karena kita kan ngekos, tempat duduknya cuma kasur
dan kursi. Kursi dia yang dudukin donk, kita pasti duduk di kasur. Ya nggak
boleh naik gitu. Terus kalau masalah konflik gitu dia udah tahu kalau aku
orangnya nggak bisa dikasarin. Jadi kalau mau marahin aku jangan kasar gitu,
maksudnya ngomongnya mesti baik-baik. Kalau nggak entar akunya. Gitu sih.
Kesepakatannya itu muncul alamilah. Jadi kita tahu oh dia nggak suka ini jadi
ya kita jangan. Ya udah tahu dia nggak suka, jangan digituin.
: Ada pengalaman yang paling berkesan yang dilalui sama Lucky? Apa
mungkin liburan pernah liburan bareng, ngerjain tugas bareng sampai nggak
tidur dua hari dua malam sama Lucky, suprise waktu ulang tahun.
: Apa ya... Ah kalau ngerjain tugas sampai nggak tidur itu sering banget sih
sama Lucky. Jalan-jalan waktu itu... Ulang tahun ngerayainnya bareng sama
teman sih. Apa ya... Mungkin pas jalan-jalan kali. Waktu ke Bandung sama
teman lain tapi. Cuma agak sempat cekcok sama teman lain jadi pisah gitu
grup teman lain terus aku sama Lucky doank gitu. Dan itu karena merasa
daerah lain jadi ngerasa gimana banget. Untung deh ada Lucky. Oh ya
pertama kali ke sini nih. Masuk UMN ini. Aku itu hampir balik ke Ponti,
nggak jadi mau kuliah di sini lagi. Waktu itu masih homesick banget kan.
Sampai nangis-nangis ke Lucky-nya. Untung ada Lucky maksudnya kalau
nggak ada dia, aku bakal balik ke Ponti gitu.
: Sejauh kalian bersahabat, Julianti merasa ada sesuatu yang didapat dari Lucky
nggak? Suatu keuntungan bagi Julianti bisa bersahabat dengan Lucky. Kayak
salah satu contohnya tadi kan ada teman, selain itu ada?
: Kalau kemana-mana ditemanin itu iya banget. Untung ada Lucky. Kalau
nggak ada dia, aku benar-benar balik Ponti. Terus transport pastinya. Dia
punya motor di sini jadi kemana-mana gampang. Apa lagi ya keuntungannya...
Nggak ada sih sebenarnya, temanan sama dia karena enak doank sama dia.
: Apakah merasa aman kemana-mana, Julianti kan orangnya kecil jadi kemanamana ada cowok?
: Iya sih, nggak terlalu tapi. Lucky itu lucu orangnya. Sama cicak aja takut. Jadi
kadang ada cicak, aku didorong ke depan buat ini... Dia sembunyi ke belakang.
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Aneh deh, nggak ngerasa aman sih sama dia. Cuma karena title dia cowok aja.
Julianti pernah ngebandingin nggak kalau misalnya nggak temanan sama
Lucky, punya teman yang lain. Kalau misalnya temanan sama teman yang ini
bakal lebih enak lagi dibanding sama Lucky?
Rasanya nggak sih. Nggak ngebayangin temanan sama dia aja. Soalnya
gimana ya... Dekat itu nggak sengaja kan biasanya jadi nggak ngebayangin
temanan sama dia bakal gini gini. Nggak sih.
Sejauh ini Julianti merasa senang atau puas nggak dengan persahabatan
kalian? Apakah Lucky masih kurang terbuka sebagai seorang sahabat?
Kalau masalah keterbukaan, udah cukup sih rasanya. Kita bakal cerita apa
yang benar-benar kita pengen ceritain. Kalau masalah itu nggak enak, kita
simpan masing-masing ya nggak masalah. Cuma ada donk saat-saat di mana
kita benar-benar ingin kepo. Ya paling bakal ngambek kalau nggak dijawab
gitu. Tapi ya udahlah. Lagian rahasia, rahasia dia. Yang nggak puasnya ini apa
ya... Mungkin ini deh, masalah ini... Ngalah. Dia kurang mau ngalah deh. Kita
sama-sama ini sih orangnya nggak mau ngalah. Semua juga kayak gitu ya.
Aku sih ngerasa dianya yang lebih nggak mau ngalah. Dia bakal ngaku salah
di saat dia benar-benar salah banget gitu loh. Karena kita kan bertengkar gitu
gitu udah capek, ya maksudnya ya udahlah ya ngalah aja gitu bilang sorry.
Kalau dia tuh susah banget ngomong sorry.
Tapi sejauh ini ngerasa puas nggak temanan sama Lucky? Senang nggak?
Iya.
Nah, tadi Julianti bilang kadang-kadang pengen kepo tentang apa tapi dia
nggak ngebolehin. Biasanya itu masalah apa?
Kadang ada di saat di mana dia nge-chat sama gebetannya. Jadi kalau aku mau
lihat, dia nggak ngasih lihat gitu. Aku ngintip ke BB-nya terus dijauhin BBnya kan. Gitu doank. Terus aku nanya-nanya emang chat apa sih sampai aku
nggak boleh tahu. Padahal biasanya cerita kan. Bahkan kalau nggak cerita juga
dikasih lihat BB-nya. Ya gitu doank. Entah mungkin ada sesuatu yang nggak
enak buat aku baca.
Kalau Lucky pernah nggak gitu juga, ngepoin Julianti terus Julianti nggak
mau kasih lihat? Biasanya masalah apa gitu?
Aku... Apa ya, jarang sih yang nggak ini. Paling kadang gangguin dia doank.
Dia mau lihat, nggak aku kasih lihat gitu. Biar dia penasaran doank. Kalau
yang benar-benar nggak mau dia tahu... Paling kalau lagi kesal sama dia biasa
aku cerita ke orang lain juga donk. Kalau udah terlampau kesal, nggak cuma
ke dia kan. Nah itu aku nggak mau kasih lihat karena bukan... Maksudnya
kalau dia lihat itu bakal jadi ini loh... Nggak enak gitu hubungannya. Tapi
kalau udah lewat misalnya dia udah tenang, itu paling cerita. Iya itu aku
ngomongin kamu tadi soalnya kamu gini gini gini.
Menurut Julianti sendiri dalam persahabatan, keterbukaan itu penting nggak?
Keterbukaan itu penting sih... Soalnya dengan kita terbuka satu sama lain itu
artinya kita percaya sama orang ini. Pasti donk merasa dipercaya itu merasa
ini banget... Oh dia percaya sama gua, berarti gua penting buat dia gitu.
Apa sih artinya Lucky buat Julianti?
Ya teman. Kita benar-benar bukan teman tapi mesra.
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T : Kalau kalian lagi jalan kemana-mana misalnya rangkulan atau megang tangan
saat nyebrang itu merasa risih nggak, atau nggak pernah sama sekali?
J : Nggak pernah. Kita nggak pernah yang sentuhan fisik yang mesra banget.
Aneh. Kami malah canggung satu sama lain. Gandengan gitu nggak pernah,
rangkul nggak pernah.
T : Itu kenapa?
J : Kenapa ya... Emang karena kita cuma teman doank. Nggak tahu deh aneh
rasanya. Dia bukan juga orang yang ini sih... Aneh aja gitu kalau terlalu ini
sama dia. Dia emang dasarnya kalau sama cewek kalau main ya nggak
pegang-pegang gitu. Kadang ada kan orang main pegang kepala, pegang ini.
Dia emang nggak.
T : Ada nggak Julianti itu mengindentikan Lucky pada sesuatu?
J : Kalau lihat Perancis pasti bakal ingat Lucky karena hobinya doank sih. Kalau
pas SMA selalu ngatain dia kayak anak anjing. Soalnya mukanya itu melas
banget. Dulu alisnya itu turun. Aneh deh. Pokoknya kasihan banget mukanya.
Bahkan kalau gambarin dia itu gambarinnya anak anjing. Ikonnya dia gitu.
T : Kalau pengalaman nggak menyenangkan yang pernah kalian lalui ada nggak?
J : Paling pas bertengkar ya. Kalau yang paling aku ingat itu... Lucky itu
orangnya nggak suka nunggu banget. Waktu itu blom tahu kan. Terus waktu
itu aku minta dianterin ke SMS. Karena kirain aku bakal bentar doank beli
barang jadi dia tunggu di luar, aku yang masuk. Ternyata ramai, aku nggak
ngehubungin dia. Pas keluar tahu-tahu dia udah balik gitu, udah nggak ada.
Aku kaget banget donk. Gila ditinggalin gitu udah dianterin. Terus aku
teleponin nggak diangkat. Di-reject sama dia. Terus dia cuma BBM bilang
“lama banget, balik sendiri”.Ya udah terus aku benar-benar kaget banget dan
itu nggak bakal aku lupain karena menurut gua sih itu parah banget. Lu
nganterin cewek ke tempat terus lu tinggalin gitu aja. Apalagi dia itu teman
dekat banget kan. Habis itu ya udah bertengkar cuma akhirnya ya dia merasa
nggak salah, aku lagi yang bilang ya udah sorry gitu karena aku nggak tahu
kamu nggak suka nunggu. Malah kirain nggak enak kan ngajak kamu masuk
cuma buat nemani beli barang. Itu yang paling aku ingat banget, nggak bakal
aku lupain. Itu waktu semester 3 kali ya.
T : Sejauh ini kalau Julianti lihat Lucky, bilang dia kayak anak anjing itu cuma
Julianti aja atau teman-temannya juga?
J : Dulu itu aku doank yang begitu terus bahkan namanya aku panggil jadi Lulu
karena kayak anak anjing. Tapi akhirnya satu kelas ikut semua. Akhirnya
mengasosiasikan dia kayak anak anjing. Itu waktu SMA kelas 1.
T : Sekarang masih suka manggil dia Lucky apa Lulu?
J : Lulu, karena kebiasaan. Dan itu dia punya keponakan yang lucu banget, suka
manggil dia “sai suk”. Itu bahasanya dia. Sai suk itu artinya paman. Karena
waktu itu sering dengar ponakannya manggil dia gitu, merasa lucu, terus
sering ku ejekkin mirip keponakannya manggil dia “sai suk, sai suk” gitu. Ya
akhirnya sekarang jadi kebiasaan manggil gitu.
T : Itu cuma Julianti doank yang manggil dia gitu? Kok tahu keponakannya
manggil dia “sai suk”?
J : Kan biasa main ke rumahnya. Lucu. Jadi kadang dia suka kan... Kadang kalau
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dia nelpon keponakannya di-speaker-in, dikasih dengar ke aku. Nggak tahu
aku tuh udah gemes sama keponakannya. Ya jadi akhirnya tahu. Akhirnya
sering main becandain dia kan.
Kalau Lucky suka manggil Julianti pakai sebutan apa? Yang kadang-kadang
cuma dari Lucky doank yang manggil itu?
Kalau cuma dari Lucky doank, nggak ada deh.
Ada harapan buat persahabatan kalian ke depannya?
Semoga dia mau lebih ngalah dan lebih gentle.
Ada harapan nggak supaya tetap temanan sampai punya keluarga sendiri?
Iya, itu pasti donk.
Sempat kepikiran mungkin nggak temanan lagi sama Lucky?
Sempat, pas kesal banget. Rasanya aduh... Karena sifat dia yang nggak mau
ngalah terus sempat sih kepikiran. Aduh udahlah kalau dia nggak minta maaf
sampai ini ya udahlah terserah deh. Akhirnya pertemanan kami ngarah
kemana udah nggak peduli gitu. Tapi akhirnya nggak tahu deh, baik lagi. Dia
itu nggak ngomong sorry tapi kelakuannya itu kayak orang ngomong sorry.
Mungkin gengsinya terlalu tinggi jadi baik-baikkin gitu. Benar-benar kayak
orang yang merasa tahu kalau dia itu salah cuma dia nggak bakal nyebutin
kata sorry gitu.
Lalu dengan kehadiran Lucky, apa sih yang mengubah hidup Julianti? Apa
jadi lebih sabar mungkin?
Oh sama dia, aku jadi ikutan lebih emosi orangnya. Dia itu kadang cuma
masalah service doank gitu darimana nggak puas ya pokoknya dia mau
ngatain. Tempat makan, gitu-gitu. Ya paling banter dia harus bilang gitu,
orangnya harus tahu salah di mana. Ya aku jadi kebawa-bawa juga. Padahal
aku orangnya dulu itu nggak bisa marah banget. Tapi sering-sering sama dia
jadi juga. Ya jadi lebih berani sama dia.
Sisi positif yang lain mungkin? Penyemangat kuliah?
Iya sih. Kalau di kuliah itu teman semuanya dari beda-beda daerah rasanya
gimana banget. Kalau ada Lucky punya sesuatu yang sama. Kadang kalau di
kelas nggak ada dia ngerasa nggak enak. Dia pun biasa kalau nggak ada aku
katanya ngantuk gitu, nggak ada teman ngobrol. Cocoknya udah sama Lucky.
Bisa sih enak sama teman lain tapi bedalah enaknya. Apalagi kita udah merasa
sama gitu karena dari satu daerah.
Kalian mungkin punya barang yang sama?
Barang. Ada waktu itu baju sama. Cuma kami itu dulu dua-duanya suka sama
kelinci gitu. Jadi pas ada baju kelinci, berdua berebutkan karena nggak mau
ini... Tapi nggak mau samaan, ngapain, entar gua couple sama lu gitu. Cuma
berebut nggak mau ngalah ya udah akhirnya beli. Itu pas ke Bandung bareng
teman, semester 3 atau 4.
Kalau barang lain yang sama? Gantungan HP?
Nggak ada deh. Kalau pun sama itu ya cuma karena kami butuh fungsi yang
sama gitu.
Kayak kuas, cat ya?
Iya, tablet. Kalau di luar itu kayaknya benar-benar baju doank sih. Duaduanya nggak mau ngalah.
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T : Masih ada bajunya? Suka pakai barengan nggak?
J : Masih. Nggak. Malah biasa kalau pas ketemu bareng, kami berantem. Ngapain
lu pakai, gua udah pakai gitu. Entar dikirain couple, lepas nggak, lepas nggak.
Nggak ada yang mau lepas, akhirnya berdua pakai deh. Untungnya kita nggak
keluar, cuma pakai di kos.
T : Ada masukan gimana supaya tetap kayak kalian bersahabat cewek cowok
dengan kelebihan kekurangan masing-masing?
J : Menurut gua sih mesti ingat aja orang lain punya kekurangan, kita juga punya
kekurangan. Ya jangan karena itu doank nggak mau temanan. Ya mau cari di
mana gitu teman yang sempurna, nggak ada. Sama kalau buat ngejaga
persahabatan itu susah sih sebenarnya. Kayak gua sama Lucky itu kan nggak
benar-benar kami jaga cuma karena kami merasa enak satu sama lain ya
akhirnya mau bareng gitu. “Mau”, bukan benar-benar sengaja kami jaga gitu.
Cuma karena merasa udah enak, setelah merasa enak itu jadi berharga kan. Baru
itu mau kami jaga gitu. Jadi awalnya itu emang cuma karena perasaan doank.
T : Kamu punya foto nggak misalnya pakai baju kelinci berdua itu?
J : Nggak. Nggak mau difoto bareng pakai itu.
T : Kalian suka foto berdua nggak?
J : Nggak, kalau dulu iya pas SMA sering foto. Nggak tahu deh kalau sekarang
karena diejekin orang jadinya nggak mau. Entar dikira beneran gitu. Kan kami
sering bercanda, “Ah, lu dekat-dekat gua. Nggak ada cowok yang mau dekatin
gua”. Dia juga gitu, “Udah nggak usah jalan bareng gua donk entar cewek
pada nggak mau dekatin”.
T : Tapi kalau kalian berdua disuruh foto, mau?
J : Mau donk. Itu nggak tahu deh gayanya udah nggak karuan. Tergantung
moment sih sebenarnya. Kalau pas lagi diejekin gitu, lagi ramai-ramai, lu foto
berdua donk sama Lucky. Ya nggak mau karena mereka suruh bareng itu
merasa kami tuh pacaran. Cuma biasa kalau sama teman yang sama-sama
ngerti ya disuruh foto, biasa aja. Ya cuma benar-benar teman doank gitu.
T : Kalian kok bisa sama-sama drawing ya? Kayak waktu itu di Lobby itu. Kalian
saling ngajarin atau otodidak sendiri dua-duanya?
J : Iya, otodidak sendiri dua-duanya. Kami benar-benar mulai gambar itu sejak
kuliah. Kami berdua juga sama-sama kaget. Loh ternyata kita punya skill ya.
Kita berdua bersyukur banget karena apa ya... Kami pertama tuh merasa
bahwa kami yang bakal paling kurang di kelas. Gimana nih kita nggak bisa,
apa kita beli buku tutorial gitu. Tapi ternyata setelah kami gambar, hasilnya
itu bagus.
T : Bahkan sekarang kalian jadi yang paling jago ya. Kalau merasa nggak kalau
orang lihat Julianti pasti identik dengan Lucky?
J : Iya, bahkan dosen... Kadang ditanyain pacarnya mana gitu, dikirain pacaran.
Ada yang bilang mirip lagi. Nggak tahu mirip darimana. Mungkin karena
putih ya.
T : Seberapa terbukanya sih Julianti dengan Lucky?
J : Mungkin 75 – 80%.
T : 25 – 30% kemana?
J : Kemana ya... Nyimpan sendiri, Ci.
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Biasanya masalah apa?
Apa ya... Kadang yang aku tahu aku salah, aku nggak cerita.
Kalau Lucky sendiri menurut Julianti sudah berapa terbuka?
Sama sih segitu. Cuma yang duluan itu aku. Kalau persentasenya, sama rasanya.
Waktu punya pacar, Julianti lebih suka cerita ke pacar Julianti apa ke Lucky?
Ke pacar, karena kayak aku bilang tadi. Frekuensi interaksi itu sangat
menentukan banget. Dulu sama pacarkan tiap hari SMS-an donk kenapa
kenapa. Jadi yang duluan cerita pasti ke dia duluan donk daripada ke Lucky.
Pas SMA-kan juga belum terlalu dekat sama Lucky.
Putusnya pas kapan?
SMA berapa ya... Lupa.
Oh iya waktu itu Lucky juga punya pacar kan pas SMA terus putusnya waktu
kuliah semester 1. Dia cerita sama Julianti?
Cerita.
Waktu kuliah ini kan kalian jadi lebih dekat, pacarnya cemburu nggak?
Iya, malah pacarnya pernah ini katanya nggak tahu deh pernah bilang aku gitu.
“Pasti kamu dekat kan dengan Julianti ini”. Ya emang dia cemburu gitu, Ci,
soalnya.
Julianti nanggapinnya gimana?
Ya aku biarin aja. Lagian dia ngomongnya ke Lucky doank, nggak frontal ke
aku. Gimana aku mau jelasin. Lagian terus kenapa, kita kan temanan.
Harusnya ngertiin donk, udah gede gitu. Ya gitu doank. Lagian kalau Luckynya tahu dirilah gitu. Teman ya sebatas teman. Harusnya dia percaya juga
donk ke Lucky.
Lucky ngomong ya ke Julianti?
Iya, aku tahunya dari Lucky.
Setelah putus sama ceweknya, dia punya pacar lagi nggak? Julianti?
Nggak. Tapi kami sama-sama punya gebetan sih.
Kayaknya cukup itu dulu. Kalau misalnya ada yang kurang nanti aku tanyatanya lagi aja. Makasih
Iya.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 1A

Sumber

: Ray

Tanggal

: Selasa, 18 Desember 2012

Waktu

: 11.45 – 12.38 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 1, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Ray. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi hari ini saya
akan mewawancarai kamu sebagai informan dalam penelitian saya. Bisa
diceritakan nggak sejak kapan kamu kenal dengan Bensa?
J : Dulu kenalnya dari TK. Dari pertama kali sekolah udah kenal dia.
T : Satu sekolah dari TK ya. Waktu SD? SMP?
J : SD juga. Jadi waktu TK itu sekelas. Waktu SD sekelas. Dari kelas 1 SD
sampai 6 SD sekelas, satu genk. Terus SMP itu SMP 1 nggak sekelas, SMP 2
sekelas, SMP 3 nggak sekelas. Nah SMA sekelas lagi 1, 2, 3.
T : Kalian pertama kali kenalan itu gimana?
J : Pertama kali kenalan udah nggak inget kali ya, dulu main sama-sama. Jadi
suka main lomba lari. Main di tempat main sekolah. Jadi ya kenal gitu.
:
Kalau kamu ngelihat Bensa sendiri waktu itu, waktu TK-kan mungkin kita
T
nggak ada persaan, nggak ngerti, anggap sama-sama teman.
J : Ada sih, tapi bukan sama dia (Bensa). Kalau perasaan kayak suka-suka gitu
dulu udah ada waktu TK sebenarnya. Sama cewek lain.
T : Nah kalau kamu ngelihat Bensa sendiri dengan seiring perjalanan kalian itu,
kamu ngelihat Bensa gimana orangnya?
J : Dia... Dia itu apa ya orangnya. Mandiri ya, terus dia juga ngebelain teman, ya
terus banyak kesamaan sih. Jadi misalnya hobinya desain ya, dia suka desaindesain gitu. Terus aku juga suka desain-kan. Jadi kadang-kadang suka tukartukaran kasih masukan. Ini gimana, ini gimana. Walaupun kadang-kadang
suka ada konflik. Terus apalagi ya. Oh, terus orangnya moody, mood-mood-an.
Kalau lagi bete ya dia bisa bete ke semua orang. Cuma kalau sama aku sih ya,
mood-nya bisa berubah gitu kadang-kadang. Jadi dari yang nggak mood, ya
maksudnya aku udah tahulah gimana cara menghadapi si Cheryl inilah.
T : Kamu gimana tahu cara mengubah mood-nya dia?
J : Apa ya. Justru dengan diledek-ledekin gitu awal-awal. Yang penting bikin dia
ketawa dulu baru aku tanya, “Emang kenapa gitu”? Awalnya diajak becanda
aja. Tapi nggak langsung nanya kayak kenapa ini, kenapa cemberut, gini gini
gitu. Dengan kayak gitu (dibecandain) dia nanggapin jadi lebih enak ceritanya.
T : Yang membuat kalian menjadi dekat itu apa sih?
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: Cocok sih. Jadi kadang-kadang ya, aku kan orangnya suka becanda.
Becandanya juga kadang-kadang ya suka ngeledekin orang gitu, ngomongin
teman gitu, ya nggak semua teman aku tuh terima becandaan aku kan. Tapi si
Cheryl ini bisa. Dan si Cheryl ini, aku cocok dengan orang yang percaya sama
aku gitu. Maksudnya kalau dia percaya sama gua, gua juga percaya sama dia.
Tapi aku nggak pernah kasih kepercayaan duluan. Jadi dia apa-apa cerita ke
aku. Otomatis, oh ini orang, ternyata si Cheryl percaya sama gua jadi jangan
sampai gua ngilangin kepercayaan dia ke gua. Jadi ya sebisa mungkin kalau
dia cerita ya aku tanggapin kayak gini, kayak gini gitu loh.
: Itu sejak kapan kalian menjadi dekat? Kalau kenal-kan udah dari TK.
: Jadi waktu SD itu sempat dekat. TK juga dekat kok. Main sama si Nana juga
tuh dulu. SMP... SMP nggak terlalu dekat. SMA, dekat. Sebenarnya nggak
sama dia. Tapi kita satu genk gitu, cuma dekat.
: Dari satu genk itu kalian yang paling dekat berdua?
: Nggak juga sih. Sama. Sama-lah. Sama ratalah. Karena dia juga udah punya
pacar-kan. Jadi ya menjaga diri. Pacarnya juga suka cemburu-cemburu, dulu.
Mantannya sih.
: Sekarang Bensa nggak ada pacar lagi?
: Ada.
: Kalau kalian gitu suka cerita-ceritanya sih? Biasanya cerita tentang apa aja?
: Tentang itu tadi. Jadi misalnya lagi ada kerjaan apa, lagi ngerjain apa. Yang
aku suka sih ya... Yang aku nggak bisa ceritain ke orang lain, bisa cerita ke
dia. Gitu juga sama dia. Misalnya dia kesal, dia jadi panitia di Fikom Night
gitu. Cuma dia yang kerja terus. Dia nggak mungkin donk ngomong ke Fikom
Night, “Gua males nih kerja-kerja terus gini-gini”. Dia ceritanya ke aku. Dia
bilang, “Iya, si Q nih gini. Si itu gini. Terus gua kasih desain nggak diterima”.
Terus ya aku nggak tahu kenapa ya mungkin, bukan karena pengen bela sih.
Tapi cuma emang desain lu (Bensa) nih lebih cocok nih padahal di sini.
Kenapa nggak disetujuin. Daripada desain yang ini gini gini. Jadi karena ada
apa ya. Istilahnya tuh kalau dalam teori komunikasi, dia mendapatkan rewardkan dari aku-kan. Dia dapat reward dan dukungan. Otomatis dia yang tadinya
down, jadi lebih lega karena aku angkat lagi gitu.
: Biasanya apa aja sih yang misalnya tadi Ray bilang ada sesuatu yang nggak
bisa diceritain ke orang lain, bisa diceritain ke Ray. Topiknya tentang apa?
Selain mungkin soal emosi dia, kalau soal keluarganya mungkin?
: Soal keluarga, iya. Pacar, iya. Terus teman-teman, iya. Ya itulah. Tapi yang
sebenarnya sih yang terutama bikin dekat sih, kan sekarang jauh lebih dekat di
kampus-kan. Karena kita dari satu genk itu cuma aku sama si Cheryl doank
yang di sini. Terus ya karena aku dulu itu, apa ya. Aku tuh kalau udah
temanan sama itu susah sama yang lain. Jadi walaupun nggak sekelas, dulu,
jadi diusahain kalau break itu ketemu, kalau break tuh barengan. Barengan
donk, nanti gua kelas jam segini, nanti makan siang bareng di sini. Terus
semester selanjutnya bikin KRS barengan, gitu-gitulah. Jadi satu kelas.
: Kalau misalnya yang Ray ceritain ke Bensa biasanya soal apa aja?
: Yang aku ceritain, ya... Soal, ya... Kurang lebih sama sih ya. Soal keluarga,
teman-teman juga, terus soal masalah pacar juga.
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: Seberapa dalam ceritanya biasanya? Atau hanya di permukaan luar aja, atau
sampai ke dalam-dalam lagi?
: Nggak sampai dalam banget, nggak. Tapi yang bagian privacy itu, nggaklah.
Cuma sampai ya hubungan gua sama yang ini gimana, sama yang ini gimana.
Terus gua sama yang ini kenapa gitu. Sampai itu.
: Sejauh ini yang Ray tahu tentang Bensa apa?
: Apanya nih?
: Yang Ray tahu tentang kehidupan Bensa?
: Dia anak tunggal. Terus otomatis dia punya sifat manja. Manjanya itu ya
kelihatanlah. Terus dia sama papanya itu, papanya kan udah meninggal, sekarang.
Terus ya dia sayanglah sama mama papanya. Terus dulu dia dekat sama opanya.
Tapi sekarang opanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus papanya Bensa itu
keras orangnya. Dulu aku pernah nganterin buku ke dia. Terus papanya lagi
bentak-bentak dia dan dia keluar nangis-nangis kan. Kenapa nih. Dulu belum tahu
tuh. Kok gini ya, kenapa. Ternyata bapaknya tuh keras.
: Itu Bensa cerita ke Ray?
: Iya, dia cerita. Tapi nggak cerita di tempat. Aku tanya. Jadi kan kayak yang
aku bilang tadi. Aku nggak nanya langsung. Kemarin tuh bokap lu teriakteriak, kenapa? Aku nggak langsung nembak gitu, “Jadi, bokap lu lagi marahmarah sama lu”? Aku nggak langsung nembak kayak gitu. Oh, aku pikir lagi
nonton TV One atau lagi nonton apa gitu. Ya gitulah. Terus ya... Dia sekarang
udah punya pacar. Ya dia lebih sama pacarnya juga.
: Kalau Ray sendiri nyaman nggak kalau cerita sama Bensa? Kayak terbuka
sama Bensa? Biasanya cerita apa sih? Yang cuma sama Bensa doank gitu loh.
Ray enak cerita sama dia doank dibanding sama yang lain soal ini.
: Nyaman sih. Kalau itu mungkin ini kali ya, bukan cerita sih. Tapi aktivitas
kali ya yang dilakuin. Itu cuma nyanyi doank. Jadi kalau di mobil tuh, cuma
sama dia doank tuh yang bisa nyanyi bareng. Jadi putar lagu apa bisa nyanyinyanyi sampai gila-gila gitu loh. Cuma kalau sama mantan yang lain tuh,
masih ada gengsi. Sedangkan kalau sama dia tuh pokoknya udah nggak ada
gengsi lagi deh mau ngapain juga.
: Kayak udah tahu gitu ya.
: Toh udah tahu kan reaksi dia kalau aku gini gimana.
: Ray dekat nggak sama orang-orang di sekitar Bensa? Sama keluarganya,
teman-temannya yang lain, sama pacarnya?
: Sama teman-temannya, dekat. Sama keluarganya, lumayanlah. Udah pada
tahu semua sama Mbak-Mbak-nya.
: Suka datang ke rumahnya?
: Kan sering pergi bareng juga. Terus, papanya juga tahu. Kecuali sama pacarnya.
: Pacarnya, nggak tahu?
: Tahu, pacarnya. Tapi nggak dekat.
: Tadi bilang pergi bareng, biasanya pergi bareng kemana? Ngapain gitu?
: Ke kampus biasanya. Kalau misalnya jalan, ke kampus. Misalnya ada acara teman,
reunian bareng gitu misalnya, ada kumpul-kumpul, ya aku nyetir mobilnya dia gitu.
: Bensa-kan udah punya pacar, kalau Ray sendiri udah punya belum?
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T : Belum.
T : Terus Bensa suka cerita nggak sih soal pacarnya ke kamu?
J : Suka sih. Jadi kadang-kadang dia yang cerita, kadang-kadang aku yang nanya.
Cerita sih dia. Dan terima masukan juga.
T : Sejauh ini kalau misalnya Ray suka sama cewek, itu cerita nggak sama Bensa?
J : Cerita sih, tapi lagi jarang.
T : Kenapa lagi jarangnya?
J : Ya... Apa ya. Karena nggak ada obyek yang mau diceritain.
T : Kalau misalnya orang kan ngelihat kalian itu dekat banget kan, udah 15 tahun
sama-sama. Kemana-mana mungkin bareng, terus mungkin ada orang yang
mikir kenapa sih Ray lu nggak pacaran aja sama Bensa? Nah, terlintas nggak?
J : Nggak mungkinlah.
T : Kenapa nggak mungkinnya?
J : Nggak mungkinlah, kayak pacaran sama saudara sendiri aja gitu jadinya. Tapi
kalau misalnya yang ngira kita pacaran, udah banyak. Kirain kita pacaran,
padahal kan nggak.
T : Tapi nggak ya?
J : Nggak. Nggak ada feeling, nggak ada feeling-feeling buat affair kayak gitu.
Nggak ada.
T : Dari Ray temanan sama Bensa, apa sih yang Ray rasain? Ada sesuatu nggak
yang mengubah diri Ray dengan kehadiran Bensa?
J : Yang pasti sih, yang paling itu ini kali ya. Jadi lebih sabar, iya. Karena dia kan
agak temperamen orangnya. Jadi lebih sabar. Belajar sabar. Awalnya sih sempat
ribut. Seringlah beberapa kali ribut sama dia gara-gara kayak gitu. Cuma lamalama, oh ya udahlah dia anak tunggal. Terus dia seperti ini, seperti ini, udahlah
gua yang ngalah. Akhirnya kayak gitu. Jadi kalau orang lain mungkin langsung
tersinggung dengan omongan dia. Awalnya juga aku begitu. Apalagi yang
sekarang. Karena kan dari SD sampai SMA, dia rada-rada berubah gitu kan. Di
kuliah ini dia lebih apa ya, kalau dia nggak suka ya dia ngomong. Kan nggak
semua orang bisa terima kan. Dan belum tentu yang dia nggak suka itu benar,
sebenarnya. Itukan topiknya dia sendiri. Jadi orang kadang-kadang nggak bisa.
Tapi kalau aku awal-awalnya nggak bisa, sekarang ya ngertilah.
T : Apa yang membuat Bensa menjadi menarik sebagai teman Ray?
J : Sama-sama ini, ekstrovert kali ya. Jadi sama-sama nggak ada gengsi juga. Jadi
kalau mau gila-gilaan bareng bisa gitu. Bukan orang yang jaga gengsi.
T : Dia suka kasih dukungan nggak sama Ray, atau nemenin gitu?
J : Iya, selalu.
T : Kalau tadi dibilang ada konflik, bisa tolong diceritain nggak konflik apa sih
yang biasanya terjadi diantara kalian? Atau ada pengalaman konflik.
J : Apa ya... Dulu pernah dari cowoknya jealous sama dia. Tapi itu bukan aku
sama Bensa ya, tapi sama cowoknya. Jadi gara-gara aku, cowoknya jadi
berantem. Terus karena itu tadi, tapi lupa karena apa ya. Dia pernah ngomong
sesuatu. Oh... Waktu itu yang paling parahnya ini. Waktu lagi mau ngerjain
tugas. Ngerjain tugas, terus dia pernah bilang, “Udah lu pake artikel gua aja”.
Tapi dia nggak pakai-kan artikel itu. Lu (Ray) pakai artikel gua aja. Oh ya udah
kalau emang boleh. Kalau misalnya waktunya mepet, gua pakai artikel yang lu
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(Bensa) bikin. Terus pas hari H-nya ternyata aku butuh artikelnya. Terus aku
tanya, “Ryl, artikelnya mana? Boleh minta nggak artikelnya, tolong di-emailin”? Dia kayak lagi sibuk gitu. Jadi jawabnya marah-marah. Dan jawabnya
nggak enak gitu. Terus akhirnya dia kasih. Dia kasih dua artikelnya. Terus dia
bilang, “Kalau yang ini jangan dipakai ya. Punya gua soalnya”. Gini-gini, gitu.
Dia bilang kayak gitu. Ha, yang mana Ryl yang nggak boleh gue pakai? “Masak
gua mesti cariin juga buat lu”? Jadi dia kalau lagi misalnya stress, banyak
kerjaan atau apa gitu jadi marah-marah juga jawabnya. Terus nggak enak. Terus
gua juga selama ini bantuin lu nggak ada masalah, kenapa lu gua minta bantuan
gini aja marah-marah. Akhirnya aku bilang, “Ya udah deh, gua nggak jadi pakai
artikel lu. Gua kerjain sendiri aja”. Gua bilang kayak gitu. “Loh kenapa”, dia
bilang kayak gitu. Terus akhirnya baru nyadar gitu-kan. Dia nangis terus bilang
nggak enaklah gitu-gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya
udah baikan lagi. Nggak berantem sampai lama gitu, nggak...
Kalau kalian nyelesaiin konflik diantara kalian gitu gimana caranya?
Ya itu tadi. Ya kalau misalnya ada masalah, diomongin langsung kalau nggak
suka atau apa.
Nggak sampai lama gitu ya. Kalau lagi konflik sama Bensa, Ray biasanya
cerita sama siapa? Atau dipendam sendiri terus diselesaiin berdua?
Kalau aku sih orangnya nggak mau mikirin ya. Jadi kalau misalnya dia mau
ngomongin ya silahkan, kalau nggak ya udah. Jalanin aja. Nggak pernah cerita
atau apa sih.
Kalau selain sama Bensa, Ray biasanya temanan sama siapa?
Itu, si Eko.
Lebih dekat mana, dia sama Bensa dengan Ray?
Lebih dekat sama dia (Eko) kali ya. Soalnya sama-sama cowok juga kan.
Terus kemana-mana bareng gitu. Walaupun dia DKV. Terus kayak gitu juga.
Jadi walaupun dari SMA udah kuliah, temannya dia lagi, dia lagi gitu.
Itu juga temannya Bensa?
Iya, temannya si Cheryl juga.
Teman SMA ya. Terus kalau teman cewek?
Paling Bella tadi.
Kalau Bella sama Bensa, lebih dekat yang mana?
Kalau dilihat dari perasaan, mungkin lebih dekat ke Cheryl ya. Kalau dari
secara jarak dan intens ketemunya, lebih sering ke si Bella.
Kalau lebih nyaman ceritanya, sama Bensa atau sama Bella?
Ya sama si Cheryl sih.
Kenapa?
Kenapa ya? Karena masih ada sekat-sekat gitulah sama yang lain.
Karena udah lama kali ya sama Bensa. Lalu pernah nggak ngebayangin suatu
saat Ray nggak temanan lagi sama Bensa?
Nggak pernah sih.
Terus mungkin kalau misalnya diposisiin, pernah kayak ada rasa “kalau gue
nggak temanan sama Bensa, gue nggak kayak gini-gini” atau “kayaknya gue
lebih enak temanan, harusnya gue temanan sama si Bella daripada Bensa”?
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Ada mungkin perbandingan-perbandingan kayak gitu nggak?
Nggak sih. Nggak pernah ada. Kalau itu cuma paling ngerasa kehilangan aja
sih sosok teman yang suka ngedukung gitu loh. Karena nggak semuanya kan
bisa ngedukung. Dan yang biasanya tuh ya kalau misalnya dekat teman, lamalama tuh jadi suka. Terus aku tuh nggak suka yang kayak gitu. Maksudnya,
akunya yang jadi ngejauh. Sedangkan si Cheryl ini nggak gitu. Dia benarbenar tulus ngedukungnya, atau apanya gitu.
Kalau Ray sendiri, kan si Bensa sekarang udah ada cowoknya. Pernah ngerasa
cemburu nggak sama cowoknya?
Bukan cemburu ya, cuma agak nggak suka aja sih sama cowoknya. Karena si
Cheryl ini berubah waktu ada cowoknya. Jadi waktu ada cowoknya, dia
gengsinya dinaikkin. Kan yang tadi nggak ada gengsinya, gengsinya jadi
dinaikkin, jadi lebih bossy, jadi ya... Jaim. Jadi ya nggak enaklah kalau dia
lagi ada cowoknya. Jadi lebih baik aku... Nggak cemburu, jadi lu jalan
silahkan sama cowok lu, tapi gua nggak ikut kalau lu lagi sama cowok lu.
Pernah diomongin nggak sama Bensa?
Pernah.
Terus Bensa ngomong gimana?
Dia cuma bilang, “Iya ya kayak gitu. Cuma sekarang udah nggak lagi kok.”
Ya gitu. Oh ya udah, gua percaya kok, percaya banget, gua bilang.
Terus sekarang masih nggak mau kalau dia lagi jalan sama cowoknya?
Ya masihlah. Masih adalah, walaupun dia bilang nggak ada, tapi tetap aja
masih ada. Nggak bisa hilang itu.
Cowoknya ini yang dari SMA atau yang baru lagi?
Bukan. Kalau dari SMA, cowoknya teman aku juga kan. Jadi enak.
Kalau misalnya dalam persahabatan kalian, ada nggak rules yang mungkin nggak
tertulis, tapi kayak sebenarnya tuh ada, yang harus diikutinlah. Misalnya pada saat
Valentine tukaran kado, atau saat ulang tahun sama-sama kasih surprise?
Ya pas ulang tahun sih. Hampir selalu ya. Ngasih surprise.
Ray kasih surprise ke Bensa?
Iya. Sebaliknya juga. Terus kalau misalnya kemana-mana oleh-oleh dibawain
gitu. Terus apa lagi ya. Ya itu kurang lebih.
Ada aturan nggak misalnya, “Bens kalau lu ada apa-apa, cerita sama gue
dulu”. Ada nggak kayak gitu?
Nggak harus sih. Cuma ya aku pernah bilang, lu kalau ada apa-apa ngomong
aja ke gua. Tapi aku nggak bilang lu harus cerita dulu sama gua, nggak. Cuma
kalau ada apa-apa sama cowok lu atau gimana, ngomong aja ke gua.
Biasanya apa sih sesuatu yang identik, misalnya Ray lihat sesuatu pasti
ingatnya ke Bensa? Apakah itu film, atau sesuatu yang ini nih Bensa banget.
Ada sih. Tapi lupa. Harus lihat bentuknya baru ingat.
Barang atau tempat?
Barang... Baju batik.
Kenapa lihat batik, ingat Bensa?
Karena dia beliin aku baju batik.
Jadi ngelihat baju batik ingatnya Bensa.
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: Iya, ingatnya pengen beliin dia. Cuma belum kesampean. Terus apalagi ya...
Kalau lihat Sherina juga ingatnya dia.
: Kenapa lihat Sherina ingatnya Bensa?
: Karena dulu waktu dia kecil dijulukkinnya Bensa sama Sherina. Petualangan
Sherina itu tuh dulu.
: Terus kamu jadi Sadamnya?
: Nggak juga. Terus kalau lihat mantannya, pasti keingatnya sama si Cheryl.
Karena dia dulu kan lima tahun atau empat tahun gitu sama mantannya. Jadi
kan ngeplek banget nih, sama teman-teman juga.
: Kayaknya dari tadi Ray manggil Bensa itu Cheryl ya? Itu orang kayaknya
jarang banget manggil Bensa tuh Cheryl. Itu kenapa sih? Apa itu panggilan
khusus?
: Nggak. Justru kalau teman-teman SD, teman-teman SMA, pasti manggilnya
Cheryl. Cuma teman kuliah, karena Cheryl ada dua kan. Ada Cheryl Vera,
sama Cheryl dia, jadi dia dipanggilnya Bensa. Sebenarnya namanya Cheryl
dari awal dipanggilnya. Justru ke sini berubah dipanggil Bensa. Aku nggak
bisa manggil dia Bensa. Dia juga nggak bisa manggil aku “Rei”. “Ray” pasti.
Sebenarnya “Rei” cuma anak SMA yang ke bawah dulu manggilnya “Ray”.
Jadi kebiasaan. Dari SD kan masih katro, terus SMP udahlah. Teman-teman
yang lama masih “Ray” gitu.
: Kalian masuk UMN janjian atau gimana bisa sama-sama?
: Janjian nggak ya. Agak janjian sih. Dulu nggak direncanain. Tapi dulu barengbareng daftar sama satu grup gitu, sama cowoknya juga. Ya udah jadi daftar.
: Ray merasa puas nggak dengan hubungan yang dijalanin dengan Bensa?
: Puas sih. Cuma belum puas-puas banget.
: Yang mendasari belum puas-puas banget itu apa?
: Ya masih ada hal yang belum bisa aku share ke dialah.
: Misalnya tentang apa?
: Ya itulah. Topiknya nggak bisa di-share.
: Topiknya itu kamu ceritain ke siapa?
: Ke Eko. Lebih nyaman ke cowok ceritanya, daripada ke cewek.
: Kalau sama Bella juga nggak cerita?
: Nggak.
: Apa sih yang membuat hubungan kalian bisa bertahan sampai sejauh ini?
: Ya itu tadi. Karena nggak pakai affair. Karena nggak pakai cinta-cintaan gitu. Ya
jadi bisa bertahan. Karena kalau udah mulai kayak gitu, akunya sendiri yang
jauhin. Kan teman ya teman. Kalau pacar ya pacar. Jangan diamburadulin.
: Ada harapan nggak buat persahabatan kalian ke depannya? Atau pengennya
Bensa gimana ke Ray?
: Ya saya berharap dia putus sama cowoknya dan mencari yang lebih baik.
: Kenapa?
: Ya pokoknya aku tahulah si cowoknya ini kenapa.
: Kalau Ray sekarang lihat Bensa dengan posisinya yang sekarang ini, apa yang
Ray lakukan buat si Bensa?
: Masih belum tahu ya. Bingung juga ya. Biarin aja. Biar dia belajar hiduplah.
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Toh bangkai nggak bakal sembunyi terus-terusan kan. Nanti juga bakal
kecium. Ya biar dia belajar aja.
Jadi mungkin karena ada orang ketiga inilah ya istilahnya yang membuat
mengganjal di hubungan persahabatan kalian.
Sedikit.
Tapi buat Ray sendiri kenapa Ray masih tetap mau temanan sama Bensa?
Meskipun dengan keadaan sekarang ini.
Ya karena udah sayanglah. Udah kayak saudara sendirilah gitu. Udah teman
dekat banget. Dari kecil juga. Udah tahu dia dari kecil sampai ini, mana tega
juga sih ninggalin gitu.
Kalau Bensa cerita soal cowoknya? Ray gimana nanggapinnya?
Sebisa mungkin memberikan tanggapan yang negatif ke dia. Ya dia juga mengiyakan
gitu loh. Dia juga setuju kalau aku bilang. Dia gini gini kan. Terus aku juga udah
bilang ke dia, “Lu pasti suatu saat bakal dapat cowok lagi. Lu sama yang ini pasti
bakal putus entar”. Terus dia bilang nggak tahu deh, biarin aja dulu kayak gitu.
Kalian merasa risih nggak kalau misalnya Bensa meluk Ray sebagai teman?
Kalau peluk-pelukkan gitu belum ya. Nggak sampai peluk-pelukkan. Nggak
enak juga kali ya. Paling rangkul, sama dia gandeng-gandeng sama pukulpukul doank paling.
Kalau “seterbuka” apakah Ray sama Bensa?
Ya masih 80%.
Kalau yang Ray rasain terhadap keterbukaan Bensa ke Ray?
Kalau aku rasa dia sudah 100% kali ya. Nggaklah, 90%.
10% kemana?
10% itu hal-hal pribadi dialah. Yang tidak aku tanya juga.
Yang tidak ditanya itu soal apa?
Ya misalnya dia ngapain aja sama cowoknya. Walaupun aku tahu. Tapi tidak
membahas hal itu.
Ray tadi 80%, 20% kemana?
20% itu khusus untuk cowok-cowok.
Kayak buka BB, atau main ke rumahnya masuk ke tempat-tempat pribadinya
kayak kamarnya, pernah nggak?
Pernah sih, cuma biasanya kalau ke rumahnya nggak masuk ke kamarnya.
Tapi kalau dia ke rumah aku, pernah sekali. Cuma nggak terlalu sering juga,
karena jauh juga dan di rumah aku nggak ada apa-apa. Masuk ke kamar sih
nggak masalah.
Kalau buka-buka BB gitu. Misalnya dia baca BBM Ray dengan si Eko, atau
sama yang lain, Ray ngizinin atau nggak?
Nggak apa-apa sih.
Kalau Bensa sendiri ngebolehin nggak kalau Ray buka dompetnya, tasnya?
Kayaknya nggak apa-apa juga. Tapi akunya yang nggak gitu.
Bisa tolong diceritain pengalaman yang nggak menyenangkan lagi yang
pernah kalian lalui?
Nggak ada sih ya. Paling karena sifat-sifat itu doank. Sifatnya dia yang seperti itu,
jadi kadang-kadang tuh jadi malas. Jadi udah deh jaga jarak dulu gitu. Terus kadang-
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kadang dia secara nggak sadar, dia bossy. Dia kan anak tunggal kan ya. Mungkin itu
udah nalurinya dia kali, dia jadi agak bossy. Terus gua merasa jadi kok lu giniin gua
sih. Ya jadi tersinggung gitu. Cuma ya disimpan aja sampai hilang sendiri.
Kalau pengalaman yang paling berkesan yang Ray pernah ingat sama Bensa?
Oh kalau yang melekat ini kali ya. Nyanyi pas dia ulang tahun. Nge-band.
Pas ulang tahun ke berapa?
Tujuh belas.
Itu dia yang minta atau inisiatif Ray sendiri?
Dia yang minta. Kan aku juga malu-malu kan. Dia yang minta ya udah. Aku
tuh nyanyi cuma di ulang tahun si itu doank, yang lain nggak.
Selama temanan sama Bensa, 15 tahun Ray udah punya pacar berapa kali?
Berapa ya. Empatlah.
Itu Bensa pernah cemburu nggak sama pacarnya?
Nggak, nggak pernah.
Lebih dekatan Bensa atau pacarnya Ray?
Ya saat pacaran lebih dekat sama pacar sih. Tapi bisa ada porsinya masingmasinglah. Masih bisa dibatasin. Dan dia juga orangnya ngerti gitu.
Sejauh ini Ray udah ngerasa ngerti Bensa banget belum?
Aku rasa sih udah ya. Ya sebenarnya 90% dari dia udah tahulah. Ya dia
mikirin apa kadang aku juga tahu. Gitu loh. Jadi kadang BBM, lo tahukan apa
yang gue pikirin. Iya, gue tahu. Kadang-kadang kayak gitu.
Dari Bensa sendiri, udah berapa persen ngerti Ray sejauh ini yang dirasain?
Dia ngerti... Ya dia ngerti juga sifat aku. Cuma kalau sifat aku... Sebenarnya aku
punya sifat yang temperamental, tapi aku bisa jaga. Sama dia, aku nggak pernah.
Cuma sama orang tertentu. Misalnya sama pacar, aku bisa. Misalnya mau marahmarah gitu, aku bisa. Pokoknya bisa berubah deh. Bisa berubah jadi orang jahat
gitulah. Bukan jahat gimana. Maksudnya jadi nggak pengertian, jadi kalau diskusi
maunya menang sendiri. Aku bisa kayak gitu. Cuma kalau sama dia, nggak
keluar. Dia mungkin nggak pernah tahu aku punya sifat itu kali.
Itu kenapa?
Nggak tahu. Dengan sendirinya gitu. Sama semua sih. Jadi membatasi diri.
Sebenarnya itu supaya nggak ada konflik ya. Jadi malas. Lebih baik berantem
sama pacar daripada berantem sama teman gitu. Lebih baik seperti itu. Jarang
banget dia pasti lihat aku marah. Sedangkan aku sering lihat dia marah.
Ray merasa sulit nggak buat lebih tahu tentang Bensa dibanding dulu?
Nggaklah, justru sekarang lebih dekat.
Ada masukkan nggak secara umum saja, supaya hubungan persahabatan
cewek cowok bisa tetap langgeng sejauh ini?
Pokoknya itu ya intinya jangan main di belakang, kalau ada masalah
diselesaikan, kalau emang tujuannya mau sahabatan jangan pakai perasaan.
Jangan pakai perasaan yang menuju ke pacaran, dating. Hargailah pendapat
sahabat lu, terima kekurangan dan kelebihan sahabat lu tuh apa aja.
Kekurangan harus diterima, kelebihan harus diakui. Itu sih.
Sejauh ini cukup. Paling kalau ada yang kurang lagi aku tanya ya. Makasih ya Ray.
Iya, sama-sama Stefanie.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 1B

Sumber

: Cheryl Pricilla Bensa

Tanggal

: Rabu, 12 Desember 2012

Waktu

: 13.29 – 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 3, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Bensa. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sekarang kita akan
masuk ke pertanyaan yang lebih mengenai persahabatan Bensa dan Ray
kurang lebih 15 tahun. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal mengenai
persahabatan Bensa dan Ray. Sejak kapan sih Bensa kenal sama Ray?
J : Dari TK sih sebenarnya. Dari TKP bareng-bareng, pas playgroup masih umur
4 tahun tapi cuma nggak dekat-dekat banget. Cuma kenal Ray gitu.
T : Jadi ketemunya di TK. Terus waktu itu duduk bareng itu gimana bisa kenalan
atau gimana?
J : Kayaknya gara-gara satu kelas aja sih waktu itu. Cuma nggak ingat karena
masih kecil banget. Nggak ingat sih, Cuma kenal Ray-lah dari situ.
T : Terus sejak kapan Bensa dan Ray jadi dekat?
J : Sebenarnya kalau dekat banget itu waktu SMA, pas OSIS bareng deh jadi
dekat.
T : Ditempatin di satu divisi?
J : Nggak sih beda. Aku ketua OSIS waktu itu, dia kayak bagian seksi humas deh
kayaknya. Terus lumayan dekat. Karena dulunya kan udah pernah, dulu jadi
kayak SD bareng-bareng segala macam bareng-bareng jadi kayak dekatlah.
T : Jadi waktu TK, SD, SMP, dan SMA itu sama?
J : Pokoknya di sekolah yang sama.
T : Semua tingkatan itu sama?
J : Iya cuma pokoknya SD itu kan kelas 1 sampai 6 pokoknya aku sekelas terus
sama Ray. Pas SMP itu nggak pernah sekelas tapi masih pokoknya satu
sekolah. Terus pas SMA-nya, pas kelas 2 SMA penjurusan IPA itu baru
bareng-bareng lagi sampai sekarang.
T : Oh gitu. Jadi waktu kelas 2 SMA itu sekelas sama Ray, kelas 3 juga sampai
sekarang. Nah terus apa sih yang membuat kalian menjadi dekat? Jadi sahabat.
J : Kalo itu sih mungkin karena kita berdua punya kesamaan yang sama gitu loh,
terus pikirannya kadang-kadang suka nyambung banget. Jadi entah gimana
sering bareng. Terus si Ray misalnya lihat orang gitu terus lihat ke aku, aku
udah kayak tahu apa yang dipikirin dia entah kenapa. Selalu kayak gitu.
T : Tadi bilang ada kesamaan. Kesamaan apa maksudnya?
10
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: Kalau lagi ngobrol soal sesuatu itu tuh pasti pikirannya sama. Entah apa pun
itulah. Misalnya ngomongin teman. Jadi mirip kita cara berpikirnya.
: Waktu Bensa dekat sama Ray itu di SMA kelas 2, nah itu nggak langsung jadi
dekat kan. Ada orientasi dulu. Itu berapa lama sih sehingga kalian saling
ngerasa “ini loh sahabat dekat aku”?
: Waktu itu sih sebenarnya dekat tapi nggak dekat banget. Dia punya teman
yang lebih dekat dari aku. Cuma kayak sering kalau cerita-cerita itu tuh sudah
mulai SMA 3. Tapi kayak gara-gara aku punya pacar, jadi ya ceritanya sama
Ray dan teman yang lain tapi satu kelas itu pun tahu karena pacarannya di satu
kelas. Jadi Ray-nya suka kayak, “Ah gue nggak mau ah lihat lu marah-marah
waktu di OSIS”. Karena kebetulan pacar aku di OSIS terus dia (Ray) yang
nengahin kalau lagi rubit. Deketnya gitu karena di SMA bareng.
: Biasanya kalau cerita-cerita sama Ray, cerita soal apa aja?
: Biasanya topiknya nanyain dia gimana, lagi ngapain, ganti status BBM aku
tanyain kalau ada yang aneh-aneh gitu. Terus paling kalau lagi curhat soal
pacar kayak gitu, sama paling urusan kuliah.
: Kedalaman topik yang dibahas sejauh mana? Misalnya cerita soal pacar,
ributan, diceritain nggak sampai kedalam-dalamnya atau cuma yang penting
tahu aja kalau lagi ribut.
: Diceritain sih. Diceritain penyebabnya apa gitu. Terus palingan aku tanya
menurut lu gimana Ray, menurut lu gimana sih, emang cowok tuh mikir apa.
Lebih dalam sih, karena biasanya dia tahu gimana gitu.
: Dan dia juga lebih ngerti gimana Bensa gimana ya. Terus kalau masalah
pribadi selain masalah pacar, tentang Bensa sendiri diceritain nggak sama
Ray? Misalnya soal sakit, keluarga, dan lain-lainnya.
: Kayak waktu pas papaku meninggal, aku sih waktu itu langsung nelponnya
Ray entah kenapa, jadi gitulah.
: Dibandingkan pacar sama Ray lebih pilih atau kayak ada apa-apa itu lebih
enaknya cerita kemana?
: Sebenarnya sama pacarku juga iya cuma tergantung tentang apa dulu gitu loh.
Kan sama pacar ceritain tentang dia juga nggak bisa. Misalnya kayak waktu
papaku meninggal, aku bilang ke pacarku dulu sih emang tapi waktu itu
ditelpon sama Ray. Jadi kayak ya perlu dua-duanyalah sebenarnya karena
orientasinya beda. Satu teman baik yang tahu kita dari awal, satu lagi pacar
yang sekarang.
: Kalau misalnya tentang Ray sendiri, Bensa udah ngerasa tahu banget nggak
sih tentang Ray itu gimana?
: Kalau itu sih nggak tahu ya. Nggak tahu sih sampai sekarang. Cuma kalau
kayak sifatnya dia gitu-gitu udah ngerti banget cuma nggak tahu kalau dia
punya dibelakangnya apa gitu nggak tahu sih.
: Ray suka cerita-cerita sama Bensa misalnya dia suka sama cewek atau soal
keluarganya?
: Kalau soal itu sih cerita, tapi belakangan ini nggak terlalu soalnya dia lagi
fokus kerja banget jadi kayak ngomongin kerjaannya dia gitu-gitu.
: Biasanya yang mancing cerita duluan, dia yang cerita atau Bensa yang
mancing-mancing?
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: Biasanya sih, kayaknya aku deh. Maksudnya nanya dulu gitu. Lu lagi ngapain
sih sekarang, kayak gitu. Terus misalnya dia bilang, iya nih lagi sibuk kerja.
Kerja apa an, baru maksudnya dia cerita. Biasa sih kayak aku yang mancing
deh. Tapi kadang-kadang si Ray juga sering kayak pernah BBM, gimana
hubungan lu dengan si ini. Suka tanya gitu juga jadi tergantung.
: Kalau misalnya ada nggak hal yang Bensa tuh nggak ceritain ke Ray?
Biasanya soal apa?
: Adalah. Nggak semua diceritain ke Ray juga sih kayak misalnya kalau yang
misalnya aku lagi pergi sama pacarku, nggak bakal aku bilang ke dia gitu.
Nggak semuanya juga sih. Paling kalau lagi butuh teman yang bisa ngertiin
aja baru cerita ke Ray, atau lagi iseng.
: Apa sih yang menyebabkan Bensa pikir hal itu nggak penting buat Ray tahu?
Sehingga nggak penting buat Bensa ceritain ke dia.
: Nggak ini aja, kalau misalnya kayak aku pergi kemana gitu kalau dikasih tahu
semua kan kayaknya lebay banget. Kayak nggak perlulah segitunya kecuali
dia nanya. Soalnya kita juga cuma teman kan, nggak lebih gimana gitu jadi
nggak harus lapor semua ke Ray.
: Bensa sendiri kenal nggak sih sama orang-orang disekitar Ray, kayak
keluarganya, pacarnya, temannya.
: Kalau keluarganya sih tahu. Kenal sih sama mamanya. Terus papanya juga.
Pokoknya tahu deh kalau yang keluarganya. Cuma kayak teman diluar kampus
kayak dia punya teman yang lain lagi nggak tahu gitu sih.
: Cuma kalau teman-temannya yang di kampus tahu gitu?
: Tahu. Terus teman SD sampai SMA ya tahu karena sama terus kan dari dulu.
: Kalau soal pacarnya atau cewek yang dia suka?
: Pacarnya, sekarang dia belom punya pacar sih setahu aku. Nggak tahu ya.
Tapi kayak tahulah kayak yang dulu-dulu mantannya siapa terus dia suka
sama siapa tahu sih. Dia cerita.
: Ray sendiri kenal nggak sama orang-orang disekitar Bensa, kayak keluarga
Bensa, teman-teman?
: Kenal kok, pasti kenal sih. Kayak mama aku, papa aku juga kenal. Terus dia
kan sering kalau misalnya dia lagi ujian sering ke rumah. Emang belajar
bareng-bareng di rumahku jadi pasti kenal sama keluargaku yang di rumah.
: Suka ada rasa kecemburuan nggak, mungkin cemburunya bukan dalam arti
kayak sebagai pacar tapi kayak misalnya “Ray gue kan sahabat dekat lu tapi
masak lu lebih milih dia dibandingin gue”, kayak gitu?
: Kayaknya kalau itu pernah. Tapi kayak nggak gimana-gimana banget sih.
Kayaknya pernah deh.
: Itu kenapa sih yang buat Bensa kayak kesel?
: Ya itu kayak ngerasa maksudnya kok elu nggak cerita sama gue. Istilah gue
udah dekat banget sama elu. Ya perasaan itu sih biasanya. Cuma emang kalau
rasa memiliki kayak pacar gitu, kalau gue sama Ray, gue enggak pernah suka
sama Ray karena emang kita udah temenan banget dari dulu. Jadi kayak ya
sebatas kenapa lu ngggak cerita sama gue. Kayak kita punya teman cewek
yang nggak cerita, kayak aneh banget gitu kan.
: Seberapa sering sih biasanya BBM-an, SMS-an sama Ray, apakah tiap hari
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atau kalau lagi mood aja?
Kalau lagi mood aja sih biasanya, nanya “Ray, lu lagi ngapain” atau nggak
manggil doank “Raaaayyy” gitu. Terus entar dia bales.
Sehari itu pasti ada komunikasi?
Nggak tiap hari juga sih. Cuma tergantung kadang-kadang doank gitu.
Misalnya nanyain karena tahu dia mau prasidang nanyain gimana gitu-gitu.
Kalau ketemu juga nggak tiap hari?
Nggak. Kalau ketemu juga nggak.
Ada gak sih dalam persahabatan kalian kayak “ritual” khusus misalnya
panggilan akrab atau perayaan wajib tertentu misalnya tukaran cokelat saat
Valentine untuk nunjukkin rasa sayang sebagai sahabat?
Kalau ritual gitu sih nggak ya si Ray. Nggak sih, kayaknya nggak ada deh
ritual yang gimana banget gitu nggak ada. Cuma si Ray sih kalau lagi pergi
pasti bawain oleh-oleh pasti ingatlah sama aku. Gitu aja sih.
Bensa gitu juga?
Iya.
Ada rules nggak dalam persahabatan kalian?
Nggak ada sih. Kayak let it flow aja. Karena kayaknya dekat sama Ray pun
ngalir aja gitu bukan yang dalam society yang harus ada rules.
Mungkin ada peraturan nggak tertulis atau kebiasaan yang kayaknya
“pokoknya Ray kalau ada apa harus cerita sama gue”?
Nggak maksa sih biasanya. Cuma selalu bilang, “Ray, lu kalau ada apa-apa
kasih tahu gue. Jangan diam aja. Gue ada gitu loh.” Gitu doank sih.
Pernah nggak ngalamin kayak putus hubungan sebagai teman, ngalamin
konflik, nggak saling komunikasi karena masalah tertentu?
Kayaknya belum pernah deh.
Jadi paling cuma kesal, habis itu udah? Palingan itu berapa lama sih? Saking
kesalnya Bensa gimana sama Ray?
Iya. Terus terang nggak bisa lama-lama marah sama Ray. Dan kayaknya juga
jarang sih. Misalnya kayak cemburu dia cerita sama orang lain pun kayak ya
udahlah. Biarin aja. Jadi kayak nggak dibawa masalah sampai panjang banget.
Apa yang buat Bensa nggak bisa lama-lama marah sama si Ray?
Kenapa ya. Soalnya nggak tahu. Si Ray itu kalau ada tuh selalu bikin ceria.
Terus orangnya emang lucu banget. Jadi kayak nggak mungkin aja bisa tahan
lama nggak ketawa kalau ada dia.
Dalam suatu hubungan kita sebagai manusia melakukan perhitungan ekonomi.
Apa sih yang udah Bensa berikan ke Ray? Misalnya apa aja yang menurut
Bensa udah pernah kasih ke Ray? Waktu-kah, perhatian-kah, atau apakah.
Kalau itu sih banyak kali ya.
Bisa disebutin nggak apa gitu?
Apa ya, kayaknya misalnya waktu lagi jalan-jalan gitu terus gimana ingat sama
Ray. Pokoknya gimana terus ingat si Ray jadi aku beliin baju batik. Padahal sama
sekali nggak ada event khusus terus beliin dia. Terus kayak ke rumahnya gitu
pasti bawain makanan, kayak gitu-gitu. Yang kadang-kadang kita ngelihat barang
terus ingatnya Ray eh terus beli. Tapi nggak banyak-banyak banget.
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T : Dari Ray sendiri, temanan sama Ray apa sih yang Bensa dapatin si Ray?
J : Banyak sih, dukungan moral. Dia support banget kalau apa-apa gitu. Terus ya
senang aja. Di dekat Ray itu pasti senang deh, entah kenapa kayak auranya
yang ceria-ceria, senang-senang gitu. Sebenarnya yang paling penting karena
dukungan moril aja sih.
T : Bensa menjalin hubungan dengan Ray sebagai teman merasa puas nggak
dengan hubungan yang kalian jalanin?
J : Puas-puas aja sih. Cuma pengennya ya dia cerita lebih banyak.
T : Jadi bukan Bensa yang ngejar dia, tapi dia yang lebih terbuka ya. Pernah
nggak ngebandingin hubungan yang kalian jalanin? Bensa selain dekat dengan
Ray, ada teman dekat lagi nggak?
:
Yang dekat-dekat banget nggak ada gimana sih.
T
J : Kalau misalnya yang dekat tapi nggak sedekat Ray itu siapa?
T : Paling kayak Agnes.
J : Ada nggak terlintas dipikiran Bensa, kayaknya nih kalau temanan sama Agnes
pasti buat hidup lebih bahagia lagi dibandingin sama Ray?
T : Nggak sih. Tetap si Ray yang paling bikin bahagia.
J : Menurut Bensa apa yang membuat hubungan kalian tetap bertahan sampai
saat ini? 15 tahun itu bukan waktu yang singkat.
T : Karena kita di tempat yang sama terus, Ste.
J : Jadi karena kedekatan ya?
T : Karena di tempatnya sama terus. Udah gitu kan dia ngambil Jurnalistik,
ketemu lagi. Jadi ya, sama terus gitu-lah.
J : Kalau di kelas juga sekelompok?
T : Iya sih, banyakan iya.
J : Terus ada nggak yang kadang-kadang orang bilang, “Bens, kok lu nggak
pacaran sama Ray aja sih”?
T : Iya, sering banget itu mah. Pasti gue jawab, “Aduh gue udah nggak bisa deh
kalau sama Ray”. Udah tahulah, udah parah bangetlah. Maksudnya lihat si
Ray dulu aja kalau di kelas, dia ganti baju buka-bukaan aja di kelas. Jadi kita
sampai sekarang kayak ya udahlah gitu. Kayak nggak bisa dijadiin pacar gitu.
Mikirnya sih gitu. Udah terlalu banyak tahu tentang dia jadi kayak nggak
mungkinlah gitu.
J : Bensa mungkin ada harapan buat hubungan kalian ke depannya?
T : Ya semoga masih temanan aja sampai akhirnya gitu. Bahkan aku pengennya
tuh kalau pas gue nikah, dia yang jadi saksinya kek atau bapak babtisnya anak
gue kek. Pokoknya yang kayak gitu. Ya supaya long lasting aja.
T : Misalnya Bensa sama Ray lagi sama-sama, kalian menunjukkan kedekatan
kalian gimana? Cewek sama cowok nih, ada rasa sungkan nggak misalnya
megang si Ray, meluk dia.
J : Sebenarnya nggak sama Ray. Tapi paling cuma bukan kayak pelukan sama
pacar gitu. Paling rangkul doank gitu-gitu aja sih.
T : Bagi Bensa sendiri, Ray itu apa sih dalam hidup Bensa?
J : Ya teman di segala situasi-lah, intinya gitu.
T : Apa yang membuat Bensa bisa tiba-tiba inget, pokoknya apalah yang Ray
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banget? Misalnya melihat sesuatu yang Bensa tahu itu ciri khasnya Ray. Atau
bisa juga sifatnya, misalnya kalau dia marah pasti gini. Yang Bensa tahu
banget soal dia.
Sebenarnya tahu banget sih bahasa nonverbalnya si Ray. Pokoknya kalau dia
lagi sebel banget sama orang gitu kelihatan banget mukanya, tapi gue nggak
bisa menggambarkan kayak apa. Cuma kayak ketahuan aja kalau dia lagi sebel
sama orang kayak apa, kalau dia lagi kayak ngelihat sesuatu terus pengen
komentarin gitu. Ketahuan banget deh. Pokoknya kalau bahasa nonverbalnya
udah ketahuan banget.
Kalau jadi pacar Bensa sendiri pernah nggak merasa cemburu sama Ray?
Nggak tahu ya sebenarnya belom pernah nanya. Pernah sih dulu nanya,
“Kamu itu (cemburu) nggak sih sama Ray”. Ya pernahlah, pernah cemburu
gitu katanya. Cuma karena aku juga sering cerita sama dia soal Ray jadi ya
mungkin nggak terlalu gimana banget.
Bensa ngejelasin nggak ke pacar Bensa, Ray itu gimana?
Jelasin sih. Terkadang dia pun nanya gimana si Ray. Gini gini gitu. Jadi topik
pembicaraan juga.
Ada nggak pengalaman yang paling berkesan atau yang nggak terlupakan
dalam hubungan kalian?
Apa ya. Waktu itu sih pernah si Ray lagi hujan-hujan datang ke rumah bawain
novel 5 cm.
Kayaknya cukup itu dulu untuk hari ini. Nanti misalnya ada yang kurang, saya
hubungin Bensa lagi ya.
Sip.
Terima kasih Bensa.
Silahkan.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 2A

Sumber

: Hendrik

Tanggal

: Sabtu, 15 Desember 2012

Waktu

: 09.50 – 10.19 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 3, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Hendrik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Dalam penelitian
saya ini, saya akan lebih dalam membahas mengenai hubungan persahabatan
Hendrik dengan Pram. Bisa tolong diceritakan nggak ketemu sama Pram itu di
mana dan kenalnya sejak kapan?
J : Siang. Pertama ketemu Pram itu sih waktu SMP kelas 1. Di awalnya nggak
terlalu dekat, ya cuma kenal-kenal gitu.
T : Sekelas ya?
J : Nggak. Nggak sekelas malah. Dia punya teman sendiri, aku punya teman
sendiri. Cuma ya saling tahu aja oh Pram tuh ini ini ini. Terus lanjut ke kelas 2
SMP, 3 SMP tuh jadi semakin dekat sih. Gitu.
T : Saling dekatnya kenapa?
J : Mungkin karena punya hobi yang sama kali ya.
T : Hobi apa?
J : Nyanyi.
T : Jadi ikut kayak paduan suara gitu?
J : Iya, paduan suara juga. Terus kayak ikut lomba bareng.
T : Pertama kali gimana kenalannya? Dikenalin?
J : Kenalan sih, kayak gitu. Itu waktu SMP kelas 1.
T : Kesan pertama kali lihat Pram waktu itu gimana?
J : Biasa aja.
T : Terus pernah kepikir nggak sih, oh Pram ini cocok jadi teman?
J : Nggak sih karena dia punya teman sendiri, aku juga punya teman sendiri.
T : Dekatnya di SMP kelas 2 atau 3. SMA-nya barengan ya? Sekelas?
J : Nggak, bahkan kami tuh nggak pernah sekelas.
T : Tapi kontak-kontakkan? Biasanya apa sih yang diomongin?
J : Iya, SMS-an. Kalau dulu sih kayak ngomong soal nyanyi, terus ya paling
cerita-cerita gitu lah.
T : Terus sekarang udah di 1 kampus yang sama kan. Itu janjian nggak sama
Pram, “Kita bakal masuk nih di UMN, sama-sama yuk”?
J : Pertama sih iya. Iya... Memang karena dekat, jadinya udah bareng aja yuk
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Pram, kayak gitu. Dan lucunya sih awalnya mama saya nggak setuju kuliah di
sini karena memang anak cowok sendiri dan merantau jauh. Terus akhirnya
mama saya dan mamanya Pram ketemu buat ngomongin.Terus mamanya
Pram cerita ya Jakarta nggak kayak gini kok, kayak gini, kayak gini. Akhirnya
mamaku ngijinin, akhirnya bisa bareng.
Dalam pemilihan program studi kok juga bisa sama-sama Ilkom?
Iya, mungkin karena minatnya sama kali. Bawel...
Di kuliah ini menjadi semakin dekat kan dengan Pram, ada perbedaan nggak
kedekatannya dengan waktu di SMP, SMA, dan yang di kampus?
Mungkin bedanya semakin ke sini semakin dewasa kali ya. Terus kalau di
kuliah ini mungkin intensitas ketemunya nggak sesering dulu karena sekarang
punya kesibukan sendiri juga. Cuma untuk saling kontaknya masih gitu.
Kalau dulu kan komunikasinya paling ngomongin sekedar lebih task oriented,
istilahnya. Nah kalau sekarang ini kalian tuh lebih udah 8 tahun temanan itu
apa aja sih topik-topik yang lebih kalian bicarakan spesifik? Apakah masih
tentang nyanyi doank, atau udah lebih ke masalah pribadi juga diceritain?
Sebenarnya kalau untuk masalah pribadi sih agak jarang sih. Cuma kadangkadang suka cerita sih masalah pribadi gitu minta masukan. Tapi lebih banyak
soal hobi juga sih, nyanyi. Eh, tahu nggak sih penyanyi ini coba deh dengar
suaranya bagus. Terus kasih tahu lagu juga kayak gitu.
Seberapa terbuka sih Hendrik sama Pram? Apakah kayak yang di luar aja?
Mungkin kalau terbuka sih, kalau saya sih emang orangnya agak nggak suka
cerita masalah pribadi sih. Mungkin cerita, tapi nggak semuanya diceritain.
Jadi yang ketangkap sekarang ini Pram itu tahu tentang Hendrik apa saja?
Oh... Sebenarnya udah tahu busuk-busuknya juga sih. Kan karena udah lama
nih jadi udah tahu kebiasaan buruk baiknya gimana.
Kalau yang Hendrik tahu sendiri tentang Pram itu apa?
Kalau Pram itu orangnya... Dia terbuka, terus dia percaya diri banget, humoris
juga, terus apa ya... Baik sih. Royal kayak gitu.
Pernah nggak sih terjadi konflik diantara kalian?
Konflik sih sering. Cuma karena sering itu malah bikin makin kuat
pertemanannya kayak gitu. Dan konflik-konflik itu kita nggak pernah
berantem sampai seminggu sebulan. Paling sehari dan itu juga langsung
baikan. Ya udah maaf ya.
Biasanya siapa yang duluan minta maaf?
Kadang saya, kadang dia juga sih.
Lalu ada nggak kenangan atau cerita khusus yang pernah dilaluin sama Pram
selama kalian bersahabat? Apakah itu jalan-jalan bareng atau kamu pernah
kasih apa ke Pram?
Apa ya. Paling liburan bareng kali ya. Jalan-jalan ke Singapore. Terus waktu
itu juga ke Bali. Cuma itu sama teman-teman yang lain juga sih. Kalau kasih
barang pernah, tapi lupa deh.
Kalian kan kalau dilihat orang tuh dekat, pernah nggak ada yang bilang,
“Hendrik, kok lu nggak pacaran sama Pram aja sih”?
Itu sih udah banyak banget yang bilang. Bahkan awal kuliah nih. Kan sama
dia jalan terus kan, dikira pacaran. Terus kalau ada yang mau dekatin Pram
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pasti nanya eh itu cowoknya ya. Banyak sih. Terus kalau dulu ya waktu SMA
sih lebih sering ketemu bahkan kelar kelas langsung pergi ke mall berdua,
makan doank. Jadi sambil cerita kayak gitu. Kalau dulu. Kalau sekarang
intensitasnya makin berkurang. Tapi tetap aja sih orang bakal ngira berdua
pacaran, kenapa sih nggak pacaran aja. Kayak gitu, pasti nanya.
Terus kenapa nggak pacaran?
Ya lebih enak dijadiin teman aja sih. Lebih enak buat cerita-cerita gitu dan dia
sekarang juga udah punya pacar dan saya juga udah kan.
Nahkan Hendrik punya pacar, Pram juga punya pacar, kalian suka cerita
nggak misalnya Hendrik soal pacarnya Hendrik ke Pram gitu kalau lagi
ributan terus Pram juga cerita?
Oh... Pernah sih kayak cerita-cerita kayak gitu ya. Paling curhat biasalah.
Minta masukan juga ke Pram gimana, terus Pram juga kasih sarannya gimana.
Mending lu kayak gini aja, Pen. Kayak gitu.
Itu setiap kali ributan cerita atau ya kadang-kadang aja?
Kadang-kadang aja sih kalau ada waktu banyak kayak gitu ya karena sekarang
udah sibuk masing-masing jadinya udah mulai jarang cerita. Tapi kalau
ketemu pastinya ketemu. Cuma waktunya itu nggak banyak gitu.
Kalau Hendrik kan lebih suka cerita hal yang nggak pribadi, kalau Pram
sendiri dia cerita nggak? Misalnya soal sakit, atau hal yang dilaluin sama
pacarnya. Dia cerita nggak?
Kalau Pram sih, sama sih. Nggak terlalu banyak, paling... Dia ada sih ceritacerita kayak gitu cuma nggak terlalu sering kali ya. Mungkin dia pacaran juga
enjoy-enjoy aja jadi nggak banyak ceritalah.
Pernah nggak merasa cemburu, istilahkan kalian sudah ada social bonding,
merasa dekat terus ternyata Pram ada masalah apa tapi dia bukan cerita ke
Hendrik malah cerita ke siapa dulu?
Kalau untuk masalah itu ngertiin aja sih. Nggak cemburu karena dia punya
hak buat cerita ke siapa aja kan. Ya aku sih nggak masalah sebenarnya.
Seberapa dekat sebenarnya kalian itu?
Dekat sih. Kalau secara dekat tuh mungkin dekat banget. Mungkin orang tuh
bakal aneh kali ya cowok sama cewek kok bisa dekat kayak gitu. Ya kalau
bagi aku sih emang udah dekat banget.
Ada nggak rules dalam persahabatan kalian misalnya sampai Pram diapaapain sama orang, kamu kayak ada naluri harus belain dia dan juga sebaliknya
gitu sama Hendrik?
Nggak ada sih paling kita jalanin aja kayak gitu. Cuma kalau misalnya Pram
salah dan sebagai teman kalau dia salah nggak dibelain juga. Kita kasih tahu,
“Pram, lu itu salah”. Kasih pengertian juga, kasih tahu kalau lu salah. Kita
nggak harus gimana ya... Yang salah nggak harus dibela. Nggak selamanya
sahabat kita itu berbuat salah terus kita harus bela dia. Paling kita juga kasih
tahu kalau dia salah.
Ada nggak perayaan khusus misalnya saat Valentine tukaran boneka?
Nggaklah, paling ulang tahun doank. Traktir kayak gitu.
Itu setiap tahun kalau ulang tahun traktir?
Kalau misalnya ketemu sih pasti traktir sih. Kemarin juga kayak jalan-jalan ke
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Singapore terus ke Universal Studio, dia juga bareng keluargaku jalannya.
Jadi keluarga kalian juga saling kenal?
Iya, saling kenal.
Hendrik tahu nggak sih dengan siapa aja yang dekat dengan Pram, orangorang disekitar Pram? Kenal sama pacarnya?
Lebih banyaknya sih temannya Pram, temanku juga. Dan aku juga udah kenal
sama pacarnya Pram. Pram juga kenal sama pacar aku. Saudara-saudara Pram
juga aku kenal.
Dari sejauh ini Hendrik merasa puas nggak temanan dengan Pram?
Puas sih. Maksudnya walaupun ada konflik-konfliknya cuma ya namanya
orang pasti gimana ya... Pengen pendapat dia didengar gitu ya, kadang. Itu
yang akhirnya menyebabkan konflik. Cuma sejauh ini konfliknya itu menurut
gua yang bisa membuat kita bertahan lama. Jadi puas gitu.
Dari pertemanan itu juga apa sih yang Hendrik dapatkan dari Pram? Yang
membuat Hendrik mau temanan sama Pram sampai saat ini?
Yang buat aku mau temanan sama dia ya karena dia itu baik, yang pertama itu.
Terus saling mendukung juga. Terus apa ya... Ya karena sampai saat ini kita
udah temanan lama gitu. Jadinya agak sayang aja kalau kita udah temanan
lama terus pisah. Kayak ada yang aneh, ada yang hilang. Jadi ya paling itu.
Selain sama Pram, Hendrik punya teman lagi nggak yang sedekat itu?
Nggak sih, paling cuma Pram yang paling dekat. Kalau buat teman-teman
biasa, ada. Tapi buat yang lebih dekat dibandingkan Pram sih nggak ada.
Pernah nggak ada pemikiran kalau Hendrik bukan temannya Pram, pasti akan
lebih dapat sesuatu dibandingkan dengan Pram?
Nggak pernah sih. Nggak pernah mikir kayak gitu. Nggak pernah ngebayangin
gitu. Paling ya teman, temanan biasa. Cuma karena Pram ya udah lebih lama
aja mungkin jadi kayak gitu.
Pernah mungkin terlintas suatu saat nggak temanan lagi sama Pram?
Itu pasti ya. Kayak semakin ke sini semakin sibuk. Terus udah beda jurusan.
Terus paling entar dia juga udah kerja, aku juga kerja ya paling semakin
jarang bertemu tapi kontak sih tetap.
Apa yang membuat hubungan kalian bertahan hingga saat ini?
Paling saling percaya aja, terus nggak munafiklah. Nggak ngomongin.
Sejauh ini Pram pernah nggak mengecewakan Hendrik misalnya berbuat
sesuatu yang udah sebenarnya Pram tahu Hendrik tuh nggak suka tapi dia
masih lakuin.
Pernah sih. Ya paling balik lagi sih kayak emang Pram orangnya kayak gitu jadi
sabar ajalah. Terus itu juga kayak setengah jam minta maaf, udah sorry-lah.
Ada harapan nggak buat hubungan persahabatan kalian kedepannya gimana?
Harapannya sih mungkin tetap kontak-kontakkan, terus ya gitulah semakin
dekat gitu. Nggak berubah.
Ada nggak masukkan buat yang lainnya, kalian kan temanan cewek sama
cowok bukan pacaran, gimana menjaga supaya tetap dalam hubungan
persahabatan?
Ya paling saling percaya aja dan jangan mikir aduh udah enak nih temanan
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sama dia, apa pacaran aja. Banyakkan orang mikir kayak gitu. Cuma kalau
saya sih mikirnya karena udah enak temanan ya lebih baik temanan aja karena
takut juga misalnya udah temanan terus pacaran terus putus, entar udah nggak
temanan lagi kan. Biasa kan banyak yang kayak gitu. Cuma kita saling
percaya terus saling berhubungan aja sih buat teman-teman. Walaupun lu
cowok, terus yang teman lu cewek, itu lu nggak bisa temanan itu bukan hal
yang nggak mungkin gitu.
Kalau Pram lagi dekat sama Hendrik, komunikasi nonverbalnya gitu merasa
sungkan nggak misalnya megang atau nyentuh Pram?
Itu mah nggak pernah malu-malu lagi. Itu udah tahu buruk-buruknya kayak
gitu. Kayak misalnya si Pram kalau duduk nih di satu meja kalau makan bisa
segedean terus aku cuma gini, “Pram, bisa nggak geser dikit”. “Oh ya Pen,
sorry-sorry”. Terus paling kayak... Apa ya. Pokoknya yang jelek-jelek tuh
udah tahulah. “Luar dalamnya”.
Ada nggak cerita nggak mungkin tentang Pram lagi yang Hendrik tahu?
Pram... Dia sih pokoknya dia sih nonverbalnya paling aktif deh. Nggak bisa
diam dia. Suka kibas-kibasin rambut dan dia itu udah punya cita-cita jadi Miss
Indonesia dari tahun 2007 dan sampai sekarang dia masih ingin jadi Miss
Indonesia. Yang lucu itu ya sebenarnya kan aku temanan sama Pram nih dari
yang aku itu gendut banget sama dia yang kurus banget. Dulu itu jadi kayak
angka 10 gitu. Dan sekarang dia yang semakin mengembang terus aku yang
semakin kurus gitu jadi aneh aja. Sampai kita pernah bikin foto nih. Tahun
berapa kita foto di suatu tempat nah itu aku masih gendut dan Pram masih
kurus banget. Terus tahun lalu kita ke tempat itu lagi yang sama banget dan
kita foto lagi yang sama. Jadi ada perbandingan di tempat yang sama, cuma
sudah berapa tahun gitu nggak ke sana gitu terus kita bandingin. Dia yang
makin gendut dan aku yang makin kurus. Itu luculah, banyak hal. Keluarganya
Pram itu terbuka banget. Kemarin waktu opanya meninggal yang ditelepon itu
aku, “Pen, boleh nggak ke kosan Pram, buat bangunin dia”. Akhirnya aku ke
kosan dia lari-lari. Bokapnnya kayak udah percaya gitu sama aku. Mungkin
karena Pram nggak bangun ditelepon. Terus dulu juga waktu SMA-kan nggak
pernah ke Jakarta naik pesawat gitu sampai mau diajak ke Jakarta buat jalanjalan oleh keluarganya mau dibayarin tiket pesawatnya setengah. Kalau Imlek
juga mamanya ke rumah aku. Pram juga suka dapat angpau kalau lagi Imlek
gitu. Februari ini Brito sama dia ke Batam, Michelle sama aku juga ke Batam
bareng. Jadi kita double date. Pacarku sama pacarnya Pram itu udah tahu
bangetlah, nggak pernah cermburu kok.
Soal cerita lagi nih. Hendrik punya pacar, tapi kalau misalnya lagi ada
masalah, Hendrik lebih pilih cerita sama pacar Hendrik dulu apa sama Pram?
Lebih ke pacar sih. Kalau misalnya masalah soal sekitar. Tapi kalau soal
pacaran ya nggak mungkin cerita ke pacar juga, cerita ke Pram. Cuma lebih ke
pacar kali ya. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan aku cerita ke pram.
Cuma mungkin lebih duluan ke pacar karena lebih dekat.
Hendrik sama pacar Hendrik udah berapa lama?
Setahunan lebih... Mau satu tahun delapa bulan.
Lebih terbuka Hendrik lebih nyaman membuka diri, cerita-cerita itu sama
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Pram atau pacar Hendrik?
Lebih nyaman sih... Sebenarnya dua-duanya nyaman ya. Tergantung
konteksnya doank, kayak misalnya soal apa ya... Soal keluarga mungkin lebih
nyaman ke pacar. Cuma cerita kayak soal teman... Sebenarnya gimana ya... Ini
sih yang bikin aku mikirnya aneh. Dua-duanya nyambung gitu loh. Jadi kalau
cerita pasti dua kali cerita. Tetapi semakin ke sini agak jarang cerita sama si
Pram. Masalahnya karena jarang ketemu.
Yang lebih tahu Hendrik itu pacarnya Hendrik atau Pram kalau Hendrik
ngerasa sendiri?
Pram sih karena mungkin dari kelas 1 SMP gitu. Udah tahu banget.
Komunikasi yang kalian bangun ada panggilan khusus nggak?
Nggak sih. Panggilan cuma “Pram” gitu. Dia juga panggilnya Bopen.
Biasanya apa aja sih yang Hendrik nggak cerita ke Pram, lebih spesifik?
Lebih ke masalah keluarga ya. Emang pada dasarnya aku tuh malas cerita
orangnya. Tapi kalau punya waktu baru cerita. Terus mungkin masalah pribadi
juga kayak aduh Pram buat salah nih, cuma malas cerita ke Pram.
Kalau Pram sendiri, Hendrik ngerasa dia sudah terbuka nggak?
Sometimes sih kayak gitu. Cuma kadang aku juga pancing buat cerita.
Terus dia membuka diri?
Iya, dia membuka diri terus ya bilang lu nggak usah cerita ke siapa-siapa ya.
Biasalah kalau rahasia paling cuma aku sama dia doank yang tahu.
Sejauh ini cukup. Kalau misalnya ada apa-apa saya tanya lagi ya. Makasih ya.
Thank you.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 2B

Sumber

: Pramuda Wardani

Tanggal

: Senin, 17 Desember 2012

Waktu

: 12.52 – 13.35 WIB

Tempat

: Ruko Newton Timur No. 8, Scientia Garden
Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Pramuda. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akan
masuk dalam pertanyaan tentang hubungan persahabatan Pram dan Hendrik.
Bisa diceritain nggak sejak kapan kalian itu saling kenal?
J : Siang. Iya. Oke. Pertama-tama nih, mungkin saya lebih enak manggilnya
Bopen kali ya. Soalnya emang dari dulu manggilnya Bopen. Dari kapan ya?
Kalau dari kapan, dari SMP sih. Faktor karena proximity ya. Karena satu SMP
dulu, di SMP Yos. Kenal waktu kelas satu itu masih kayak tahu-tahu aja.
Terus baru mulai menjalin pertemanan itu kelas dua, kelas tigalah.
T : Itu karena sekelas atau gimana?
J : Nggak, bahkan dari dulu sampai sekarang sampai SMA nggak pernah sekekas
sama sekali. Itu karena faktor teman main. Jadi punya teman main yang sama
dari tiap kelas. Terus ngumpul, ya udah sampai sekarang. Tapi nggak pernah
sekelas bahkan.
T : Waktu SMA satu sekolah juga?
J : Iya, sampai sekarang.
T : Itu kok bisa satu SMA, apa barengan janjian buat masuk di SMA yang sama?
J : Ini karena faktor yang pertama kalau di sekolahku dulu di Yos itu rata-rata kan
itu satu komplek nih TK, SD, SMP, SMA. Jadi mungkin karena dekat kali ya.
Terus sekolahnya juga lumayan sih, lumayan bagus di Batam. Jadi karena
faktor itu juga. Mungkin karena nggak pengen jauh-jauh ya jadi satu sekolah.
Lalu faktor kedua mungkin karena nggak pernah ada janjian kok dari dulu.
Karena kebiasaan budayanya anak Yos TK-nya di sana, SD-nya di sana, SMPnya di sana, SMA-nya juga di sana. Karena faktor itu.
T : Sekarang kalian di universitas yang sama dan fakultas yang sama meskipun
beda program studi. Itu janjian atau gimana juga?
J : Kalau ngomong soal universitas ini agak panjang ya. Awalnya emang pertama
kali waktu itu aku ingat banget, Viola lagi presentasi pas edufair di sekolahku.
Aku tertarik karena faktor kenal juga kan sama Viola. Aku tertarik terus lihat
oh ni lumayan punya Kompas Gramedia, kayak biasalah. Terus iseng-iseng
ngajak nih, “Pen sekolah di mana”? Nah, awalnya Bopen itu kalau nggak
salah pengennya lanjut kuliah di Singapore. Tapi nggak tahu karena masalah
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apa akhirnya aku ngerayu-ngerayu dia. Terus dia bilang, “Aku nggak dikasih
nih sama mama papaku. Boleh nggak Pram minta tolong orang tuamu buat
bilang”. Jadi waktu itu sempat satu malam tuh kayak lamaran gitu. Orang tua
dia sama adiknya tuh datang ke rumah aku terus kayak aku minta tolong
mama papaku buat tolong Ma kasih pengertian ke orang tua Bopen kalau...
Mungkin gini ya karena faktor orang tua Bopen nggak pernah ngelepas
Bopen, jadi mereka takut. Wah Jakarta kan pasti dengarnya cerita yang
macam-macam. Takut ngelepas, jadi orang tuaku ngasih pengertian, “Nggak
kok ada Pram juga, mereka kuliah”. Kalau fakultas kan mungkin janjian, iya
janjian, pengen bareng ya udah jadilah. Tapi untuk konsentrasinya beda. Dia
lebih pilih jurnal, aku PR.
Kalau pertama kali banget Pram ngelihat Bopen kesannya apa sih? Bopen itu
orangnya gimana?
Dulu? Dulu aduh maaf banget ya Pen kalau lu dengar ini. Nah, aku ingat
banget waktu SMP. Dia itu lucu anaknya. Dulu kan dia pendek gitu. Kenapa
sih Bopen? Karena dia botak, dulu, dan pendek. Makanya dulu dipanggil
Bopen kan. Terus aku ingat banget dia suka nyanyi lagu dangdut. Dia pernah
waktu SMP itu nyanyi lagu dangdut Cindai. Terus itu tuh ketawa banget. Wah
itu nih anak kocak banget. Terus habis itu mainnya bareng yang sama temanteman cewek rata-rata. Terus yang suka kayak main ejek-ejekkan gitu. Jadi
kesan pertama waktu lihat Bopen ya anaknya lucu terus ya kayak unik aja.
Dulu kan sipit, botak, pendek, ya kayak gitulah, Stef. Aduh maaf ya, Pen.
Pram lihat Bopen yang kayak gitu, sesuai nggak setelah bersahabat lama-lama
kelihatan nggak aslinya gimana? Sesuai nggak dengan yang Pram lihat dari
awal dengan sekarang?
Kalau misalnya ngomong sesuai atau enggak. Kadang kan misalnya kalau cari
teman yang cocok kan susah kan. Pasti ya karena faktor dekat atau apa.
Pertama kan orang itu ngalamin transformasi dari fisik sampai sifat.
Tergantung tempat tinggal dia juga kan. Kalau dulu mungkin karena sering
main SMP sampai SMA ya cocok-cocok aja. Paling masalah slek-slek kecil
biasalah anak SMP SMA yang kayak marahan. Tapi ya paling bentar aja.
Kalau mulai sekarang makin dewasa ya, makin berubah sifatnya. Dan
mungkin karena aku makin dekat sama dia, terus sekarang cenderung dia
mainnya sama anak-anak jurnal, aku main sama pacarnya, anak PR, jadi kayak
udah berbeda pemikiran jadi mungkin sering slek kali ya. Tapi ya sejauh ini
karena aku udah kenal dia lama jadi kadang kalau misalnya berantem aku
langsung ngomong, “Pen, aku nggak suka ya bla bla bla... Tolong donk kita
kan udah temanan lama, aku udah tahu sifatmu banget”. Paling gitu udah, satu
hari kelar gitu. Sejam udah, langsung kelar. Jadi kalau ditanya ekspektasi soal
sifat sesuai atau nggak, karena udah temanan lama ya gimana ya, Stef. Ya
harus menerima. Karena kalau kita mau cari orang yang sesuai keinginan kita
ya nggak bakal dapat.
Pram tadi bilang udah tahu banget sifatnya Bopen. Bisa tolong diceritain
nggak sifatnya Bopen yang Pram tahu itu orangnya gimana?
Kalau Bopen tuh gini, pertama dia tuh... Yang jelek dulu kali ya baru yang
baik. Biar enak. Ter-cover. Kalau yang jelek, gampang marah orangnya.
Gampang tersulut emosinya. Terus kadang-kadang Stef, aku ngerasa nih ya.
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Dia ini orangnya kayak nggak mau kalah. Yang aku ngomongin di sini tuh
“kadang-kadang” ya, nggak selalu seperti itu. Kalau positifnya, dia itu care
sama teman. Mungkin karena aku udah dekat lama sama dia, ya care-lah.
Kayak waktu kakekku meninggal kemarin, yang ngabarin pertama kali dia.
Lagi tidur terus dia ke kosanku, dia ngabarin “Pram, Pram, gini...” Terus
waktu ke Batam ya seringlah nanya kalau lagi sakit. Ya dia caring-lah.
Mungkin karena faktor udah lama temanan juga kali ya.
Kalian di awal ketemu, yang kalian ngomongin tentang apa sih? Di SMP 1
kalian ketemu saling berkomunikasi. Ngomonginnya seputar apa?
Seputar sekolah sih, teman-teman. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang ada
Twitter, ada Facebook segala macam. Dulu paling kayak ngomongin teman,
terus ngomongin masalah sekolah, guru, gosip-gosip kayak gitulah anak kecil.
Makin lama Pram cerita nggak ke Bopen mengenai diri Pram sendiri? Atau
ngomongin masalah apa?
Iya, kayak curhat-curhat kecil gitu. Mungkin kayak ada beberapa hal, karena
udah lama dan dia tahu, jadi aku nggak perlu cerita mungkin. Tapi sering sih
kayak sepemikiran dan ngomong bareng gitu. Kalau misalnya ngomong secara
langsung blak, Pen aku itu orangnya begini-begini, mungkin secara lebih
nggak langsung ya, secara implisit.
Kalau hal-hal yang Pram ceritain ke Bopen yang lebih private bisanya cerita
tentang apa?
Mungkin yang manusiawi dulu ya. Mungkin nggak suka sama si ini. “Pen, aku
nggak suka deh, Pen. Soalnya gini-gini banget nih anaknya”. Terus kayak, “Lu
tahu gua kan. Gini, gini, gini”. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kayak
ke masalah keluarga. Karena kalau masalah keluarga aku masih belum
percaya sama teman-teman yang sekarang. Belum percaya dalam arti kata,
kalau Bopen kan udah mengalami kan semuanya kan dari aku SMP sampai
sekarang. “Aduh Pen, tanteku tuh gini gini banget”. Kayak gitu sih.
Terus Bopen sebaliknya cerita juga nggak, keluarganya gimana. Atau dia
kayak yang sebatas umum-umum aja yang udah tahu.
Keluarga, dia cerita. Rahasia ya pokoknya yang berbau privasi dia cerita.
Mungkin kalau sekarang udah agak kurang karena apa ya... Intensitas
ketemunya, kalau ketemu pun ngobrol sama teman-teman. Kalau waktu curhat
sekarang hampir nggak ada sih. Paling pas kalau ketemu berdua, terus aduh
gini gini deh. Anaknya kayak gini gini deh. Kayak gitu. Tapi kalau masalah
keluarga dia cerita sih. Ada beberapa rahasia yang dia juga kasih tahu ke aku.
Kalau misalnya hal yang nggak Pram ceritain ke Bopen biasanya tentang apa?
Kalau pacar, aku nggak. Karena aku tipe orang yang kalau misalnya pacaran
gini, Stef, kalau misalnya aku mau curhat yang lebih intim aku biasanya
pendam sendiri sih dan aku nggak pernah cerita ke Bopen. Paling aku cerita,
“Aduh si Brito tuh gini gini banget sih”. Tapi diibaratkan kalau cerita tuh kulit
luarnya tapi aku nggak sampai yang dalam cerita ke Bopen.
Kayak kalian habis ngelewatin apa sama pacar?
Paling kayak iya nih aku sama Brito mau ke sini nih. Hanya sebatas itu. Tapi
kalau kayak aku ada masalah ini sama Brito, aduh gimana ya orang tuanya
gini gini, nggak sih. Jarang. Bukan nggak, tapi jarang. Jarang ceritain ke dia.
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T : Setelah 8 tahun kalian temanannya sebenarnya apa sih yang Pram pengen tahu
banget soal Bopen tapi dia nggak pernah cerita gitu?
J : Sebenarnya kalau masalah keluarga udah tahu nih, ya walaupun mungkin aku
sekarang bilang dari segi aku, aku udah tahu. Tapi kan aku nggak tahu
mungkin ada yang belum diceritain sama dia kan. Kalau aku ngerasanya dari
segi aku, kayaknya nggak sih. Sekarang kan dia udah pacaran kan, Stef. Jadi
dia mungkin intensitas cerita ke Michelle lebih sering daripada aku. Jadi
sekarang kayaknya nggak deh. Belum ada, belum ada yang benar-benar aku
pengen tahu banget gitu.
T : Selain kesamaan dan kedekatan kalian, menurut Pram apa sih yang membuat
kalian menjadi dekat, bisa tetap temanan sampai sekarang?
J : Kalau menurut aku yang pertama karena emang tinggal di tempat yang dekat. Itu
yang pertama. Dan yang kedua, aku juga kalau ditanya gini, Stef, aku juga
bingung mau jawab. Loh kalau emang lagi dekat dan bisa sama-sama kenapa
harus pisah kan. Dan selagi aku sama dia bisa mengatasi percekcokkan kecil atau
slek-slek kecil ya why not . Kita lihat ke depannya habis kuliah, nggak tahu nih
misalnya misah ya pengennya tetap keep contact. Tapi untuk misalnya ditanya
apa yang membuat aku dan dia dekat mungkin karena dekat dan udah tahu sifat
jadi udahlah, malas ambil pusing. Aku udah tahu dia gimana, dia tahu aku
gimana. Kalau mau diberantemin, udah delapan tahun udah nggak guna gitu mau
berantemin sifat.
T : Yang membuat Bopen itu beda dari teman yang lain buat Pram itu apa?
J : Aku balik lagi nih. Karena udah lama, ibaratkan karena udah lama kenal jadi
dia pasti lebih tahu kan. Porsinya lebih tahu banyak dibandingkan temanteman yang lain. Mungkin ada beberapa hal yang aku nggak cerita ke dia. Tapi
mungkin aku akan nyaman cerita sama dia hal-hal yang dia udah tahu nih
timeline aku dari SMP sampai sekarang lebih nyaman cerita ke dia kali.
Karena dia udah tahu nih, karena aku jujur aja malas kalau ngenalin cerita
baru ke orang yang baru. Mending sama dia kan istilahnya dia udah tahu
timeline aku dari SMP sampai sekarang dan dia bakal lebih ngerti karena dia
lebih tahu kayak gitu sih.
T : Kalau kalian lagi ada cerita yang biasanya cerita duluan, Pram atau Bopen?
J : Barengan sih. Kadang kalau dia pengen cerita, dia cerita. Aku pengen cerita,
aku cerita. Biasanya sih pas ketemu sih, Stef. Kalau sekarang-sekarang ini pas
kuliah biasanya pas ketemu. Kadang nih kalau lagi pas urgent-urgent-nya
banget dia BBM atau akunya BBM.
:
Sesuai nggak sih harapan Pram berteman dengan Bopen? Pram dulu ngelihat
T
Bopen orangnya lucu, nyenangin. Bopen udah tahu banget Pram gini gini. Itu
sesuai nggak harapan Pram? Karena dia udah tahu Pram banget, dia harus
kayak gini loh, atau malah sebaliknya.
J : Kalau masalah tahu aku banget, nah... Kalau dari versi aku kan aku rasa dia
udah tahu aku, karena mungkin dia bisa mempelajari cara aku ngomong, cara
aku bersikap ke dia. Mungkin dia harusnya sih ngerti ya dan aku juga
mencoba untuk memahami dia seperti apa. Tapi ngomong harapan,
masalahnya gini aku sama dia sama-sama mengalami perubahan. Baik
perubahan sifat, perubahan karakter itu juga kan seiring tempat tinggal,
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ketemu sama orang, sama fisik pasti. Jadi kalau misalnya mau dibilang soal
harapan ya sesuai-sesuai aja karena nggak bisa bilang dia nggak sesuai, karena
aku juga mengalami perubahan gitu yang mungkin dia nggak suka dan ada
beberapa perubahan yang aku lihat di dia dan aku nggak suka dan aku yakin
pasti ada perubahan di aku yang dia juga nggak suka. Tapi selagi masih bisa.
Karena aku kalau misalnya mau nyari yang aku nggak suka itu pasti banyak
nih. Tapi ya aku lihat baiknya aja. Kayak aku udah temanan sama dia udah
lama, ya udah kayak itu aja.
Ada suatu rules nggak bagi pertemanan kalian, misalnya “dalam pertemanan
kita berdua nih, Pram, kita harus saling terbuka atau apa” terus misalnya kalau
lagi Valentine tukaran cokelat. Ada nggak?
Rules ya? Rules yang paten itu paling masalah tetap menghargai privasi.
Misalnya aku lagi nggak pengen cerita ya udah nggak usah maksa gitu. Terus
rules yang kecillah kayak jangan lihat BBM orang, bolehlah buka handphone
tapi jangan BBM orang. Karena kan aku juga suka marah ke dia, “Pen, kalau
buka BB orang tuh jangan lihat BBM-nya donk. Kan privasinya kalau
misalnya lagi ngomong yang penting gitu”. Terus itu yang pertama masalah
privasi. Terus yang kedua paling ya itu sih, menghargai ranah masing-masing.
Kalau misalnya dia emang nggak pengen kasih tahu ya udah. Aku pasti akan
maksa sih. Tapi kalau dia benar-benar nggak mau kasih tahu ya udah, aku
nggak bakal marah ke dia dan sebaliknya. Itu aja sih. Tapi kalau rules kayak
Valentine itu, nggak sih. Paling kayak ulang tahun. Aku nggak tahu ini rules
atau mungkin emang dia pengen, tapi kalau rata-rata tiap pas ulang tahun aku
biasanya sih karena pas sama-sama lagi di Batam ya, kan Juli nih, dia biasanya
kasih surprise. Itu udah dari kuliah pertamalah, sampai sekarang.
Itu sejak kapan dia kasih surprise?
Kayaknya dari dulu deh. Dari SMA sih. Kan benar-benar dekatnya tuh pas
SMA. Surprise yang “egh” itu pas kuliah sih kayak tahun pertamaku. Aku
ingat banget dia bawain aku satu lusin Jco sama temanku ramai-ramai gitu.
Terus yang barusan ini ulang tahun dia datang ke rumahku, kongkalikong gitu
sama sepupuku kasih kue tart gitu-gitu.
Kalau Pram sendiri sama Bopen gimana? Kalau lagi ulang tahun gitu juga?
Kalau dia ulang tahun, aku sih karena faktor... Nih Stef, yang lucunya adalah
ketika ulang tahun aku dan dia, kita pasti lagi di Batam nih. Paling kayak
ucapin gitu, terus paling buatin yang lucu-lucu kayak foto di display picture
(DP) BBM kan sekarang lagi zaman-zaman buat rangkai-rangkai di DP BBM.
Tapi kalau ngasih barang sih, aku ngasih barang ke dia terbilang jarang sih,
Stef. Malah dia kayak lebih sering kasih kue ke aku. Tapi aku kayaknya nggak
pernah deh kasih dia kue. Paling ya susun-susun DP BBM itulah. Ngerangkai
kata-kata juga, ucapan gitu.
Kalian temanan cewek cowok gitu ya. Kalau orang lihatnya pasti kalian
disangka pacaran. Itu pernah nggak orang bilang, “Pram, kok lu nggak
pacaran sama Bopen aja sih kan udah dekat banget”.
Sering banget. Kalau soal pacaran ya, jadi ada ceritanya nih. Waktu di awal
kuliah kan saking aku nggak kenal siapa-siapa, cuma kenal sama Bopen dan
kebetulan nomor NIM-ku 1 dan dia 2, jadikan barengan. Dulu tuh aku ingat

26
Penetrasi Sosial..., Stefanie, FIKOM UMN, 2013

T :
J :

T :
J :

T :

J

:

banget Ilkom A, karena aku Ilkom A ya, itu tuh teman-teman semuanya ngira
aku pacaran sama Bopen. Sampai ada satu, aku anonimkan ya, yang katanya
pengen kenalan sama aku cuma nggak berani karena tahunya Bopen itu
pacarku. Terus ya udah lucu-lucuan aja. Sampai akhirnya bilang nggak
pacaran tapi emang dekat banget, Stef. Dekat banget sampai aku tuh sering
bercanda, “Lu pasti pernah, Pen, naksir sama gua. Gua yakin”. “Apaan sih,
Pram. Ngaco”, gitu katanya. Tapi saking udah dekatnya, Stef, itu udah nggak
ada sama sekali kepikiran ya mau pacaran sama dia. Sama sekali nggak ada.
Bahkan aku nanya ke pacar aku, “Pernah nggak cemburu sama Bopen”? Sama
sekali nggak pernah, dia bilang. Michelle juga gitu. Michelle juga, aku nggak
tahu ya, yang aku tahu dia bilang sama aku nggak pernah cemburu sama aku.
Tapi aku nggak tahu kalau misalnya dia... Ya mudah-mudahan sih nggak ya
karena aku juga temanan sama Michelle. Sampai misalnya kayak pergi
bareng, tidur-tiduran bareng itu udah biasa. Kalau misalnya dibilang... Aduh
Stef, nggak ada terlintas. Tapi orang tuh ada terlintas kayak kok lu nggak
pacaran aja. Nggak bisa, saking udah dekatnya. Terus aku ingat banget kalau
kayak ada acara apa-apa pasti mama papaku nanyain dia, “Eh Bopen diajak?
Bopen diajak”? Jadi setiap kali pertemuan keluarga gitu, makan, itu pasti
berempat. Itu orang satunya lagi itu Bopen.
Itu kok bisa sih keluarga kalian dekat banget?
Bukan keluarga ya, tapi lebih ke orang tuaku sama dia. Karena balik lagi, dulu
waktu habis sekolah dia sering main ke rumahku. Entah tuh ngobrol sampai
orang tuaku dekat. Nah saking udah dekat, lama, jadi orang tuaku tuh tahunya
aku dekat temanan sama Bopen. Sampai kalau ada apa-apa pasti yang dicariin
tuh Bopen. Ya aku juga sering lihat Bopen gitu, papaku BBM-an sama dia.
Bukan aku ngecek BB dia ya tapi dia bilang, “Aku habis BBM-an loh sama
papamu”. Ya udah kayak gitu-gitu aja hubungannya.
Kalau lihat Bopen sama Brito, Pram lebih nyaman cerita ke siapa?
Ada hal-hal yang gini, kalau soal nyaman ya, Stef. Untuk saat ini aku mungkin
lebih sering cerita ke Brito. Karena aku intensitas ketemu Brito lebih sering
daripada ke Bopen. Aku hampir tiap hari ketemu Brito kan buat ngobrolngobrol. Tapi aku akan lebih nyaman cerita ke Bopen hal-hal yang Bopen
udah tahu dari lama, dari SMP mungkin atau dari SMA. Bakal lebih dekat.
Biasanya soal teman-teman SMA. Ya pasti lebih nyaman ngomong ke Bopen
yang dia tuh lebih tahu daripada aku ngomong ke Brito, Brito juga nggak tahu.
Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk keluarga yang sampai gimana banget,
istilahnya tuh lebih dalam banget lebih nyaman ke Brito untuk saat ini. Karena
dia juga terbuka sama aku kan soal keluarga. Kayak gitulah.
Ngelihat dari hubungan persahabatan yang kalian jalani, apa saja yang kalau
kita bilang kayak cost dan reward gitulah. Apa saja sih yang udah Pram kasih
ke Bopen dan apa aja yang Pram dapatin dari Bopen dalam hubungan kalian?
Oke, kalau ngomong soal cost reward ya. Mungkin kalau yang udah dia kasih
ke aku, dia tuh paling kayak ada beberapa hal yang dia suka ingatin aku kayak
gitu. Terus dia juga untuk teman, ya siapa sih yang nggak senang dikasih
surprise yang kayak aku tadi cerita yang soal ulang tahunlah dan lain-lain. Dan
dia juga kalau misalnya di Batam, Stef, karena udah misah nih sama teman yang
lain. Jadi ya di Batam tuh berdua sama dia. Berdua jalan-jalan, dia jemput aku,
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entar dia nganterin aku. Atau misalnya kalau lagi bete, “Pen, main donk, Pen, ke
rumah. Entar kita jalan kek kemana gitu”. Terus nanti mungkin as a reward for
him, aku juga, bukan sombong sih, kayak traktir dia apa. Terus misalnya kayak
bantuin dia apa kek, ya kayak gitu-gitulah, Stef. Sama reward apa ya untuk dia.
Mungkin lebih ke kayak aku tuh saking pengen kuliah ada temannya ya udahlah
aku ngomong ke orang tuamu Pen, buat meyakinkan orang tuamu kalau kamu
tuh kuliah di sini aja. Aku ingat banget soalnya kejadian itu.
Dengan cost dan reward ini, mungkin Pram juga gak secara langsung ngitung,
tapi merasa puas nggak dengan hubungan persahabatan kalian?
Di luar dari kejelekan kita berdua ya. Aku sih sebenarnya puas-puas aja. Ini
balik lagi ke personality aku ya. Aku tuh sebenarnya nggak suka
mempermasalahkan yang jelek-jeleknya dari dia. Jadi kalau dari aku pribadi,
di luar cost dan reward aku sebenarnya puas-puas aja soalnya aku bukan tipe
orang yang mikirin terus. “Aduh kacau nih anak nih, aku dapat yang jeleknya
terus dari dia nih”, aku bukan tipe yang mikir gitu sih. Jadi aku ngerasa puaspuas aja. Paling yang saat gak puas adalah ketika kalau dia tuh udah mulai
keluar sifat pemarahnya, egoisnya, suka nggak ngalahnya. Tapi ya nggak
pernah sampai lama sih. Kan ak langsung ngomong ke dia, Stef. Kalau yang
lain masih basa-basi sama dia, kalau aku, “Pen, Pen, aku nggak suka banget
kayak gini. Kita udah temanan lama, aku nggak suka. Coba deh, Pen, sifat lu
yang ini buang deh, Pen. Jelek banget nih”. Inget banget kan kayak pas Fikom
Night ini kan kerja sama dia. Terus ada yang aku nggak suka, aku langsung
ngomong ke dia. Mungkin karena saking udah itunya kali ya.
Kalau balik lagi soal Bopen dan Brito nih. Istilahnya dua cowok yang dekat
dengan Pram. Kalau lihat dari dua orang itu, Pram merasa yang lebih tahu
Pram itu siapa sih? Tahu dari segi siapa aslinya Pram dari apa yang telah Pram
bagikan ke mereka.
Aku harus jawab kayak gini. Ada dari dalam diriku yang mungkin aku belum
cerita ke Brito tapi Bopen tuh tahu banget. Ada dari dalam diriku yang mugkin
aku cerita ke Bopen sekilas, tapi Brito tuh lebih tahu. Jadi kalau misalnya
ditanya siapa yang lebih ngerti aku ya, dua-duanya ngerti aku dari segi yang
berbeda. Jadi aku nggak bisa bilang Brito lebih ngerti karena kalau aku bilang
Brito yang lebih ngerti, ada hal-hal yang Brito tuh nggak tahu tapi Bopen tuh
tahu. Jadi ada ranahnya sendiri-sendiri. Mungkin kalau misalnya soal porsi ya,
porsinya Brito “saat ini” lebih besar. Mungkin 60:40. Porsi ya. Tapi kalau
misalnya tanya siapa yang lebih ngerti, wah... Itu relatif sih, Stef. Karena ada
hal-hal yang kayak tadi aku bilang. Bopen tahu, Brito gak tahu. Brito tahu,
Bopen nggak tahu.
Selain Bopen, teman yang dekat lagi dengan Pram siapa sih?
Dekat dari segi apa nih?
Dekat kalau misalnya Bopen lagi nggak ada buat Pram, Pram bakal cerita ke
dia. Atau nggak ada Bopen, Pram perginya sama mereka.
Kalau aku sih paling... Kan aku sekarang punya teman-teman anak Ilkom A
ini. Aku dekat sama mereka. Tapi sampai saat ini, jujur aja Stef, aku tipe
orang yang nganggap itu teman. Nggak sampai sahabat. Karena aku jujur aja
bukan tipe orang yang menganggap sahabat itu “real”. Kalau Bopen, Bopen
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ngerti aku. Tapi aku balik lagi ke yang tadi aku bilang. Ada hal-hal yang pasti
dia belum tahu karena mungkin faktor jenis kelamin dia cowok, aku cewek
kan. Ada hal-hal yang dia nggak bisa tahu dari aku. Untuk saat ini yang aku
anggap sahabat itu ya Brito sih, Stef, karena aku juga sering ngomong ke
teman-teman aku, Brito itu bukan hanya sekedar pacar tapi dia juga sahabatku.
Jadi kalau ditanya siapa dua sahabatku, ya baru Brito dan Bopen sih. Yang
paling duluan Bopen, sekarang Brito. Karena kalau lagi ngobrol sama Brito
aku jadiin dia sahabat, bukan pacar.
Pernah terpikir nggak kalau Pram nanti nggak temanan lagi sama Bopen?
Apakah akan merugikan Pram atau ya udah jalan aja toh masih ada Brito yang
selama ini kenal sama Pram.
Aku belum memikirkan sampai ke situ sih, Stef. Soalnya kan aku sekarang
masih ketemu terus sama Bopen. Cuma sempat kepikiran, terlintas. Ini bukan
hanya untuk Bopen sih, tapi untuk semua teman-teman ya. Pas udah lulus
kuliah, wah, nih pada mau kemana nih. Aku juga nanya ke Bopen, “Pen, lu
mau kemana nih, Pen, habis kuliah. Mau kerja di mana”? Ya agak sedih
karena entar misah nih semuanya. Misah bukan cuma sama Bopen tapi sama
semua teman-temanlah. Kita semua gitu misah, nggak ketemu lagi. Tapi kalau
misalnya tanya mau dibawa hubungan persahabatannya tuh kemana, aku juga
belum bisa jawab, Stef, karena belum kepikiran dan aku belum mau
memikirkan itu. Aku nggak mau stress duluan pisah sama teman-teman.
Apa sih harapan Pram terhadap hubungan kalian berdua?
Aku mengharapkan mungkin gini... Aku harus lebih banyak belajar tentang
dia dan dia juga harus sebaliknya, harus lebih banyak belajar tentang aku biar
mengurangi resiko-resiko slek ginilah. Karena makin dewasa, makin udah
nggak lucu gitu loh berantem kayak anak kecil. Yang aku ngerasa kita berdua
itu masih childish. Suka berantem sama hal-hal yang seharusnya nggak usah
diberantemin. Cuma karena sifat kekanak-kanakan kita berdua.
Ada nggak masukan supaya hubungan persahabatan bisa kayak kalian nih?
Secara umum nih, hubungan persahabatan aku dengan Bopen tuh nggak
perfect. Ada cacatnyalah. Tapi kalau aku saran ya buat kayak pertemanan gitu
harus terbuka sih dan yang kedua itu harus saling mengerti. Soalnya yang aku
lihat nih, aku minta maaf kalau misalnya aku ngomong gini. Tapi aku udah
lihat sepandangan ke teman-teman, persahabatan tuh bukan hanya sekedar
ulang tahun, ingat, kasih kado. Persahabatan bukan hanya sekedar ada
keluarganya yang sakit atau dianya yang sakit, kita aduh lu sakit kenapa.
Nggak sebatas itu... Ibaratnya kan itu yang terlihat dari kulit luar. Tapi lu
harus lebih tahu dalamnya karena percuma kalau dilihat orang, “Wah, ini
caring ya kasih kado”, gini gini tapi padahal di dalamnya mereka nggak tahu
apa-apa tentang si orang itu. Jadi harus saling terbuka dan mengerti selagi duaduanya mengijinkan hal itu. Misalnya kayak mereka udah buka privasinya
terus saling bertukar-tukar informasi. Paling saling ngerti dan terbuka aja sih
dan usahakan gini loh nggak usah berantem lama-lama deh, minimalkan
dengan cara apa, langsung ngomong kalau nggak suka. Kayak, “Gue nggak
suka nih lo kayak gini nih. Tolong donk, udah temanan lama nih”. Jangan gini,
jangan dipendam terus cerita ke yang lain karena kalau begitu menurut aku,
kamu belum ngerti sahabat kamu. Di mata aku, sahabat adalah ketika kamu
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berani ngomong langsung ke dia kalau nggak suka dia kayak gini dan
dia/mereka terima. Kalau mereka nggak terima bakal langsung ngomong
balik. Dan bukan sahabat ketika kamu nggak suka sama sifat dia tapi kamu
nggak berani ngomong sama dia. Berarti tandanya kamu tuh kalian masih
temanan karena kalian masih sampai kulit luarnya aja.
Kalau Pram sendiri udah melakukan hal itu belum dalam hubungan kalian?
Nggak sering, cuma ya kayak aku cerita ke kamu tadi kan. Aku bilang sama
dia, “Pen, gue nggak suka banget nih lo kayak gini, Pen. Ih, apaan sih, Pen,
kayak anak kecil banget sih berantem-berantem nggak jelas”. Kayak dia sering
hubungin tanya tentang Michelle kan. Janganlah kayak gitu, lu ngomong
Michelle jangan kayak gitu, lu jangan egois donk. Buang-buang sifat kayak
gini. Aku sering ngomong kayak gitu sih ke dia.
Bopen sering cerita juga tentang Michelle ke Pram?
Kadang-kadang sih kalau misalnya dia lagi benar-benar kesal. Nah, dilema
adalah ketika aku sekarang dekat sama Michelle. Michelle cerita tentang Bopen
jeleknya gimana, Bopen cerita tentang Michelle jeleknya gimana, dan aku jadi
pihak yang serba salah mau ngasih saran kan. Akhirnya aku cuma bilang, “Aduh
Pen, sorry ya gue nggak bisa kasih nasihat gini gini. Soalnya Michelle juga
teman gue, Pen. Gue nggak mau jelek-jelekin Michelle”. Sama aku juga gituin
Michelle, “Chel, aku emang temanan lama sama Bopen. Tapi kayaknya sekarang
kamu yang lebih tahu tentang Bopen. Aku nggak bisa, Chell, maaf banget. Jadi
aku hanya akan menjadi pendengar setia tapi aku nggak bisa mengkritik
hubungan kalian”. Itu Stef, dilema karena mereka berdua curhatnya ke aku.
Bisa diceritain nggak Pram, pengalaman apa yang pernah kalian jalani dengan
Bopen yang nggak menyenangkan?
Paling pengalaman yang nggak ngenakin itu adalah ketika lagi berantem.
Nggak enak karena ketika lagi berantem pasti bakal gondok dan ketika gondok
aku bakal cerita ke Brito. “Aduh gila nih Bopen kayak gini lagi, mulai lagi
nih”. Itu sih pengalaman nggak enak. Sejauh ini pengalaman paling nggak
enak ketika bersahabat dengan Bopen adalah ketika kita lagi berantem dan
gondok, aku ceritanya ke Brito sih. Kalau nggak sama Brito, ke Michelle.
“Chel, si Bopen tuh lagi kayak gini”. Tapi jarang cerita ke Michelle karena
aku nggak enak itu pacarnya Michelle.
Terus kalau pengalaman yang pernah kalian lalui sama-sama dan itu Pram
ingat banget?
Nah mungkin saking udah temanan udah lama jadi banyak pengalaman seru.
Paling kayak waktu liburan bareng kali ya karena kan di Batam nih Stef,
bukan bermaksud apa, tapi nggak ada tempat hiburan lain paling ke Singapore
bareng dia. Terus apa lagi ya yang berdua. Oh terus lagi liburan ke Batam
terus cuma berdua, aku sama dia kan, ya udah kita jalan berdua nggak jelas.
Terus lagi ceritain siapa tiba-tiba seru, udah ketawa-ketawa bareng. Aku
nggak bisa ingat semuanya Stef, karena aku termasuk orang pelupa.
Kalau misalnya Bopen dekat sama orang lain, punya teman lain, pernah nggak
merasa cemburu sama teman-temannya?
Ini mungkin aku akan mulai dari sini kali ya. Waktu awal aku ingat banget,
aku udah mulai dekat dengan Brito dan aku sempat dengar dari temanku kalau
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Bopen ngomong gini, “Wah, si Pram kayaknya udah mau pacaran nih dengan
Brito. Gua kayaknya pengen coba...” Gimana ya, intinya adalah cari teman
baru supaya kan dulunya sama aku terus. Terus dia pacaran sama Michelle.
Sekarang kayak lebih dekat dengan Chris, Nanda, karena faktor kos an juga
kan. Kalau dibilang cemburu sih enggak, Stef. Karena aku juga mengerti
sekarang ini kondisinya adalah aku sama dia udah nggak satu konsentrasi.
Istilahnya dia jurnal, aku PR. Aku punya kesibukan sendiri sama temantemanku dan dia juga punya kesibukan sendiri kan bahkan lebih banyak
karena dia jurnal. Cemburu nggak, Stef.
Ada nggak hal yang harusnya Pram tahu dari Bopen sendiri malah tahunya
dari orang ketiga? Lebih yang ke privasi, tentang Bopen sendiri.
Aku nggak tahu, Stef. Aku lupa. Tapi kalau hal-hal yang luar pasti adalah
kayak hal-hal kecil yang udah santai aja. Kalau keluarga... Lebih tepatnya aku
nggak tahu sih, Stef, sekarang. Karena mungkin pihak yang dia ceritain ini dia
nggak ceritain ke aku, kayak gitu. Paling kayak hal-hal yang sifatnya luar aja.
Kalau ngomongin arti Bopen dalam hidup Pram setelah delapan tahun ini ada
gak sesuatu yang berdampak bagi hidup Pram sendiri? Apakah mempengaruhi
keluarga Pram jadinya.
Lebih gini kali, Stef, ya. Kehadiran Bopen itu sangat membantu, pertama
untuk penyampaian informasi yang kadang orang tuaku nggak bisa hubungin
aku entar lewat Bopen. Kayak yang kemarin kan. Kalau Bopen nggak ke
kosanku, mungkin aku nggak bakal tahu kalau kakekku meninggal dan aku
nggak bakal bisa naik pesawat di jam yang seharusnya aku naik itu. Dia lebih
ngingatin. Terus beda sih, Stef, kalau nggak ada dia di Batam sendirian. Beda.
Pasti adalah karena ya setiap kita tahu kita tuh baru ngerasain kehadiran orang
itu gimana ketika dia nggak ada kan. Nah gitulah. Kadang kalau lagi nggak
ada, kadang kangen juga.
Tentang komunikasi nonverbal nih, Pram merasa risih nggak kalau dipeluk
atau apa sama Bopen?
Nggak. Aku sih udah biasa ya dan aku nggak hanya melakukan ini ke dia. Eh
nggak sih, lebih nyamannya ke dia. Ya udah meluk, cium pipi kiri, cium pipi
kanan, udah biasa gitu. Dan kadang iseng-iseng bercanda dia meluk aku dari
belakang. Udah, nggak ada rasa apa-apa. Udah kayak nganggapnya saudara
aja. Meluk gitu udah nggak risih. Mungkin karena udah lama ya, Stef. Tapi
ketika orang lain melakukan itu ke aku, aku akan risih ya. Tapi karena sama
Bopen udah biasa. Aku pernah curhat ke Brito, “Brito, aku tuh sama Bopen
udah sejauh ini loh. Pokoknya udah kayak gini. Kamu cemburu nggak”?
Nggak, karena dia ngerti kali ya. Selagi dari pihak-pihak yang dekat sama kita,
sama aku dan Bopen tidak mempermasalahkan itu, tapi aku nggak tahu ya
kalau dari pihak Michelle gimana. Aku nyaman-nyaman aja sih. Bukan senang
ya, tapi udah biasa. Saking udah biasanya mau meluk kek, mau cium pipi kiri,
pipi kanan, udah biasa. Udah nggak ada rasa naksir.
Kayaknya itu dulu sih, udah cukup. Nanti kalau ada apa-apa paling aku tanya
lagi aja deh ke Pram. Makasih ya, Pram.
Yuk, thank you, Stef.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 3A

Sumber

: Lucky Frans

Tanggal

: Selasa, 18 Desember 2012

Waktu

: 15.12 – 16.00 WIB

Tempat

: Ruang Rapat Lt. 3, Gedung Rektorat (A)
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Lucky. Terima kasih atas waktunya hari ini. Pada hari ini saya
akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk penelitian saya yaitu mengenai
hubungan persahabatan kamu dengan Julianti. Kamu biasa manggil Julianti
dengan sebutan apa?
J : Sebutan... Nama panggilan dari SMA sih, Aniaw.
T : Jadi saya mungkin lebih enak manggilnya Aniaw aja ya. Sejak kapan kamu
kenal dengan Aniaw?
J : Mulai kenal dari SMA kelas 1. Tapi mulai dekat pas SMA kelas 2.
T : SMA kelas 1 itu kalian sekelas?
J : Sekelas.
T : Kok bisa dekatnya di SMA 2? Apa kalian bareng-bareng sekelas lagi?
J : Malah beda kelas sih kelas duanya. Cuma lebih sering diajakin teman-teman
ngumpul, ngumpul jadinya bareng dia juga.
T : Itu yang buat kalian jadi dekat apa? Apa punya kesamaan?
J : Pas kelas 2 SMA belum benar-benar dekat banget juga sih. Baru benar-benar dekat
yang dekat banget ya kuliah sekarang. Soalnya dulu SMA juga cuma sekedar
teman dekat kayak biasa gitu.
T : Kuliah ini kalian sama-sama di UMN itu janjian sama-sama atau kebetulan?
J : Sebenarnya waktu si Julianti udah masuk duluan, udah daftar, udah bayar.
Waktu itu saya kan belom. Mau daftar di kampus lain, lupa kampus apa. Terus
tanya-tanyakan jurusan yang bagus apa, masih bingung. Apa jurusan bahasa,
kalau bahasa maunya Perancis, tapi kayaknya di Indo kurang memadai kan.
Terus katanya DKV bagus. DKV bagus di Petra atau di UMN. Katanya UMN
masih baru kan, tempatnya enak, di Tangerang. Terus di Serpong masih sepi
gitu. Terus dosen-dosen DKV di UMN juga rajin, nggak kayak di kampus lain
katanya. Akhirnya ngirimin juga, keterima.
T : Kamu tahu Aniaw juga masuk di sini?
J : Iya, dia udah daftar duluan soalnya. Dia daftar pas masih SMA. Kalau saya
pas Februari.
T : Kamu kenapa ngambil jurusan DKV? Ada pengaruh nggak karena Julianti
masuk DKV jadi kamu juga mau masuk DKV?
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: Dulu saya bingung juga sih DKV ngapain. Tahunya cuma entar bikinnya
poster, majalah, gitu-gitu. Nggak juga sih, nggak pengaruh banget.
: Waktu kamu ngelihat Julianti di SMA, kesan pertama apa yang kamu lihat?
Julianti ini orangnya gimana?
: Kalau dari luar, penampilan... Rada diam gitu. Soalnya emang dia diam juga
kan. Terus kalau ngelihat orang juga ya lihat-lihat aja. Rada cuek deh. Kalau
dari luar dia rada cuek sih. Cuma kalau udah di dalamnya, sebenarnya sih
emang katanya juga sih emang gitu. Soalnya dia orangnya malu. Bukannya
kalau ketemu langsung senyum juga. Mau manggil orang juga mau saling lihat
dulu gitu kan. Kalau dari luarnya gitu tapi kalau dari dalamnya nggak gitu juga.
: Kamu tahu Julianti itu aslinya gimana orangnya, sejak kapan?
: Sejak kuliah. Pas SMA udah sih, tapi baru lihatnya sekarang.
: Sejauh ini kamu lihat dia orangnya gimana?
: Dia kalau temanan bagus banget dia. Bisa jaga rahasia juga. Dia sayang
banget sama teman gitu deh. Nggak mau sampai kayak kehilangan gitu kan.
Teman-teman lamanya juga masih keep in touch. Masih ada kontak-kontakan,
pokoknya jangan sampai lepas gitu.
: Kalau negatifnya dia?
: Kalau negatifnya dia... Lama sih orangnya. Maksudnya, lambat. Apa ya?
Misalnya kalau mandi juga sering lama. Jadi kalau janji kemana ya udah
mandi dulu ya, sejam baru jalan.
: Kamu lihat negatifnya Julianti buat kamu sebel nggak sama dia?
: Tergantung situasi sih. Kalau misalnya lagi mau pergi gitu kan, janji, kalau
lama sebel. Tapi kalau misalnya dia janji cuma mau ke kos, datang, telat gitu
kan ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah juga.
: Kalau kamu lagi sebel sama dia, kamu ngomong nggak atau ya udah
dipendam aja?
: Tergantung. Dulu pas masih belum dekat banget sih biasa agak mendam sih.
Tapi sekarang udah lumayan dekat, udah saling tahu sih. Kalau kesal saling
tahu juga, udah tahu.
: Kalau Julianti buat salah atau kamu buat salah, saling ngungkapin nggak?
Atau udahlah ya saling marahan.
: Ada sih. Awalnya saling marahan dulu. Eh, maksudnya saling diaman dulu.
Diam, diam. Tapi udah saling tahu kan. Kadang kelakuannya kelihatan deh
gitu. Terus ngomong juga.
: Yang biasa ngomong duluan, kamu atau Julianti-nya?
: Siapa ya... Dia sih biasa. Tapi kalau aku mendam, kelihatan juga. Kayaknya yang
lebih cepat kesal duluan aku sih. Aku cepat kesal duluan. Tapi dia tahu gitu.
: Apa sih yang membuat kamu mau temanan sama Julianti? Apa yang menarik
dari dia sehingga kamu masih mau temanan sama dia sampai sekarang?
: Mungkin karena emang udah dekat kali ya. Dari dulu dekat bukan apa-apa
juga, emang karena sering janjian bareng teman-teman gitu kan. Terus
sekarang kan di sini pas awal-awal kuliah kami seringnya berdua gitu. Nggak
ada hal yang apa sih... Cuma orangnya emang bisa jaga rahasia banget terus
sayang banget sama teman-teman.
: Biasanya kamu sama Julianti ngomongin soal apa aja sih?
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: Banyak sih. Kalau yang serius, bisa serius. Misalnya ngomongin tentang
kuliah, tugas kuliah, teman.
: Keluarga?
: Keluarga... Iseng doank sih biasa. Kadang-kadang aja. Terus nggak dalam.
Misalnya cuma oh ini orang tuanya gitu.
: Tentang diri kamu sendiri? Misalnya kamu suka sama cewek atau lagi
ngalamin apa, kamu cerita nggak? Dalam nggak ceritanya?
: Cerita. Lumayan sih. Lumayan dia kayak tahu juga.
: Apa aja yang udah kamu share tentang diri kamu ke Julianti?
: Secara keseluruhan gitu ya. Tentang orang yang aku suka, tahu. Hobi, tahu.
Sifat sih udah bisa dia tebak harusnya. Cita-cita, nggak. Jarang dibahas juga
sih soal cita-cita. Palingan ya pengen ini misalnya, pengen itu. Terus misalnya
naksir ke cewek ini. Naksirnya naksir banget nggak gitu kan. Terus kalau
misalnya kalau ketemu eh ada dia gitu, bilang. Kalau lagi ada urusan keluarga,
tapi masih secara umum sih, nggak sampai dalam banget juga.
: Kalau Julianti biasanya cerita ke kamu soal apa aja?
: Itu dia cerita... Ya orang yang disuka juga, orang yang disebel. Soal keluarganya,
cerita biasa aja sih. Ya kayak gitulah kalau misalnya mamanya kemana habis
liburan, terus mamanya ngapain. Tapi masalah keluarga, nggak.
: Kalau tentang diri dia sendiri cerita nggak ke kamu? Misalnya dia lagi sakit
atau lagi ngalamin apa?
: Iya. Tapi mungkin ada hal-hal yang privacy banget kayaknya nggak sih. Ya
benar-benar masih ada privacy-nya sih. Nggak sampai cerita semua juga.
: Yang suka dia ceritain, dipercayain banget ke kamu biasanya masalah apa?
: Masalah naksir mungkin. Naksir cowok gitu.
: Kalau kamu ke Julianti? Yang cuma sama Julianti, kamu nyaman ceritanya.
: Ada sih yang benar-benar paling gitu...
: Topiknya aja mungkin kalau kamu keberatan buat ceritanya.
: Itu deh, tentang orang yang disuka deh gitu. Maksudnya kalau orang yang
disuka tapi kalau buat orang lain itu selain Julianti kayaknya nggak. Cuma ke
Julianti doank.
: Kenapa kamu suka cerita ke Julianti?
: Soalnya seru. Ya kayak yang tadi sih, bisa jaga rahasialah. Misalnya kalau
cerita ke orang lain kan dikecengin gitu kan. Cie, cie. Terus belum terlalu
dekat sama yang lain juga kan.
: Kalau selain sama Julianti ada nggak teman kamu yang setara kedekatannya
dengan dia? Atau yang mungkin lebih dekat dari Julianti.
: Di UMN? Dulu ada sih dekat sama satu teman cowok. Cuma nggak tahu
kenapa sih dekatnya tuh beda sama dekatnya Julianti gitu. Kalau dekatnya
Julianti kan kayak yang tadi aku bilang. Dekatnya tuh yang lebih apa ya...
Mungkin dekatnya setara, cuma beda topik gitu, beda tema. Misalnya kalau
sama dia tuh lebih ke yang ini ini. Tapi kalau ceritain tentang perasaan apa,
suka, kayaknya nggak cocok gitu. Dia juga susah nerima.
: Kalau selain Julianti ada nggak teman cewek yang dekat juga?
: Yang dekat lagi... Yang sering-sering cerita juga ada sih di Ponti. Cuma tetap
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Julianti yang paling dekat apalagi udah kulian ini.
Kalau kamu jalan berdua sama Julianti, orang tuh pasti bilang kan nyangka
kalian pacaran. Itu gimana kamu nanggapinnya?
Ya itu paling sering sih... Paling kalau nggak dibilang pacaran, dibilang kakak
adik gitu kan. Terus bingungnya di Ponti nggak pernah dibilang mirip terus
sampai sini dibilang mukanya mirip gitu. Maksudnya di Ponti nggak ada yang
bilang mirip, jadi bingung juga. Biasa kalau jalan bareng gitu. Ya palingan
misalnya ada cewek naksir sama gua atau cowok naksir sama dia tapi kirain
gitu ya jadi malas. Tapi kitanya nggak tahu kan. Cuma kitanya ya biasa aja
sih. Terus kalau bilang kita kayak pacaran mungkin yang baru lihat pasti
bilang iya. Cuma kalau yang udah sering lihat kan tahu kelakuan kita nggak
kayak orang pacaran gitu. Jalan, jalan bareng.
Pernah nggak saling cerita gitu kalau jalan berdua dikira pacaran?
Ngomong kayak gitu ya. Sering. Dijadiin lelucon gitu.
Kalau dari Lucky sendiri ada perasaan nggak atau pernah punya ke Julianti?
Kayaknya pernah sih dulu pas SMA 1. Tapi dikit aja, bentar doank. Sekarang
nggak lagi. SMA kelas 2 kan punya cewek juga, terus udah.
Pernah kebayang nggak suatu saat bisa pacaran sama Julianti?
Kebayang sih kayaknya pernah sih. Cuma kayaknya udah nggak ada feeling
juga. Nggak tahu deh.
Kalau kalian jalan bareng, sedekat apa kalian? Apakah melakukan kontak fisik
kayak rangkulan atau pegangan tangan? Atau sejauh kalian jalan nggak pernah
ngelakuin kontak fisik sebagai teman?
Tergantung sih sejauh mana dulu gitu. Apalagi kalau di depan umum gitu kan.
Kamu temanan sama Julianti merasa puas nggak dengan hubungan yang dijalin?
Dengan kehadiran Julianti ini apa yang diberikan masukan bagi Lucky?
Banyak. Misalnya ngerjain tugas, nanya ke dia juga. Ini gimana, gimana.
Biasanya juga nanya balik, dia nanya ke aku juga gitu. Terus kalau bukan
misalnya tugas sih, mau ngelakuin apa gitu mau beli barang sepatu, baju gitu
deh. Nanya bagus nggak, kemahalan nggak. Soalnya kan kita nggak tahu
harga, nanya dia pendapatnya.
Dengan hubungan kalian ini, kamu udah ngasih apa aja sih ke dia? Kalau tadi
kan apa yang kamu terima dari Julianti. Kamu dapat masukan, ada yang
nemanin. Kalau sebaliknya? Yang Lucky udah kasih ke Julianti?
Apa ya... Nggak kepikiran.
Atau misalnya Julianti nggak punya barang apa terus Lucky pinjamin?
Itu sih udah sering kalau barang-barang gitu. Timbal balik sih kadang.
Misalnya nanya harga gitu kan, nanya pendapat. Misalnya ini bagus nggak.
Tapi ya... Pendapat cowok sih. Kalau barang-barang cewek ya nanyanya ke
cewek gitu. Terus apa ya... Kalau minjam-minjam barang sering sih.
Seringnya aku yang minjam dia.
Dia pernah marah nggak kamu pinjam terus barangnya?
Nggak. Kayak biasa aja. Misalnya duit, pas mau beli barang ya udah pinjam
nanti ganti gitu.
Sejauh ini kamu kenla nggak sama keluarganya Julianti?
Kenal. Dulu sering bareng-bareng main ke rumahnya gitu.
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Sama teman-temannya yang lain juga kenal?
Iya, soalnya kan kita satu sekolah. Satu kelas. Jadi saling tahulah teman SMA gitu.
Kalau saudara-saudaranya tahu? Dia pernah cerita?
Paling saudara kandung sih. Sepupu ya kalau yang satu angkatan, pernah lihat
gitu. “Oh ini sepupuku”, gitu.
Kalau Julianti sendiri kenal nggak sama keluargnya Lucky? Pernah ke rumah?
Ke rumah pernah. Tahu keluarga kandung juga sih. Kayak kokoku.
Sekarang Julianti sudah punya pacar belum?
Sekarang, belum.
Kalau kamu?
Belum juga.
Waktu kuliah ini kamu punya pacar nggak?
Waktu kuliah ini nggak punya pacar.
Waktu SMA ya. Waktu SMA-kan kamu juga udah dekat sama Julianti, terus
posisinya kamu juga udah punya pacar kan. Itu kamu cerita nggak soal pacar
kamu ke Julianti?
Sebenarnya sih putusnya pas semester 1 akhir deh, pas Januari. Masih cerita
sih waktu lagi kuliah. Ngasih tahu dia gimana-gimana.
Waktu semester 1 akhir kamu kan dekat juga sama Julianti, pacar kamu suka
cemburu nggak misalnya ditanya makan sama siapa, sama Julianti.
Dia kayaknya emang dasarnya cemburuan.
Apa itu penyebab kamu putus?
Itu juga sih sebenarnya. Tapi emang nggak bisa jauh juga. Terus juga
kayaknya kurang cocok kali ya. Kan Ponti kan, beda satu tahun gitu. Aku
udah kuliah, dia masih di Ponti gitu. Jarang ketemu.
Kamu cerita nggak sama Julianti waktu putus?
Iya, cerita. Cerita juga dia gimana, gimana. Maksudnya kalau udah gitu masih
perlu dipertahanin nggak ya. Dia kasih masukkan, tapi masukkannya juga
nggak nge-judge. Pokoknya yang terbaik deh.
Kamu pernah ribut nggak sama Julianti?
Pernah. Biasanya masalah apa ya... Tergantung sih, nggak tentu juga.
Misalnya kalau lagi kesal-kesalnya gitu.
Biasanya karena apa? Karena tugaskah, atau sifat dia?
Pernah sih gara-gara udah lama gitu. Waktu itu pernah ke SMS, kan aku
nganterin dia tapi pakai motor teman kan. Beli barang bentar doank gitu,
jadinya nggak mau masukkan. Kan belinya di Gramed, jadi stopnya juga di
luar SMS depan Gramed gitu. Habis tuh ya udah beli barang bentar doank kan,
HP-ku mati. Terus mikir juga kan kok lama juga ya itu udah setengah jam
kurang, 20-an menitlah. Aku nunggu, nunggu, nggak bisa kontak dia kan.
Terus mau masuk sama aja kan, kiranya ya udah parkir deh ke dalam nyari
dia. Tapi susah juga nggak ada HP nyarinya gimana gitu. Nunggu hampir satu
jam gitu, kesal kan jadinya. Ya udah langsung tinggal aja. Terus pulang baru
nge-chas. Tiba-tibadia nelpon, “Lu di mana”? Ditanya gitu kan. Aku udah
pulang, kan ada teman di satu kos juga namanya Sander. Suruh Sander aja
yang jemput. Itu udah kesal, kesal banget. Dia juga udah kesal banget
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ditinggal. Entar mungkin dia cerita juga. Akhirnya dia pulang sendiri, nggak
jadi dijemput teman gua.
Itu kalian nyelesain konfliknya gimana?
Itu kan waktu pulang, barangnya laptop masih di kamarku. Waktu pulang dengan
mukanya masih kesal ngambil laptop gitu. Terus dia nggak ngomong juga kan
tapi udah udah. Terus ya udah pulang. Itu waktu semester 1 atau 2 deh.
Kamu bilang nggak minta maaf atau ya udah ngomongin topik lain langsung?
Waktu itu ada deh kalau nggak salah dibahas. Kayak bahas kok kamu gini
gini. Maksudnya harusnya ngomong dulu, kan waktu itu kan barangnya nggak
ada di Gramed jadi keliling dulu kan. Terus aku bela diri kan, harusnya keluar
dulu kasih tahu suruh masuk. Dia juga bilang nggak tahu kan bakal susah
nyarinya barang itu. Daripada repot keluar masuk ya udah cari aja sekalian.
Akhirnya BBM-an sih waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya selesai juga.
Balik lagi soal pacar kamu, Julianti pernah cemburu nggak soal pacar kamu?
Kayaknya nggak deh. Biasa aja sih.
Kalau misalnya Julianti selama ini punya pacar nggak waktu SMA?
Udah.
Kamu pernah cemburu nggak tahu dia punya pacar?
Nggak juga.
Kamu biasanya ngapain aja sama Julianti? Misalnya kalau pergi bareng itu
kemana, ngapain?
Kalau dulu semester 1 masih dekat-dekatnya lagi rajin masak gitu jadi ya
hampir tiap minggu deh ke SMS, Sinpasa gitu beli sayur. Terus makan,
ngerjain tugas bareng. Apalagi ya... Kalau sekarang ke gereja juga bareng sih.
Kalau dulu kan masih jarang ke gereja karena belum punya motor. Palingan
kalau dulu naik angkot.
Kamu pernah nggak ngebayangin suatu saat nggak temanan lagi sama
Julianti? Kamu bakal ngerasa kehilangan apa?
Kebayang sih, pernah kepikir gitu dulu. Misalnya kan entar pas lulus, pas
kerja, mungkin aja pisah kan. Palingan mikir lagi dulu teman aku gitu gitu.
Bakal itu deh kangen masa-masa keselnya, senangnya gitu kan. Ceritanya gitu.
Kamu pernah bandingkan hubungan persahabatan kamu sama Julianti dengan
teman cewek yang di Ponti? Menurut kamu mana yang lebih ngertiin kamu?
Lebih Julianti.
Yang juga kamu benar-benar tahu orangnya itu gimana, Julianti apa yang di
Ponti itu? Kenapa?
Julianti. Kalau dulu kan SMA masih rumah kan. Kalau sekarang kuliah, koskosan gitu. Paling dulu ketemu di sekolah doank gitu. Jadi ya sekedar itu doank.
Kalau di awal-awal kamu biasanya sama Julianti ngomongin apa sih? Tugas
gitu-gitu ya?
Nggak juga sih. Ngomongin teman, terus becanda-becandain orang, ngatain
orang gitu.
Kamu ada cerita mengenai pengalaman paling berkesan yang pernah kalian
lalui selama bersahabat? Yang itu kayak spesial banget buat hubungan kalian.
Waktu itu pas ulang tahun kan Mei. Jadi pas Mei masih di sini. Dia itu sih
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kasih surprise bareng teman-teman beberapa.
Kamu mengidentikan Julianti apa sih di hidup kamu?
Orang yang ngerti, yang bisa menjaga rahasia.
Ada nggak sih aturan dalam persahabatan kalian? Misalnya kalau ada apa-apa
sama Julianti, Lucky harus tahu dulu. Atau juga sebaliknya.
Nggak ada. Jalan aja. Ya maksudnya kalau dia gitu ya dikasih tahu. Kalau dia
nggak mau kasih tahu juga nggak marah-marah juga kan, kok nggak kasih
tahu gitu.
Seberapa dekatkah kalian?
Yang pasti lebih dari teman yang dekat deh. Soalnya ceritanya juga dalam gitu
kan kecuali masalah keluarga ya jarang bahas juga sih soalnya. Dekatnya...
90% gitu.
Seberapa besar kamu mengenal Julianti?
80% mungkin.
20% apa yang tidak kamu ketahui?
Ya yang nggak pernah kelihatan, misalnya masa lalu. Mungkin dia nggak
cerita ke aku, cerita ke orang lain gitu.
Itu apa yang sebenarnya kamu ingin tahu? Topik-topik yang kamu prediksikan
yang nggak dia certain itu?
Mungkin yang aku prediksikan mungkin tentang aku. Misalnya kesal sama
aku tapi nggak bisa cerita ke aku, dia cerita ke orang lain gitu. Jadi nggak tahu
deh kesalnya gimana. Atau nggak masalah-masalah yang dia nggak pengen
aku tahu gitu. Mungkin aku nggak cocok buat tahu cerita dia itu. Sifat dia
yang nggak pernah kelihatanlah selama ini pastinya ada kan yang nggak enak
kebuka sama aku.
Dia cerita nggak cerita waktu dia kecil?
Sekilas doank sih kalau lagi ngomongin topik itu.
Kamu juga gitu?
Iya.
Kalau kamu sendiri seberapa persen Julianti mengenal kamu?
Aku sendiri sih ngerasa rada aneh sih. Jadi mungkin dia ngenal aku 70-80.
Belum benar-benar… Sisanya ya kayak tadi sama kayak aku, yang belum
diceritain ke dia yang benar-benar aku tahu sendiri doank.
Topiknya apa?
Misalnya kesal ke dia, tapi pas lagi nggak mau ngomong ke dia gitu kan.
Sifat-sifat aku sebenarnya. Mungkin kalau dia tahu aku gitu udah biasa kan
tapi ternyata kalau aku digituin bisa lebih kesal lagi. Hal kecil tapi dia nggak
tahu. Atau mungkin aku suka yang aneh-aneh, nggak jelas gitu kan.
Kamu ketemu sama Julianti tiap hari? Sekelas.
Hampir tiap hari sih. Sekelas.
Kalau Julianti buka BB kamu, barang pribadi kamu, masuk ke kamar kamu.
Itu kamu ngebolehin nggak?
Selama nggak ada hal yang disembunyiin, boleh-boleh aja sih. Maksudnya di
BB kan nggak ada sesuatu apa…
Dia suka periksa nggak BB kamu misalnya minjam pas dimainin?
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: Jarang sih. Cuma kalau dia pinjam gitu pegang juga ya udah. Lagian juga
biasa aku cerita-cerita ke dia gitu kan. Boleh-bolehin aja gitu.
: Kalau dia sendiri bolehin nggak kalau minjam BB dia, buka-buka tas dia?
: Boleh-boleh aja sih.
: Ada harapan nggak buat ke depannya hubungan persahabatan kalian gimana?
: Yang pasti sih kalau bisa jangan sampai lupa, tiba-tiba nggak kontak lagi gitu.
Kalau bisa makin bagus deh persahabatannya, makin dekat.
: Kalian udah temanan selama 5 tahun yang tiap hari ketemuan apalagi sekarang
kalian sama-sama nggak punya pacar yang itu kesempatannya besar sekali
terjadi romantic relationship gitu. Ada masukan nggak buat yang lain gimana
buat ngejaga supaya hubungan kalian tetap dalam persahabatan?
: Kayaknya sih bakal sahabatan terus sih. Kayaknya sih… Cuma kalau
sekarang-sekarang juga saya dekat sama cewek juga. Dia juga ada dekat sama
cowok juga. Tapi nggak tahu nantinya gimana gitu. Ya kalau misalnya dia
udah pergi sama cowok gitu tapi tetap nggak lupa sama aku gitu. Tetap kalau
mau cerita ya cerita aja gitu kan. Mungkin sama yang lain nggak bisa cerita ya
cerita sama aku bisa, ya udah cerita aja.
: Kamu kalau pulang ke Ponti ketemu nggak sih biasanya?
: Biasanya bareng teman.
: Kayaknya udah cukup sih. Paling kalau ada yang kurang aku tanya-tanya lagi
ya. Terima kasih Lucky.
: Iya. Yuk.
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TRANSKRIP WAWANCARA
DIADIK 3B

Sumber

: Julianti Valentini

Tanggal

: Jumat, 21 Desember 2012

Waktu

: 10.50 – 11.45 WIB

Tempat

: Ruang Diskusi 1, Perpustakaan
Kampus UMN, Gading Serpong - Tangerang

T : Selamat siang Julianti. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi hari ini saya
akan mewawancarai Julianti sebagai informan dalam skripsi saya. Kalau
menurut Julianti sendiri arti persahabatan itu apa sih?
J : Persahabatan ya kedekatan ya. Terus menurut aku sih frekuensi bertemu dan
interaksi itu ngaruh banget sama kedekatan kita satu sama lain.
T : Persahabatan itu penting nggak?
J : Penting banget. Persahabatan itu membawa sesuatu yang beda deh buat
kehidupan kita. Bayangin aja kalau nggak ada teman pasti bakal sepi banget.
Lain ya biarpun punya keluarga, suasananya lain banget sama teman. Kalau
sama teman tuh bisa bikin kita lepas, bisa bikin kita senang.
T : Bisa disebutin nggak siapa aja teman dekat Julianti?
J : Yang dekat banyak sih. Lucky, Natalia, Cindy. Yang paling dekat, yang
benar-benar aku share rahasia aku tuh tiga doank sih. Cuma kalau dekat secara
fisik ke luar itu banyak banget.
T : Ada Lucky, Natalia, Cindy. Itu Lucky teman cowok kamu sendirian? Boleh
tahu nggak sejak kapan kamu kenal sama Lucky?
J : Sejak SMA 1. SMA 1 itu kami 1 kelas. Terus akhirnya dekat tapi nggak cuma
berdua. Maksudnya ada teman lain. SMA dua tiga lanjut terus, akhirnya pas
kuliah yang bareng sama aku itu cuma Lucky doank. Jadi mau nggak mau tiap
hari dekatnya sama Lucky. Emang ada teman dari daerah lain juga tapi paling
dekat sama Lucky. Ya akhirnya dari situ kami makin dekat.
:
Kelas 2 sama 3-nya juga sekelas sama Lucky?
T
J : Kelas 2 nggak sekelas, cuma masih teman ke luar bareng gitu. Kelas 3 sekelas lagi.
T : Kalian kok bisa barengan masuk di UMN apa janjian?
J : Nggak. Yang pertama kalinya masuk di UMN itu cuma aku doank. Terus si
Lucky kayaknya bingung mau masuk mana akhirnya aku tawarin mau masuk
gini gini gini. Terus nggak tahu akhirnya dia ngomongin sama mamanya,
setuju juga. Lagian dia itu merasa lebih enak kalau kuliah benar-benar ada
teman yang dekat bareng gitu.
T : Kenapa kamu bisa dekatnya sama Lucky? Apakah merasa cocok?
J : Iya sih. Harusnya bisa dekat itu karena cocok.
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T : Kecocokannya apa? Bisa diceritakan?
J : Kalau dari segi sifat nggak mungkin sama sih ya. Dia orangnya cerewet,
bersih, cuma enak aja gitu ngobrol sama dia. Nyantai. Orangnya tuh terbuka
banget. Jadi kalau dia marah ya dia nunjukkin dia marah. Dia bilang dia
marah. Nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi enak sama dianya.
T : Sejauh ini kalau Julianti lihat Lucky, dia itu orangnya gimana?
J : Dia itu sifat yang paling nggak bagus dari dia itu egois menurut gua. Ya ibarat
kalau udah kiamat nih kapal cuma isi seorang, dia bakal masuk duluan
ninggalin elu. Ya pokoknya dia pentingin dirinya duluan. Mungkin semua
orang gitu sih cuma dia itu terlalu nunjukkin. Terus dia itu cerewet orangnya,
soalnya dia rapi sama bersih banget. Ya gitu doank sih.
T : Tadi kamu bilang kalau Lucky itu egois kan tapi kalian sejauh ini masih bisa
temanan. Itu gimana Julianti bisa ngimbangin Lucky yang egois itu?
J : Soalnya menurut gua itu semua orang punya kekurangan donk. Dia egois ya
gua juga punya. Ya akhirnya nggak perlu karena satu kekurangan terus kita
jadi nggak temanan gitu. Kadang ya marah, aku marah sama Lucky itu paling
nggak lewat dari satu hari. Toh baikan lagi.
T : Sejauh kalian temanan kurang lebih 5 tahun, apa saja sih yang Julianti tahu
tentang Lucky selain sifatnya. Mungkin tentang temannya, keluarganya, citacitanya, hobinya.
J : Apa ya... Kalau tentang hobinya, dia itu suka banget sama Perancis. Dia suka
belajar bahasanya. Kalau segala sesuatu tentang Perancis pasti dia nonton.
Kalau tentang keluarganya ya apa ya... Dia dekat sih sama keluarganya. Apa
lagi ya... Dia nggak suka orang yang berantakin kamarnya, nggak suka makan
kacang. Kalau soal skill, dia itu pintar nyanyi. Dia di kampus ikut kegiatan
Ultima Sonora gitu.
T : Kalian ketemu tiap hari ya? Semuanya sekelas gitu?
J : Iya. Tiap hari. Semua sekelas. Kalau kerja kelompok selalu sekelompok
kecuali kelompoknya ditentuin sama dosen.
T : Biasanya Lucky curhat sama Julianti itu ngomongin apa aja?
J : Banyak sih. Ngomongin kesel sama orang lain, gebetan, ya semua kita
ngomongin di situ. Soal keluarga agak jarang sih kalau masalah yang di rumah
gitu. Cuma ada sih ngomongin.
T : Kalau dia ngomongin gebetannya, keluarganya, sedalam apa sih dia kasih tahu
kamu? Apa cuma yang di luar-luarnya aja?
J : Kalau ngomong gebetan gitu bakal ngomongin sampai ke dalam-dalamnya.
Kalau keluarga nggak terlalu. Sebenarnya Lucky itu dasarnya orangnya emang
tertutup. Kalau yang benar-benar dekat sama dia baru dia mau cerita, baru dia
bisa nyantai ngeluarin apa isi dalamnya itu.
T : Lucky itu selain dekat sama kamu, dekat sama siapa?
J : Kalau dekat doank siapa ya... Kalau yang benar-benar dekat kayaknya aku
doank. Kalau buat teman ke luar, teman main sama kayak aku, teman kuliah.
Kalau buat dia bagi rahasia gitu nggak ada lagi sih.
T : Kalau Lucky yang biasanya nggak diceritain ke Julianti biasanya soal apa?
Yang Julianti nggak tahu dari Lucky? Mungkin dulu Lucky SD di mana,
tentang mantan pacarnya?
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: Kalau mantannya dia cerita juga sih. Mungkin keluarga deh. Kalau urusan
keluarga dia gitu terlalu terbuka.
: Kalau Julianti sendiri sebaliknya kalau cerita ke Lucky itu ceritain apa?
: Sama sih... Keluarga juga kadang aku cerita, tapi nggak detail. Ya mungkin
karena dia nggak berbagi soal keluarganya. Jadi aku ngerasa mungkin dia
nggak suka atau apa gitu. Jadi nggak terlalu detail ceritanya.
: Kalau yang nggak Julianti ceritain ke Lucky? Mungkin masalah pribadi?
: Apa ya... Iya.
: Lucky sendiri masalahnya sebagai seorang laki-laki itu dia cerita nggak?
: Nggak. Cuma kalau yang rahasia umum gitu ya kita cerita sih. Misalnya kayak
kalau cewek lagi “ini”, itu udah biasa kita ngomong. Kenapa sih lu bete, gue
lagi M gitu, udah biasa...
: Kalau dia juga kadang-kadang cerita atau gimana?
: Kadang buat hal-hal yang agak tabu gitu kadang kalau lagi ada moment-nya
bisa aja kita cerita. Tapi mungkin nggak sesantai ini sih dan kita cerita gitu
pasti pas berdua doank.
: Biasanya yang cerita duluan itu siapa?
: Kadang dimulai tanpa sengaja, kecuali dia udah merasa ada sesuatu yang
nggak enak benar-benar pengen dikeluarin ya udah gitu.
: Yang lebih terbuka itu Julianti dengan Lucky atau Lucky dengan Julianti?
: Kalau menurut aku sih aku yang terbuka duluan ke Lucky. Soalnya dia orangnya
emang tertutup. Kalau kita bisa bikin dia nyaman baru dia bisa ngeluarin.
: Ada perbedaan nggak waktu Julianti awal kenal sama si Lucky di SMA sama
yang sekarang gimana?
: Itu beda banget. Bukan ke akunya sih. Pas SMA emang nggak gitu dekat cuma
pas SMA aku kenalnya itu orangnya diam, nggak bisa marah sama sekali,
bahkan mungkin kalau dilihat dari segi diganggu sama ini dia yang kayaknya
sering terganggu sama orang lain. Tapi kalau sekarang itu dia diganggu dikit
aja udah emosi banget. Nggak tahu itu entah aku nggak tahu dalamnya pas
SMA atau itu perubahan dia dari SMA ke kuliah.
: Awalnya waktu di SMA kalian ngobrolin apa? Suka komunikasi nggak dulu?
: Oh, nggak kalau SMA kita punya rumah masing-masing ya. Kalau di sini
ngekos, tanpa orang tua jadi ya pengennya bareng gitu. Kalau pas SMA sama
sih omongannya sama teman-teman lain. Nggak ada beda. Kita juga nggak
saling tukar rahasia gitu. Cuma pas SMA dekatnya lebih ke fisik deh.
: Tapi cerita-cerita soal yang umum mungkin?
: Ya paling ngomongin yang di sekolah, gurunya kenapa kenapa gitu. Sama
ngomongin teman lain kalau punya ini kan, benci sama orang yang sama, itu
yang seru ngomonginnya.
: Kalian pernah ngalamin konflik nggak?
: Konflik... Pernah sih. Malah kalau pas kuliah sering deh. Masalah kecil. Cuma
marahannya bentar doank.
: Bisa diceritain mungkin konfliknya apa?
: Kalau ngerjain tugas, tugas kelompok kami sering beda pendapat. Kalau udah
beda pendapat, dua-duanya itu saling nggak ini deh... Nggak enak dan nggak
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mau ngalah. Suasananya jadi nggak enak terus ngomongnya jadi ketus berdua.
Cuma kalau udah lewat dari tugas kelompok udah baik lagi. Kalau sehari-hari
biasanya dia itu orangnya pengennya tersusun rapi, sementara aku tuh
orangnya pelupa banget jadi suka sembarang naruh barang gitu. Jadi kalau
misalnya barang dia nih taruh salah entar dia nyari entar ngamuk dianya terus
marah-marah. Aku jadi tersinggung. Aduh gitu doank lu marah ya akhirnya
berantem, diam nggak ngobrol cuma sebentar lagi juga balik.
Kalau lagi kerja bareng sama Lucky pasti beda pendapat terus tapi kok masih
mau barengan gitu loh sekelompok. Kenapa nggak cari kelompok lain yang
mungkin lebih bisa nerima pendapat?
Habis kalau udah dekat sama Lucky enaknya ya sama dia. Lagian kalau sama
orang lain, mending aku beda pendapat sama Lucky daripada orang lain nggak
bisa kerja. Kami tuh mungkin banyak pendapat, cuma apa ya... Ada sesuatu
yang sama dari kami gitu loh. Ada sesuatu yang satu alur dari kami. Mungkin
selera kami itu hampir sama, cuma kadang pasti bedanya paling cuma apa ya...
Warnanya gitu. Dia pengen merah, gua pengen biru. Cuma tone-nya ya segitugitu aja sama kami.
Kalau misalnya kalian lagi bareng-bareng itu ngapain aja sih?
Makan pasti bareng kami. Keluar, nonton. Keluar ya biasa buat beli keperluan
gitu, peralatan DKV, pasti bareng. Terus kalau biasa weekend gitu ya main
keluar bareng sama teman-teman lain juga. Kalau dulu itu baru datang tuh
berdua doank kemana-mana. Cuma kalau sekarang udah ada teman.
Julianti kan kemana-mana bareng sama Lucky ya pasti orang tuh mikirnya
cewek sama cowok berdua doank pasti dikiranya pacaran. Itu pasti sering?
Sering banget. Kemana-mana dikirain pacaran. Bahkan pernah dulu ke mall
ditawarin baju couple sama orang. Terus kita ketawa-tawa gitu. Biarin...
Bahkan sampai sekarang udah semester 5 masih banyak yang ngira kami
pacaran. Sampai udah capek ngejelasin ya udah... Kadang orang nanya, “Eh
cewek lu mana”. Di kos gitu, diiyain aja. Malas jelasinnya. Cuma kalau yang
udah sering bareng udah tahu gitu kelakuan kami, ya tahu nggak pacaran.
Banyak yang bilang muka kami mirip. Di mana miripnya ya?
Kalau dari Julianti sendiri pernah sempat kepikiran nggak buat bukan lagi
temanan sama Lucky, tapi lebih ke yang orang bilang pacaran gitu?
Nggak sih. Kami bahkan ngomongin karena sering digituin orang, kami sering
becandain sendiri. “Eh lu nggak mau pacaran sama gua”? Nggak mau. Gitu.
Mungkin karena udah terlalu dekat sampai nggak ada kepikiran buat pacaran.
Di awal SMA mungkin?
Kalau waktu di SMA ada sih. Kayak dulu pernah sempat saling perasaan cuma
Lucky kayaknya nggak tahu ya kalau akunya ada. Tapi aku tahu Lucky punya.
Soalnya waktu itu ketemu dia suka ngisengin aku. Kalau ketemu suka duduk
disamping gitu. Terus SMS-nya ya udah nggak... Dulu belum punya BB-kan,
masih SMS. SMS ya SMS nggak penting gitu. Cuma nanya lagi ngapain.
Terus nggak tahu deh, akhirnya nggak jadi. Sama orang lain.
Kenapa?
Dulu kenapa ya... Dulu juga sempat dekat terus kepisah pas SMA 2 nggak
ketemu. Lucky itu juga kayaknya orangnya slow gitu. Lamban orangnya. Pas
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dulu sih, sekarang nggak tahu deh.
Kamu cerita nggak waktu kamu SMA itu misalnya soal pacar kamu dulu terus
dia juga cerita nggak soal pacarnya dulu?
Cerita sih. Bahkan pas SMA udah kadang ceritain soal gebetan masingmasing. SMA 1 itu masih belum dekat. SMA 2 deh, karena nggak sekelas,
nggak gitu ketemu cuma masih keluar bareng. Kalau ketemu moment yang
pas, benar-benar lagi ini baru dia cerita sih. Lagi enak dia baru ceritain soal
gebetannya. Kalau sekarang sih dia selalu cerita kalau ada apa-apa.
Kamu juga? Jadi sekarang lebih dekat ya dari yang dulu. Sempat nanya nggak
kadang-kadang masalah dulu ke Lucky. Misalnya Julianti nanya ke Lucky
dulu dia suka ya sama Julianti atau ya udahlah biarin aja.
Iya. Dulu sempat ngomong gitu cuma malu-malu. Terus sekarang nggak
pernah dibahas sama sekali. Aku sama Lucky, dua-duanya nggak pernah
ngebahas sama sekali. Kayaknya sengaja dikubur malahan.
Dikubur supaya tetap bersahabat saja ya.
Nggak sih. Rasanya kalau kita ngomongin itu juga nggak bakalan bermasalah
selama ini. Cuma mungkin entar malu, sama-sama gengsi.Ya udah, nggak ada
yang mau cerita.
Biasanya kalau kalian cerita tentang gebetan sedalam apa?
Dalam banget, malahan biasanya kami nge-chat donk sama gebetan saling
ngasih lihat.
Kamu suka kasih masukkan nggak ke Lucky tentang gebetannya?
Oh iya donk pastinya. Kalau ada yang aku nggak suka dari gebetannya aku
juga bilang gitu. Misalnya apa, kamu jangan sama dia deh soalnya sifat
jeleknya gini gini gini orangnya. Atau lihat dari respon gebetannya tuh ada
nggak sih kemungkinan. Kita biasa saling ngasih feedback.
Kalau kalian pulang ke Ponti sama-sama?
Pulang ke Ponti, sama-sama. Sejauh ini sama-sama.
Kalau di sana kalian ketemuan bareng? Rumahnya dekatan nggak di sana?
Rumahnya dekatan sih, cuma keluar bareng itu sama teman-teman lain.
Teman ngumpul. Jarang banget keluar berdua doank. Kalau berdua doank itu
kalau benar-benar ada perlu. Misalnya cuma keperluan kita berdua doank, ya
udah kita berdua doank yang jalan. Itu juga kalau nggak ada teman lain yang
ikut. Kalau main gitu pasti ngajak teman main dulu.
Keluarga kalian saling kenal nggak sih?
Nggak sih. Paling cuma mama doank yang tahu Lucky. Kadang di sini kalau
nyari aku nggak ketemu, dia nyarinya ke Lucky gitu. Mamanya Lucky juga
cuma sekedar tahu doank.
Pernah main ke rumahnya Lucky yang di sana?
Pernah, sering.
Lucky juga?
Iya. Tapi tetap ke sana bareng teman.
Soal masalah pribadi misalnya kamu kan punya BB, kamu ngijinin nggak buat
Lucky pegang HP kamu terus buka-buka BB kamu terus juga kalau di kamar
kosan masuk?
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: Sebenarnya kita nggak pernah ngomongin jangan pegang BB gua, jangan
buka-buka. Cuma ternyata kami berdua sama-sama punya kesadaran buat
saling ngejaga privacy gitu. Meskipun aku pegang BB-nya, aku nggak bakalan
buka BBM-nya kecuali dia yang suruh atau dia kasih lihat karena dia juga
begitu. Soalnya kami pernah kejadian ada teman yang buka-buka BB aku.
Terus kami ngomongin, “Eh iya loh, kenapa sih dia buka-buka gitu. Kalau gua
sih nggak bakal”. Terus dia juga bilang, “Iya, gua juga nggak bakal”. Ternyata
kami berdua tuh sama-sama punya, tanpa kesepakatan, saling ngejaga privacy.
Nggak cuma satu sama lain tapi sama orang lain juga.
: Dalam persahabatan kalian sendiri ada aturan nggak. Peraturannya tuh nggak
secara tertulis kayak yang tadi tuh nggak buka-buka BB, mungkin yang
lainnya? Misalnya saling menghargai, kalau ada apa-apa saling cerita, atau
ritual tertentu misalnya saat ulang tahun saling kasih kado.
: Kalau kayak gitu ada sih. Kecil-kecil. Karena si Lucky nggak suka kotor,
kalau kita baru balik nih dari luar belum ganti baju, nggak boleh naik ke
kasurnya. Maksudnya karena kita kan ngekos, tempat duduknya cuma kasur
dan kursi. Kursi dia yang dudukin donk, kita pasti duduk di kasur. Ya nggak
boleh naik gitu. Terus kalau masalah konflik gitu dia udah tahu kalau aku
orangnya nggak bisa dikasarin. Jadi kalau mau marahin aku jangan kasar gitu,
maksudnya ngomongnya mesti baik-baik. Kalau nggak entar akunya. Gitu sih.
Kesepakatannya itu muncul alamilah. Jadi kita tahu oh dia nggak suka ini jadi
ya kita jangan. Ya udah tahu dia nggak suka, jangan digituin.
: Ada pengalaman yang paling berkesan yang dilalui sama Lucky? Apa
mungkin liburan pernah liburan bareng, ngerjain tugas bareng sampai nggak
tidur dua hari dua malam sama Lucky, suprise waktu ulang tahun.
: Apa ya... Ah kalau ngerjain tugas sampai nggak tidur itu sering banget sih
sama Lucky. Jalan-jalan waktu itu... Ulang tahun ngerayainnya bareng sama
teman sih. Apa ya... Mungkin pas jalan-jalan kali. Waktu ke Bandung sama
teman lain tapi. Cuma agak sempat cekcok sama teman lain jadi pisah gitu
grup teman lain terus aku sama Lucky doank gitu. Dan itu karena merasa
daerah lain jadi ngerasa gimana banget. Untung deh ada Lucky. Oh ya
pertama kali ke sini nih. Masuk UMN ini. Aku itu hampir balik ke Ponti,
nggak jadi mau kuliah di sini lagi. Waktu itu masih homesick banget kan.
Sampai nangis-nangis ke Lucky-nya. Untung ada Lucky maksudnya kalau
nggak ada dia, aku bakal balik ke Ponti gitu.
: Sejauh kalian bersahabat, Julianti merasa ada sesuatu yang didapat dari Lucky
nggak? Suatu keuntungan bagi Julianti bisa bersahabat dengan Lucky. Kayak
salah satu contohnya tadi kan ada teman, selain itu ada?
: Kalau kemana-mana ditemanin itu iya banget. Untung ada Lucky. Kalau
nggak ada dia, aku benar-benar balik Ponti. Terus transport pastinya. Dia
punya motor di sini jadi kemana-mana gampang. Apa lagi ya keuntungannya...
Nggak ada sih sebenarnya, temanan sama dia karena enak doank sama dia.
: Apakah merasa aman kemana-mana, Julianti kan orangnya kecil jadi kemanamana ada cowok?
: Iya sih, nggak terlalu tapi. Lucky itu lucu orangnya. Sama cicak aja takut. Jadi
kadang ada cicak, aku didorong ke depan buat ini... Dia sembunyi ke belakang.
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Aneh deh, nggak ngerasa aman sih sama dia. Cuma karena title dia cowok aja.
Julianti pernah ngebandingin nggak kalau misalnya nggak temanan sama
Lucky, punya teman yang lain. Kalau misalnya temanan sama teman yang ini
bakal lebih enak lagi dibanding sama Lucky?
Rasanya nggak sih. Nggak ngebayangin temanan sama dia aja. Soalnya
gimana ya... Dekat itu nggak sengaja kan biasanya jadi nggak ngebayangin
temanan sama dia bakal gini gini. Nggak sih.
Sejauh ini Julianti merasa senang atau puas nggak dengan persahabatan
kalian? Apakah Lucky masih kurang terbuka sebagai seorang sahabat?
Kalau masalah keterbukaan, udah cukup sih rasanya. Kita bakal cerita apa
yang benar-benar kita pengen ceritain. Kalau masalah itu nggak enak, kita
simpan masing-masing ya nggak masalah. Cuma ada donk saat-saat di mana
kita benar-benar ingin kepo. Ya paling bakal ngambek kalau nggak dijawab
gitu. Tapi ya udahlah. Lagian rahasia, rahasia dia. Yang nggak puasnya ini apa
ya... Mungkin ini deh, masalah ini... Ngalah. Dia kurang mau ngalah deh. Kita
sama-sama ini sih orangnya nggak mau ngalah. Semua juga kayak gitu ya.
Aku sih ngerasa dianya yang lebih nggak mau ngalah. Dia bakal ngaku salah
di saat dia benar-benar salah banget gitu loh. Karena kita kan bertengkar gitu
gitu udah capek, ya maksudnya ya udahlah ya ngalah aja gitu bilang sorry.
Kalau dia tuh susah banget ngomong sorry.
Tapi sejauh ini ngerasa puas nggak temanan sama Lucky? Senang nggak?
Iya.
Nah, tadi Julianti bilang kadang-kadang pengen kepo tentang apa tapi dia
nggak ngebolehin. Biasanya itu masalah apa?
Kadang ada di saat di mana dia nge-chat sama gebetannya. Jadi kalau aku mau
lihat, dia nggak ngasih lihat gitu. Aku ngintip ke BB-nya terus dijauhin BBnya kan. Gitu doank. Terus aku nanya-nanya emang chat apa sih sampai aku
nggak boleh tahu. Padahal biasanya cerita kan. Bahkan kalau nggak cerita juga
dikasih lihat BB-nya. Ya gitu doank. Entah mungkin ada sesuatu yang nggak
enak buat aku baca.
Kalau Lucky pernah nggak gitu juga, ngepoin Julianti terus Julianti nggak
mau kasih lihat? Biasanya masalah apa gitu?
Aku... Apa ya, jarang sih yang nggak ini. Paling kadang gangguin dia doank.
Dia mau lihat, nggak aku kasih lihat gitu. Biar dia penasaran doank. Kalau
yang benar-benar nggak mau dia tahu... Paling kalau lagi kesal sama dia biasa
aku cerita ke orang lain juga donk. Kalau udah terlampau kesal, nggak cuma
ke dia kan. Nah itu aku nggak mau kasih lihat karena bukan... Maksudnya
kalau dia lihat itu bakal jadi ini loh... Nggak enak gitu hubungannya. Tapi
kalau udah lewat misalnya dia udah tenang, itu paling cerita. Iya itu aku
ngomongin kamu tadi soalnya kamu gini gini gini.
Menurut Julianti sendiri dalam persahabatan, keterbukaan itu penting nggak?
Keterbukaan itu penting sih... Soalnya dengan kita terbuka satu sama lain itu
artinya kita percaya sama orang ini. Pasti donk merasa dipercaya itu merasa
ini banget... Oh dia percaya sama gua, berarti gua penting buat dia gitu.
Apa sih artinya Lucky buat Julianti?
Ya teman. Kita benar-benar bukan teman tapi mesra.
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T : Kalau kalian lagi jalan kemana-mana misalnya rangkulan atau megang tangan
saat nyebrang itu merasa risih nggak, atau nggak pernah sama sekali?
J : Nggak pernah. Kita nggak pernah yang sentuhan fisik yang mesra banget.
Aneh. Kami malah canggung satu sama lain. Gandengan gitu nggak pernah,
rangkul nggak pernah.
T : Itu kenapa?
J : Kenapa ya... Emang karena kita cuma teman doank. Nggak tahu deh aneh
rasanya. Dia bukan juga orang yang ini sih... Aneh aja gitu kalau terlalu ini
sama dia. Dia emang dasarnya kalau sama cewek kalau main ya nggak
pegang-pegang gitu. Kadang ada kan orang main pegang kepala, pegang ini.
Dia emang nggak.
T : Ada nggak Julianti itu mengindentikan Lucky pada sesuatu?
J : Kalau lihat Perancis pasti bakal ingat Lucky karena hobinya doank sih. Kalau
pas SMA selalu ngatain dia kayak anak anjing. Soalnya mukanya itu melas
banget. Dulu alisnya itu turun. Aneh deh. Pokoknya kasihan banget mukanya.
Bahkan kalau gambarin dia itu gambarinnya anak anjing. Ikonnya dia gitu.
T : Kalau pengalaman nggak menyenangkan yang pernah kalian lalui ada nggak?
J : Paling pas bertengkar ya. Kalau yang paling aku ingat itu... Lucky itu
orangnya nggak suka nunggu banget. Waktu itu blom tahu kan. Terus waktu
itu aku minta dianterin ke SMS. Karena kirain aku bakal bentar doank beli
barang jadi dia tunggu di luar, aku yang masuk. Ternyata ramai, aku nggak
ngehubungin dia. Pas keluar tahu-tahu dia udah balik gitu, udah nggak ada.
Aku kaget banget donk. Gila ditinggalin gitu udah dianterin. Terus aku
teleponin nggak diangkat. Di-reject sama dia. Terus dia cuma BBM bilang
“lama banget, balik sendiri”.Ya udah terus aku benar-benar kaget banget dan
itu nggak bakal aku lupain karena menurut gua sih itu parah banget. Lu
nganterin cewek ke tempat terus lu tinggalin gitu aja. Apalagi dia itu teman
dekat banget kan. Habis itu ya udah bertengkar cuma akhirnya ya dia merasa
nggak salah, aku lagi yang bilang ya udah sorry gitu karena aku nggak tahu
kamu nggak suka nunggu. Malah kirain nggak enak kan ngajak kamu masuk
cuma buat nemani beli barang. Itu yang paling aku ingat banget, nggak bakal
aku lupain. Itu waktu semester 3 kali ya.
T : Sejauh ini kalau Julianti lihat Lucky, bilang dia kayak anak anjing itu cuma
Julianti aja atau teman-temannya juga?
J : Dulu itu aku doank yang begitu terus bahkan namanya aku panggil jadi Lulu
karena kayak anak anjing. Tapi akhirnya satu kelas ikut semua. Akhirnya
mengasosiasikan dia kayak anak anjing. Itu waktu SMA kelas 1.
T : Sekarang masih suka manggil dia Lucky apa Lulu?
J : Lulu, karena kebiasaan. Dan itu dia punya keponakan yang lucu banget, suka
manggil dia “sai suk”. Itu bahasanya dia. Sai suk itu artinya paman. Karena
waktu itu sering dengar ponakannya manggil dia gitu, merasa lucu, terus
sering ku ejekkin mirip keponakannya manggil dia “sai suk, sai suk” gitu. Ya
akhirnya sekarang jadi kebiasaan manggil gitu.
T : Itu cuma Julianti doank yang manggil dia gitu? Kok tahu keponakannya
manggil dia “sai suk”?
J : Kan biasa main ke rumahnya. Lucu. Jadi kadang dia suka kan... Kadang kalau
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dia nelpon keponakannya di-speaker-in, dikasih dengar ke aku. Nggak tahu
aku tuh udah gemes sama keponakannya. Ya jadi akhirnya tahu. Akhirnya
sering main becandain dia kan.
Kalau Lucky suka manggil Julianti pakai sebutan apa? Yang kadang-kadang
cuma dari Lucky doank yang manggil itu?
Kalau cuma dari Lucky doank, nggak ada deh.
Ada harapan buat persahabatan kalian ke depannya?
Semoga dia mau lebih ngalah dan lebih gentle.
Ada harapan nggak supaya tetap temanan sampai punya keluarga sendiri?
Iya, itu pasti donk.
Sempat kepikiran mungkin nggak temanan lagi sama Lucky?
Sempat, pas kesal banget. Rasanya aduh... Karena sifat dia yang nggak mau
ngalah terus sempat sih kepikiran. Aduh udahlah kalau dia nggak minta maaf
sampai ini ya udahlah terserah deh. Akhirnya pertemanan kami ngarah
kemana udah nggak peduli gitu. Tapi akhirnya nggak tahu deh, baik lagi. Dia
itu nggak ngomong sorry tapi kelakuannya itu kayak orang ngomong sorry.
Mungkin gengsinya terlalu tinggi jadi baik-baikkin gitu. Benar-benar kayak
orang yang merasa tahu kalau dia itu salah cuma dia nggak bakal nyebutin
kata sorry gitu.
Lalu dengan kehadiran Lucky, apa sih yang mengubah hidup Julianti? Apa
jadi lebih sabar mungkin?
Oh sama dia, aku jadi ikutan lebih emosi orangnya. Dia itu kadang cuma
masalah service doank gitu darimana nggak puas ya pokoknya dia mau
ngatain. Tempat makan, gitu-gitu. Ya paling banter dia harus bilang gitu,
orangnya harus tahu salah di mana. Ya aku jadi kebawa-bawa juga. Padahal
aku orangnya dulu itu nggak bisa marah banget. Tapi sering-sering sama dia
jadi juga. Ya jadi lebih berani sama dia.
Sisi positif yang lain mungkin? Penyemangat kuliah?
Iya sih. Kalau di kuliah itu teman semuanya dari beda-beda daerah rasanya
gimana banget. Kalau ada Lucky punya sesuatu yang sama. Kadang kalau di
kelas nggak ada dia ngerasa nggak enak. Dia pun biasa kalau nggak ada aku
katanya ngantuk gitu, nggak ada teman ngobrol. Cocoknya udah sama Lucky.
Bisa sih enak sama teman lain tapi bedalah enaknya. Apalagi kita udah merasa
sama gitu karena dari satu daerah.
Kalian mungkin punya barang yang sama?
Barang. Ada waktu itu baju sama. Cuma kami itu dulu dua-duanya suka sama
kelinci gitu. Jadi pas ada baju kelinci, berdua berebutkan karena nggak mau
ini... Tapi nggak mau samaan, ngapain, entar gua couple sama lu gitu. Cuma
berebut nggak mau ngalah ya udah akhirnya beli. Itu pas ke Bandung bareng
teman, semester 3 atau 4.
Kalau barang lain yang sama? Gantungan HP?
Nggak ada deh. Kalau pun sama itu ya cuma karena kami butuh fungsi yang
sama gitu.
Kayak kuas, cat ya?
Iya, tablet. Kalau di luar itu kayaknya benar-benar baju doank sih. Duaduanya nggak mau ngalah.
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T : Masih ada bajunya? Suka pakai barengan nggak?
J : Masih. Nggak. Malah biasa kalau pas ketemu bareng, kami berantem. Ngapain
lu pakai, gua udah pakai gitu. Entar dikirain couple, lepas nggak, lepas nggak.
Nggak ada yang mau lepas, akhirnya berdua pakai deh. Untungnya kita nggak
keluar, cuma pakai di kos.
T : Ada masukan gimana supaya tetap kayak kalian bersahabat cewek cowok
dengan kelebihan kekurangan masing-masing?
J : Menurut gua sih mesti ingat aja orang lain punya kekurangan, kita juga punya
kekurangan. Ya jangan karena itu doank nggak mau temanan. Ya mau cari di
mana gitu teman yang sempurna, nggak ada. Sama kalau buat ngejaga
persahabatan itu susah sih sebenarnya. Kayak gua sama Lucky itu kan nggak
benar-benar kami jaga cuma karena kami merasa enak satu sama lain ya
akhirnya mau bareng gitu. “Mau”, bukan benar-benar sengaja kami jaga gitu.
Cuma karena merasa udah enak, setelah merasa enak itu jadi berharga kan. Baru
itu mau kami jaga gitu. Jadi awalnya itu emang cuma karena perasaan doank.
T : Kamu punya foto nggak misalnya pakai baju kelinci berdua itu?
J : Nggak. Nggak mau difoto bareng pakai itu.
T : Kalian suka foto berdua nggak?
J : Nggak, kalau dulu iya pas SMA sering foto. Nggak tahu deh kalau sekarang
karena diejekin orang jadinya nggak mau. Entar dikira beneran gitu. Kan kami
sering bercanda, “Ah, lu dekat-dekat gua. Nggak ada cowok yang mau dekatin
gua”. Dia juga gitu, “Udah nggak usah jalan bareng gua donk entar cewek
pada nggak mau dekatin”.
T : Tapi kalau kalian berdua disuruh foto, mau?
J : Mau donk. Itu nggak tahu deh gayanya udah nggak karuan. Tergantung
moment sih sebenarnya. Kalau pas lagi diejekin gitu, lagi ramai-ramai, lu foto
berdua donk sama Lucky. Ya nggak mau karena mereka suruh bareng itu
merasa kami tuh pacaran. Cuma biasa kalau sama teman yang sama-sama
ngerti ya disuruh foto, biasa aja. Ya cuma benar-benar teman doank gitu.
T : Kalian kok bisa sama-sama drawing ya? Kayak waktu itu di Lobby itu. Kalian
saling ngajarin atau otodidak sendiri dua-duanya?
J : Iya, otodidak sendiri dua-duanya. Kami benar-benar mulai gambar itu sejak
kuliah. Kami berdua juga sama-sama kaget. Loh ternyata kita punya skill ya.
Kita berdua bersyukur banget karena apa ya... Kami pertama tuh merasa
bahwa kami yang bakal paling kurang di kelas. Gimana nih kita nggak bisa,
apa kita beli buku tutorial gitu. Tapi ternyata setelah kami gambar, hasilnya
itu bagus.
T : Bahkan sekarang kalian jadi yang paling jago ya. Kalau merasa nggak kalau
orang lihat Julianti pasti identik dengan Lucky?
J : Iya, bahkan dosen... Kadang ditanyain pacarnya mana gitu, dikirain pacaran.
Ada yang bilang mirip lagi. Nggak tahu mirip darimana. Mungkin karena
putih ya.
T : Seberapa terbukanya sih Julianti dengan Lucky?
J : Mungkin 75 – 80%.
T : 25 – 30% kemana?
J : Kemana ya... Nyimpan sendiri, Ci.
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Biasanya masalah apa?
Apa ya... Kadang yang aku tahu aku salah, aku nggak cerita.
Kalau Lucky sendiri menurut Julianti sudah berapa terbuka?
Sama sih segitu. Cuma yang duluan itu aku. Kalau persentasenya, sama rasanya.
Waktu punya pacar, Julianti lebih suka cerita ke pacar Julianti apa ke Lucky?
Ke pacar, karena kayak aku bilang tadi. Frekuensi interaksi itu sangat
menentukan banget. Dulu sama pacarkan tiap hari SMS-an donk kenapa
kenapa. Jadi yang duluan cerita pasti ke dia duluan donk daripada ke Lucky.
Pas SMA-kan juga belum terlalu dekat sama Lucky.
Putusnya pas kapan?
SMA berapa ya... Lupa.
Oh iya waktu itu Lucky juga punya pacar kan pas SMA terus putusnya waktu
kuliah semester 1. Dia cerita sama Julianti?
Cerita.
Waktu kuliah ini kan kalian jadi lebih dekat, pacarnya cemburu nggak?
Iya, malah pacarnya pernah ini katanya nggak tahu deh pernah bilang aku gitu.
“Pasti kamu dekat kan dengan Julianti ini”. Ya emang dia cemburu gitu, Ci,
soalnya.
Julianti nanggapinnya gimana?
Ya aku biarin aja. Lagian dia ngomongnya ke Lucky doank, nggak frontal ke
aku. Gimana aku mau jelasin. Lagian terus kenapa, kita kan temanan.
Harusnya ngertiin donk, udah gede gitu. Ya gitu doank. Lagian kalau Luckynya tahu dirilah gitu. Teman ya sebatas teman. Harusnya dia percaya juga
donk ke Lucky.
Lucky ngomong ya ke Julianti?
Iya, aku tahunya dari Lucky.
Setelah putus sama ceweknya, dia punya pacar lagi nggak? Julianti?
Nggak. Tapi kami sama-sama punya gebetan sih.
Kayaknya cukup itu dulu. Kalau misalnya ada yang kurang nanti aku tanyatanya lagi aja. Makasih
Iya.
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PEDOMAN WAWANCARA

o

Data-data personal (biografi).

o

Makna persahabatan dan keterbukaan.

o

Awal pertemuan dengan sahabat.

o

Proses kedekatan yang terjalin dengan sahabat.

o

Tahapan pengenalan satu sama lain yang lebih intim.

o

Topik-topik apa saja yang dibicarakan dengan sahabat.

o

Kedalaman dan keluasan topik yang dibicarakan.

o

Self disclosure: apa, bagaimana, dan mengapa.

o

Ketidakketerbukaan satu sama lain: apa dan mengapa.

o

Kedekatan secara nonverbal.

o

Pengenalan terhadap orang-orang disekitar sahabat (teman, keluarga, pacar,
musuh, dan sebagainya).

o

Frekuensi pertemuan dan komunikasi yang dilakukan.

o

Ritual khusus dalam persahabatan (panggilan akrab, perayaaan tertentu,
aturan persahabatan, dan sebagainya).

o

Perasaan yang mendalam satu sama lainnya.

o

Konflik dalam hubungan dan penyelesaian yang dilakukan.

o

Suka duka dalam persahabatan (diceritakan, berbentuk pengalaman).

o

Costs dan rewards dalam hubungan.

o

Kepuasan dalam hubungan persahabatan.

o

Alternatif hubungan lain yang diluar persahabatan.

o

Faktor pendorong kelanggengan hubungan persahabatan.

o

Harapan bagi hubungan persahabatan mereka.

o

Masukan secara umum untuk menjaga keharmonisan hubungan persahabatan
diadik laki-laki dan perempuan.
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DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Ray (18/12/2012)

Wawancara Bensa (12/12/2012)

Wawancara Hendrik (15/12/2012)

Wawancara Pramuda (17/12/2012)

Wawancara Lucky (18/12/2012)

Wawancara Julianti (21/12/2012)
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PROFIL INFORMAN
DIADIK 3: LUCKY FRANS DAN JULIANTI VALENTINI

Julianti Valentini

Lucky Frans

Persahabatan Lucky dan Julianti
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PROFIL INFORMAN
DIADIK 2: HENDRIK DAN PRAMUDA WARDANI

Hendrik

Pramuda Wardani

Persahabatan Hendrik dan Pramuda
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PROFIL INFORMAN
DIADIK 1: RAY DAN CHERYL PRICILLA BENSA

Ray

Cheryl Pricilla Bensa

Persahabatan Ray dan Bensa
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Stefanie
Cluster Newton, Newton Barat 2 No. 3
Scientia Garden, Gading Serpong – Tangerang
Phone. 0819 29 489 001
Email: marsela.stefanie@yahoo.com

PERSONALDATA
DATA
PERSONAL
ID Card No.

: 1671 124 111 910 004

Place / date of Birth

: Palembang / November 1, 1991

Sex

: Female

Marital Status

: Single

Nationality

: Indonesian

Religion

: Catholic

EDUCATIONAL
RECORDS
RECORDS
EDUCATIONAL
August 2009 – present

University of Multimedia Nusantara

Gading Serpong – Tangerang
Major field of study : Communication Science

Concentration: Multimedia Public Relations
GPA 3,99 (scale of four)

July 2006 – June 2009

Xaverius 1 Senior High School
Bangau – Palembang
Major field of study : Social Science Program
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CURRICULUM VITAE

July 2003 – June 2006

Xaverius Maria Junior High School
Kolonel Atmo – Palembang

July 1997 – June 2003

Xaverius 1 Elementary School
Dempo Dalam – Palembang

July 1995 – June 1997

Tadika Puri Primary School
Lingkaran – Palembang

ORGANIZATIONAL
EXPERIENCE
ORGANIZATION
EXPERIENCE
December 2011 – December 2012

Participant as a Head of Student Welfare Division
in I’M KOM (Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi)
Universitas Multimedia Nusantara

January 2011 – present

Participant as a Church Lector
Saint Laurentius, Alam Sutera – Tangerang

October 2010 – December 2011

Participant as a Member of ARD Division
(Academic Research & Development)
in I’M KOM, Universitas Multimedia Nusantara

July 2008 – June 2009

Participant as a Treasurer in official member of class
Xaverius 1 Senior High School – Palembang

July 2006 – August 2009

Participant in Teenagers of Catholic
Santa Maria Cathedral Palembang
as a report’s division (2007 – 2008);
as a secretariat’s division (2008 – 2009)
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CURRICULUM VITAE

February 2005 – February 2006

Participant as a Public Secretary
in OSIS / PPSK Xaverius Maria Junior High School
Palembang

February 2004 – February 2005

Participant as a Member of Religious’s Division
in OSIS / PPSK Xaverius Maria Junior High School
Palembang

February 2004 – February 2009

Participant in Teenager of Altar
Santa Maria Cathedral Palembang
as a Secretary (2007 – 2008);
as a Treasurer (2008 – 2009)

September 2003 – May 2006

Participant in Xavira Magazine
Xaverius Maria SHS – Palembang
as a Member of Report’s Division (2004 – 2005);
as a Deputy of Magazine (2005 – 2006)

COURSE
AND
SEMINAR
CERTIFIED
COURSE
AND
SEMINAR
CERTIFIED
May 3, 2012

Participant in Beauty Workshop by Etude House
in Universitas Multimedia Nusantara

March 14, 2012

Participant

in

IEP

Seminar

on

“Understanding

International Exam Preparation Courses”
Held by English First (EF) in Kampus UMN

October 29, 2011

Participant in Table Manner Course
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CURRICULUM VITAE

Held by Grand Sahid Jaya Jakarta with I’M KOM
at Grand Sahid Jaya Jakarta Hotel

September 17, 2011

Participant in Seminar of Creative Technopreneurship
at Kampus UMN, Gading Serpong, Tangerang

May 1, 2011

Participant in “Pelatihan Lektor Bersama Empat Gereja
Asuhan OSC: Melayani dengan Hati”
Kiara Karitas - Villa Permata, Tangerang

WORKING EXPERIENCE
July 9 – September 21, 2012

Internship as a Corporate Communication Officer
at PT GMF AeroAsia, Garuda Indonesia Group
Soekarno-Hatta International Airport
Cengkareng – Indonesia

RELATED
EXPERIENCE
RELATED
EXPERIENCE
December 13, 2012

Participant as a Stage Manager of
FIKOM “It’s Your Broadway” Night 2012
Held by I’M KOM Second Generation
Universitas Multimedia Nusantara

November 24, 2012

Participant as a Floor of Director in Wisuda II
Universitas Multimedia Nusantara
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CURRICULUM VITAE

September – December 2012

Participant as a Chairwoman
for I’M KOM Third Generation
Faculty of Communication Science,
Universitas Multimedia Nusantara

September – November, 2012

Participant as a Coordinator of The Event
Ziarah Rekreasi Lektor St. Laurensius
Goes to Lembah Karmel and Sindang Reret
November 4th, 2012

September 3 – 6, 2012

Participant as a Committe at New Student Orientation
Universitas Multimedia Nusantara
Gading Serpong, Tangerang

June 4, 2012

Participant as a Secretary in CHEERS
“Creating High Enthusiasm of Enterpreneuship” Seminar
Keynote Speaker: Dahlan Iskan
Speakers: Raja Sapta Oktohari, Natali Ardianto,
Renard Widarto, Ryan Putera Pratama Manafe
at Universitas Multimedia Nusantara

May 9 – 18, 2012

Participant as a Coordinator of The Event
Communication Festival 2012 – “CREATE”
Held by I’M KOM, Universitas Multimedia Nusantara

May 11, 2012

Participant as a Master of Ceremony
Workshop Anchor “Young Journalism on Cam!”
Speaker: Gustav Aulia, News Anchor RCTI
Communication Festival 2012
Universitas Multimedia Nusantara
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CURRICULUM VITAE

March 5 – 9, 2012

Participant as a Finalist in Badvocacy Competition
Pekan Komunikasi 2012 - Universitas Indonesia, Depok
(The Top Five)

December 5 – 9, 2011

Participant as a Vice Chairwoman
FIKOM “Carnival” Night 2011
Held by The First Generation of I’M KOM, UMN

October 1, 2011

Participant as a Member in a quantitative research
about Interpersonal Communication study,
“Pengaruh

Komunikasi

Interpersonal

Bermedia

terhadap Durabilitas Hubungan Jarak Jauh”.
(Worked

with two lecturers from Communication

Science Program, Universitas Multimedia Nusantara:
Mrs. Dra. Joice Caroll Siagian, M. Si., and
Mr. Bonifacius Hendar Putranto, S.S, M. Hum.)

September 12 – 15, 2011

Participant as a Committe at New Student Orientation
Universitas Multimedia Nusantara
Gading Serpong, Tangerang

May 18 – 20, 2011

Participant as a Secretary
Maylicious I’M KOM Temptation
Held by The First Generation of I’M KOM
Multimedia Nusantara University

May 8, 2011

Participant as a Committe at Corporate Social
Responsibility event: #ACTS (Aware, Care, to Share)
Universitas Multimedia Nusantara
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CURRICULUM VITAE

October 2009 – December 2010

Participant in traditional dance club “TRACE”
Universitas Multimedia Nusantara

SKILLS
SKILLS
Language Skills
Indonesian (fluent; oral and written)
English (basic; oral and written)

Computer Skills
Microsoft Power Point
Microsoft Excel
Microsoft Word
Adobe Photoshop
Social Media (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Yahoo! Messenger)
Internet Literate

Interpersonal Skills
Communicative
Leadership
Spirit
Discipline
Creative
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