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LAMPIRAN

1. Dokter Lo Siauw Ging di ruang prakteknya bersama peneliti

2. Ruang tunggu pasien di tempat praktek dokter Lo Siauw Ging
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3. Ibu Veronika Susanti

4. Ibu Veronika melayani pelanggan

laundry dibantu oleh anaknya.
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5. Suasana kegiatan PKK di rumah ibu Veronika

6. Ibu-ibu PKK menyanyikan mars PKK
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7. Bapak Nathanael Rahardjo

8. Bapak Nathanael Rahardjo dan ibu Febe menghadiri
wisuda salah satu anak asuh mereka
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9. Ibu Sugiyatmi, salah seorang anak asuh bapak Nathanael

10. Salah seorang anak asuh
bapak Nathanael bersama anaknya
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.[6] [8] [13] [20] ... Latar Belakang 
Berbicara mengenai etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat 
dipisahkan dari sejarah panjang relasi antara etnis Tionghoa 
dengan suku-suku di Nusantara berabad-abad silam.[40] Bukti-bukti 
sejarah dari jaman dinasti Tang (618-906 M) dan dinasti Sung (960-
1279 M) mengungkap telah adanya hubungan bilateral antara 
Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara sejak abad 
ke-5 (Rahardjo, 2011). Pasca perubahan politik dalam negeri 
Tiongkok pada abad ke-12, ribuan orang Tionghoa yang bermigrasi 
keluar Tiongkok tiba di pantai-pantai Nusantara, kemudian menetap 
dan berinteraksi dengan penduduk asli. Mereka tersebar dari 
Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga pelbagai wilayah lain 
sepanjang Nusantara (Coppel dalam Susetyo, 2010; Dawis, 2010). 
Sejak itulah, secara de facto, dapat dikatakan bahwa etnis 
Tionghoa telah menjadi bagian dari masyarakat Nusantara. 
Penggunaan nama Indonesia sendiri mengacu pada keberagaman 
masyarakat yang menetap di wilayah Nusantara. Pertama kali 
dicetuskan oleh Logan (1848), istilah Indonesia mengacu pada 
suatu bangsa yang plural, yang terdiri dari orang Cina, India dan 
Arab, bersama-sama dengan penduduk asli. Senada dengan hal ini 
Dahana (2005) menyebut sejak dulu Indonesia adalah mestizo, 
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yang dibangun melalui larutan berbagai suku bangsa, termasuk 
suku Tionghoa. 
Sejak orang Tionghoa yang pertama tiba di Indonesia hingga 
hari ini, telah bergenerasi-generasi etnis Tionghoa lahir dan tinggal 
di Indonesia. Namun ternyata keberadaan mereka tidak pernah 
sepenuhnya diterima sebagai bangsa Indonesia. Mereka masih 
dianggap sebagai orang asing, alien, pendatang, dan diragukan 
kesetiaannya pada Indonesia (Dawis, 2010; Rustopo, 2007). 
Kedudukan mereka di masyarakat lemah, mereka seringkali 
dicurigai oleh kaum pribumi, di“cap” sebagai kelompok yang 
eksklusif, yang hanya setia kepada kelompok etnisnya, tidak dapat 
berintegrasi dengan masyarakat, oportunis, namun pada saat 
bersamaan memiliki pengaruh dan kekuatan ekonomi yang besar 
sehingga selayaknya diperhitungkan sebagai ancaman (Aguilar, 
2001; Susetyo, 2010; Wang, 2000). Peristiwa kerusuhan Mei 1998 
merupakan bukti nyata sentimen negatif dan kebencian terhadap 
etnis Tionghoa, justru setelah selama 32 tahun kebijakan asimilasi 
untuk meleburkan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat 
diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru (Dawis, 2010). 
Pasca runtuhnya Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid 
mencabut PP 14/67 yang sangat diskriminatif bagi etnis Tionghoa 
dan mengeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang mengijinkan 
etnis Tionghoa kembali merayakan Tahun Baru Imlek. Kebijakan 
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demi kebijakan politik di Indonesia mulai memberikan angin segar 
bagi etnis Tionghoa, masyarakatpun mulai menerima konsep-
konsep pluralisme, namun kecurigaan, prasangka dan stereotip 
tidak serta merta hilang. Secara normatif, perilaku diskriminatif 
secara terang-terangan terhadap etnis Tionghoa tidak lagi disetujui, 
namun sikap negatif terhadap etnis Tionghoa tetap masih ada. 
Indikasi hal ini nampak pada masih tingginya penolakan terhadap 
perkawinan campur antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Selain itu 
juga masih banyak masyarakat yang menolak untuk dipimpin oleh 
individu etnis Tionghoa. 
Akulturasi budaya merupakan hal yang secara wajar terjadi 
pada masyarakat majemuk seperti Indonesia. Skenario terbaik 
yang diharapkan dari setiap akulturasi budaya adalah tercapainya 
integrasi, baik pada aras sosial maupun individu, sehingga masing-
masing pihak dapat mengembangkan budayanya dengan tetap 
menjaga relasi satu sama lain (Berry dkk, 1999). Namun fakta di 
Indonesia menunjukkan akulturasi budaya antara etnis Tionghoa 
dengan pribumi lebih mengarah kepada terjadinya separasi dan 
marjinalisasi. 
Wang (2000) menjelaskan bahwa hal ini kemungkinan 
disebabkan oleh kurangnya keterlibatan etnis Tionghoa dalam 
pelbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang 



lalu ; yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan untuk 
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melihat diri mereka sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu, 
Wang (2000), Dawis (2010) dan Susetyo (2010), sepakat 
menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan politik di masa lampau 
memiliki peranan penting dalam memisahkan etnis Tionghoa dari 
masyarakat. Beberapa contoh kebijakan itu antara lain adalah : (1). 
Sistem ras tripartit oleh VOC yang menempatkan etnis Tionghoa 
setingkat dibawah bangsa eropa, namun lebih tinggi dibandingkan 
kaum pribumi. (2). Penggolongan etnis Tionghoa sebagai kelompok 
nonpribumi pada era orde baru. Hanya etnis Tionghoa yang disebut 
sebagai nonpribumi, sedangkan warga keturunan kaukasia, arab, 
india maupun suku bangsa lain yang tinggal di Indonesia, tidak 
disebut dengan istilah ini (Sarwono, 1999). (3). Instruksi Kabinet 
Presidium no.37/U/IN/6/1967, Kebijakan Dasar untuk Mengatasi 
Masalah Orang Tionghoa, yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni 
1967. Inti dari kebijakan tersebut ialah perlunya asimilasi bagi 
orang Tionghoa di Indonesia. Menyusul pemberlakuan larangan 
penggunaan bahasa maupun tradisi dan kesenian Tionghoa di 
muka umum, himbauan untuk mengubah nama Tionghoa menjadi 
nama Indonesia, penutupan sekolah-sekolah Tionghoa, 
pembatasan kegiatan politik dan tidak diakuinya agama Konghucu 
(Susetyo, 2010). 
Fakta-fakta tersebut diatas membuat Individu-individu etnis 
Tionghoa di Indonesia mengalami dilema. Di satu sisi mereka 
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menganggap diri mereka sebagai bangsa Indonesia, karena 
faktanya mereka lahir dan tinggal di Indonesia, namun latar 
belakang etnis mereka membuat mereka tidak pernah diterima 
sepenuhnya sebagai bangsa Indonesia. Akibatnya mereka 
mengalami permasalahan dalam menentukan orientasi perilakunya, 
yaitu apakah mereka sebaiknya : (1). Mengkaitkan diri mereka 
dengan kelompok etnisnya, yaitu etnis Tionghoa, atau (2). 
Mengkaitkan diri mereka dengan masyarakat di mana mereka 
tinggal, yaitu bangsa Indonesia (Wang, 2000). Senada dengan 
Wang, penelitian Dawis (2010) terhadap individu-individu Indonesia 
Tionghoa yang lahir sesudah tahun 1966, menemukan adanya 
dualisme identitas pada diri responden-respondennya, yaitu berada 
di antara kenyataan sebagai bangsa Indonesia yang berada di 
Indonesia dan keinginan untuk mempertahankan identitasnya 
sebagai etnis Tionghoa. Kedua pilihan tersebut sama sulitnya dan 
memiliki konsekuensi yang tidak mudah, dan mau tidak mau 
berdampak pada bagaimana individu-individu etnis Tionghoa ini 
memandang diri mereka sendiri. 



Diri atau self menurut Rogers (1961) adalah hakekat yang 
berusaha dicari dan dipahami oleh setiap manusia, tak terkecuali 
individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia. Di satu sisi, 
terbentuknya diri individu-individu etnis Tionghoa ini dipengaruhi 
oleh identitas etnis mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh 
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Shaw (1992) bahwa keanggotaan seseorang dalam kelompok 
etnisnya secara alamiah ikut berpengaruh pada perilakunya dan 
terbentuknya citra dan persepsi dirinya. Di sisi yang lain, Rogers 
menekankan bahwa diri terbentuk sebagai hasil interaksinya 
dengan lingkungannya. Diri berkembang sejalan dengan 
bagaimana individu melihat diri mereka direfleksikan oleh tindakan 
atau perilaku orang lain (Lathief, 2008). Demikian juga dengan 
individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia, mereka juga 
dipengaruhi oleh lingkungan mereka, masyarakat Indonesia yang 
multikultural. 
Rogers dalam Benson (2012) berpandangan bahwa 
manusia tidak ditakdirkan menjalani kehidupan untuk mencapai titik 
tertentu, sebaliknya eksistensi manusia terletak pada proses 
berkesinambungan, di mana Individu mengembangkan diri hingga 
akhir hayatnya. Lebih lanjut Rogers menjelaskan bahwa setiap 
manusia berada dalam “keadaan mengada” atau “in a constant 
state of becoming”. Dalam kesadaran untuk memandang diri 
sebagai organisme yang terus menerus berkembang dan saling 
mempengaruhi dengan lingkungannya itulah, manusia dapat 
menjadi diri pribadinya yang seutuhnya. Dengan demikian konsep 
diri seseorang akan terus berkembang seiring bertambahnya 
pengalaman dan interaksi yang dilakukannya. Dari kacamata 
Rogers, individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia, seperti 
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halnya setiap individu, memiliki potensi yang sama untuk 
berkembang dan menjadi diri pribadinya yang seutuhnya. Namun 
demikian, Rogers (1961) menyampaikan bahwa dalam rangka 
mengembangkan konsep diri yang sehat, seorang individu harus 
mampu menerima dirinya sendiri dalam rangka menemukan diri 
pribadinya yang unik dan otentik. 
Sebagai minoritas, individu-individu etnis Tionghoa di 
Indonesia menghadapi persoalan yang tidak mudah untuk 
menerima diri apa adanya. Melihat kenyataan bahwa mereka selalu 
dianggap sebagai pihak yang salah dan kalah (Dawis, 2010; 
Bachrun & Hartanto, 2000), bagaimanapun tentu mempengaruhi 
penerimaan diri pada individu-individu etnis Tionghoa. Akibatnya 
ada individu-individu etnis Tionghoa yang kemudian mengingkari 
identitas etnisnya, menganggap identitas etnisnya sebagai suatu 



kerugian dan berusaha menutupi identitas etnisnya. Sebagian lagi 
memiliki double identity, di antara sesama Tionghoa, mereka 
menekankan identitas etnisnya, sementara di antara kenalan dan 
teman pribumi, mereka sebisa mungkin tidak menyinggungnya 
(Lan, 2000). Ada pula yang kemudian kembali ke mentalitas 
saudagar yaitu hanya mempedulikan diri mereka dan kepentingan 
mereka sendiri, mereka cenderung acuh tak acuh terhadap 
lingkungan dan orang lain disekitar mereka (Wang, 2000) 
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Namun ternyata dari antara etnis Tionghoa di Indonesia 
terdapat individu-individu yang berhasil melampaui konflik-konflik 
psikologis berkaitan dengan dilema antara identitas etnis dan 
identitas kebangsaannya. Mereka mampu menerima identitas etnis 
mereka sekaligus mampu berperan serta dalam masyarakat 
sebagai bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, individu-
individu Tionghoa ini muncul ke permukaan sebagai anomali dari 
kelompok etnisnya. Dalam kurun waktu 1920-1980, Jahja (2003) 
mencatat nama-nama seperti Lie Eng Hok, Karim Oei, Tjoa Sik Ien, 
Dr. Oen Boen Ing, John Lie, Soe Hok Gie, Lim Tjoan Hok alias 
Teguh Karya sebagai tokoh-tokoh Tionghoa yang setia dan 
berjuang bagi Indonesia. 
Rogers (1961) menyebutkan bahwa layaknya sebuah pulau, 
individu baru bisa membangun jembatan-jembatan yang 
menghubungkan dirinya dengan individu yang lain, apabila ia 
terlebih dulu telah menjadi dirinya yang sejati. Demikian juga 
dengan individu-individu etnis Tionghoa tersebut di atas. Mereka 
terlebih dulu harus menjadi diri mereka sendiri barulah mereka bisa 
berelasi dengan individu lain, berguna bagi masyarakat dan disebut 
menjadi Indonesia. 
Menjadi Indonesia merupakan suatu konsep yang 
sesungguhnya tidak mudah untuk didefinisikan. Menjadi Indonesia 
tidaklah sama dengan menjadi warga negara Indonesia. Menjadi 
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Indonesia juga tidak tergantung pada kebijakan dan iklim politik 
yang berlaku (Suryadinata, 2012). Mengacu pada pandangan 
Anderson (1983) dalam Imagined Communities, “Menjadi 
Indonesia” berangkat dari kesadaran untuk melihat diri sebagai 
bagian dari sebuah komunitas yang bernama bangsa Indonesia. 
Kesadaran inilah yang membuat individu Tionghoa 
mengaktualisasikan ke-Indonesiaan-nya ke dalam perilaku nyata 
sehingga diakui oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan 
Suryadinata (2002) bahwa etnis Tionghoa sendiri yang harus 
memperjuangkan ke-Indonesiaan-nya, dalam hal ini menentukan 
sendiri konsep tentang “apa artinya menjadi orang Indonesia” dan 



berdasarkan konsep tersebut ia akan berusaha, bekerja keras dan 
bekerjasama dengan pribumi, bersama-sama berjuang untuk 
Indonesia. Mendukung pernyataan di atas, Mohamad dalam 
Chamim (2012), mengemukakan bahwa menjadi Indonesia adalah 
menjadi manusia yang bersiap memperbaiki keadaan, dan bersiap 
pula untuk melihat bahwa perbaikan itu tidak akan pernah 
sempurna dan ikhtiar itu tidak pernah selesai. Senada dengan hal 
ini, Gerung dalam Chamim (2012) berpendapat bahwa menjadi 
Indonesia adalah daily project, individual project, untuk mengambil 
tanggung jawab sebagai warga negara. 
Bedasarkan batasan tentang “Menjadi Indonesia” tersebut di 
atas, berikut adalah beberapa profil tokoh-tokoh Tionghoa yang 
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menjadi Indonesia beserta kesaksian yang menguatkan tentang ke-
Indonesiaan mereka di mata masyarakat : 
P.K. Ojong (1920-1980), seorang Tionghoa kelahiran 
Bukittinggi yang gigih berjuang bagi tanah air melalui dunia 
jurnalistik. Beliau mewariskan Harian Kompas sebagai salah satu 
suratkabar yang terbesar oplahnya di Indonesia. Mengenai beliau, 
Mochtar Lubis menulis dalam tajuk rencana Indonesia Raya, 22 
Desember 1972 ( Jahja, 2003) : 
Menurut hemat kami dia (Ojong) termasuk warga negara 
keturunan Tionghoa yang sungguh-sungguh telah berhasil 
mengintegrasikan diri dan jiwanya dengan bangsa 
Indonesia, ... dia senantiasa bekerja menjunjung hukum dan 
peraturan yang berlaku di negeri kita, mungkin lebih patuh 
menaatinya dari banyak kita yang mengaku orang “asli” ini. 

Dr. Oen Boen Ing (1903-1982) dari Solo. Beliau mendirikan 
rumah sakit bagi warga miskin. Dr. Oen tidak pernah menetapkan 
biaya untuk berobat, pasien diperbolehkan membayar sesuka hati, 
bahkan tidak membayar pun tidak apa-apa. Sepeninggal Dr. Oen, 
G. Sugiharso PA, salah seorang pasien beliau menuliskan dalam 
surat kabar Sinar Harapan, 11 November 1982 sebagai berikut 
(Jahja, 2003) : 
Nama Dr. Oen patut dikenang, sikap merakyat dan mau 
berkorban patut dihayati, semangat kerja tanpa pamrih patut 
dijadikan teladan. Dr. Oen adalah pahlawan tanpa tanda 
jasa bagi rakyat kecil. 
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Dari generasi masa kini, muncul nama Ahok atau Basuki 
Tjahaja Purnama, sebagai orang Tionghoa asal Bangka Belitung 
yang memilih untuk menjadi pejabat publik demi memperjuangkan 



kepentingan rakyat banyak. Seperti yang dikutip oleh Mirza (2014) : 
Sejak kecil saya memang dididik untuk peka terhadap 
keadaan masyarakat yang kurang beruntung. Disitu saya 
melihat, bahwa pemerintah yang seharusnya bertugas 
mewujudkan keadilan sosial, justru cenderung hanya 
memperkaya diri sendiri. Hal ini menumbuhkan obsesi dalam 
diri saya untuk bisa menjadi sosok pejabat yang baik. 

Namun bukan berarti orang Tionghoa yang menjadi 
Indonesia hanya terdiri dari individu-individu yang terkenal atau 
yang mendapat sorotan dari masyarakat maupun media. Etnis 
Tionghoa yang menjadi Indonesia ini juga ada di antara masyarakat 
kebanyakan. Salah satunya ialah seorang Tionghoa bernama Aris 
W. Berbeda dengan kebanyakan etnis Tionghoa yang memilih 
menjadi pedagang atau pekerjaan lain di bidang ekonomi, sejak 
muda, Bapak Aris memilih untuk menjadi seorang guru dan 
kemudian menjadi seorang kepala sekolah di sebuah Sekolah 
Dasar di Semarang. Pilihan ini tidak populer di kalangan etnis 
Tionghoa, karena dianggap tidak menghasilkan banyak uang. 
Murid-murid di sekolah mengenal bapak Aris sebagai pribadi yang 
berwibawa namun juga lembut hati. Ia selalu bersemangat dalam 
memimpin murid-murid menyanyikan lagu kebangsaan dalam 
upacara. Ia mengajar mata pelajaran kewarganegaraan dan 
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bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Dalam mata pelajaran Bahasa 
Jawa, ia seringkali mengajarkan tembang-tembang Macapat 
kepada para murid. Para murid tidak lagi melihat ke-Tionghoa-an 
Bapak Aris, yang nampak adalah sosok yang berdedikasi sebagai 
guru dan bangga menjadi orang Indonesia. Bapak Aris ini hanya 
orang kebanyakan atau “orang biasa”, namun nyata dari kacamata 
murid-muridnya, bahwa ia adalah orang Tionghoa yang telah 
menjadi Indonesia (Saputra, 2016) 
Dalam pencarian untuk orang Tionghoa yang menjadi 
Indonesia selanjutnya, peneliti berjumpa dengan dengan seorang 
dokter Tionghoa di kota Solo bernama Lo Siauw Ging. Berbeda 
dengan tokoh sebelumnya, dokter Lo telah dikenal secara luas oleh 
masyarakat karena kiprahnya sebagai dokter sosial telah diliput 
oleh banyak media, namun dokter Lo sendiri mengaku ia tidak 
pernah berkeinginan untuk terkenal. Dengan atau tanpa diketahui 
orang banyak, ia tetap akan mengobati orang miskin tanpa pamrih. 
Dalam perjumpaan dengan dokter Lo, peneliti mendapat 
kesan yang mendalam tentang ketulusan dan tekad dokter Lo 
dalam menolong pasien yang miskin. Ia tidak pernah menarik biaya 
dari pasien miskin, bahkan memberikan obat secara gratis. 
Menanggapi pertanyaan peneliti tentang bagaimana perasaan 
beliau sebagai etnis Tionghoa di Indonesia, ia menjawab : “Tidak 



ada masalah, sama sekali tidak menjadi masalah”. Menyinggung 
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soal ia tidak mengganti nama menjadi nama Indonesia, ia 
berkomentar sambil tersenyum lebar: “Ganti nama Indonesia pun, 
kalau perbuatan tidak baik, juga percuma. Yang penting hatinya 
Indonesia”. Melalui pengobatan bagi pasien miskin selama 48 
tahun, dokter Lo menunjukkan apa artinya menjadi Indonesia. 
Rogers (1961) berpendapat bahwa individu menentukan 
sendiri makna dari setiap pengalaman, dan secara subyektif 
menentukan arah bagi tercapainya diri yang akan diwujudkannya; 
demikian juga dengan tokoh-tokoh Tionghoa di atas, dapat dilihat 
bahwa masing-masing menentukan formulanya sendiri mengenai 
“apa dan bagaimana menjadi Indonesia”. Pilihan hidup dan cara 
yang mereka tempuh untuk mewujudkan pilihan itu pun beragam. 
Maka lingkup dan dampak yang mereka timbulkan pun beragam 
pula. Berdasarkan hal ini maka, peneliti tidak akan membedakan 
antara tokoh-tokoh Tionghoa yang dikenal publik dengan orang-
orang Tionghoa “biasa”. Kesamaan yang mereka miliki, yaitu 
kesadaran untuk menjadi diri sendiri dan kesadaran untuk 
memandang diri sebagai orang Indonesia serta kiprah mereka di 
masyarakat, yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian 
ini. 
Hal ini mengantarkan peneliti pada pertanyaan yang menjadi 
topik utama penelitian ini, sesuai dengan pendekatan teori Self 
Rogers, yaitu : Bagaimana sesungguhnya pembentukan konsep diri 
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etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia dan apakah sebagai etnis 
Tionghoa yang menjadi Indonesia, mereka telah bergerak ke arah 
tercapainya fully functioning person? 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana pembentukan konsep diri individu etnis Tionghoa yang 
menjadi Indonesia menurut teori Self Carl Rogers? 
C. Tujuan Penelitian 
Memahami pembentukan konsep diri individu etnis Tionghoa yang 
menjadi Indonesia menurut teori Self Carl Rogers. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya 
dalam bidang psikologi terkait dengan pencarian jatidiri melalui 
pengembangan konsep diri. 
2. Manfaat Praktis 
Untuk memakai pemahaman mengenai konsep diri sebagai 
solusi dalam permasalahan antar etnis di Indonesia, khususnya 
yang menyangkut etnis Tionghoa sebagai minoritas di 



Indonesia. 
E. Originalitas 
Sejauh pengamatan peneliti belum ada penelitian mengenai 
konsep diri menurut kajian teori Self Carl Rogers terhadap etnis 
Tionghoa di Indonesia, khususnya etnis Tionghoa yang mampu 
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menyatu dengan masyarakat di Indonesia. Adapun penelitian-
penelitian yang pernah dilakukan menyangkut etnis Tionghoa di 
Indonesia meliputi spektrum yang cukup luas. Penelitian-penelitian 
tersebut antara lain ialah sebagai berikut : 
1. Krisis Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia oleh DP Budi 
Susetyo. Penelitian ini dimuat dalam Journal Psikodimensia, 
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2002. 
2. Pengalaman Multikultural Warga Etnis Tionghoa di Semarang 
oleh DP Budi Susetyo dan HM Edy Widiyatmadi pada tahun 
2014. Penelitian ini telah dipresentasikan dalam Forum Diskusi 
Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
Soegijapranata pada tanggal 18 Juni 2015. 
3. Perbedaan Identitas Etnis Pada Remaja Etnis Jawa dan Etnis 
Tionghoa oleh Widyarta Mega Paramitha, Dian Putri 
Permatasari dan Unita Werdi Rahajeng. Penelitian ini dimuat 
dalam Journal Widyarta Mega Paramita pada November 2014. 
4. Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan 
Bugis Makassar oleh Christiany Juditha. Penelitian ini dimuat 
dalam Journal Ilmu Komunikasi, Volume 12, Nomor 1, Juni 
2015. 
5. Profil Kepribadian Etnis Tionghoa Sukses di kota Surakarta oleh 
Muhammad Yusuf Annafi. Sebagai persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana S-1 Psikologi pada tahun 2012. 
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6. Komunikasi Antar Budaya Etnis Tionghoa dan Pribumi di Kota 
Medan oleh Lusiani Andriani Lubis.[50] Penelitian ini dimuat dalam 
Journal Ilmu Komunikasi, Volume 10, Nomor 1, Januari-April 
2012. 
7. Pengaruh Identitas Nasional, Etnis dan Agama terhadap 
Multikulturalisme dalam Menghadapi Globalisasi di Indonesia 
oleh Tutut Chusniyah dan Ardiningtyas Pitaloka.[15] Penelitian ini 
telah dipresentasikan dalam 8th Association of Asian Social 
Psychology, New Delhi, India, Desember 2009.[15] 
8. Relasi Etnisitas Jawa-Cina dalam Masyarakat Majemuk oleh 
Nanik Prihartanti. Penelitian ini dimuat dalam Anima, Indonesian 
Psychology Journal, Volume 24, Nomor. 3, Tahun 2009. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Self Theory Menurut Carl Rogers 
1. Self dan Self-concept 
Carl Rogers (1902 -1987) mengembangkan Person - 
Centered Theory berdasarkan pengalamannya selama bertahun-
tahun sebagai psikoterapis. Berdasarkan latar belakang inilah, 
dalam mengemukakan teorinya, Rogers jauh lebih tertarik untuk 
memberi perhatian mengenai perubahan dan perkembangan 
individu daripada menentukan konstruk-konstruk struktural yang 
membentuk kepribadian seseorang. Alwisol (2014) menyebut Self 
sebagai satu-satunya struktur kepribadian Rogers yang 
sebenarnya. Self merupakan inti dari pemikiran Rogers dalam 
menyampaikan pandangannya mengenai hakekat pribadi, sehingga 
teori Rogers juga seringkali disebut sebagai teori Self. 
Pengertian self secara luas adalah totalitas individu, meliputi 
tubuh, identitas, reputasi, dan lain-lain (Baumeister, 2006) ; 
sedangkan pengertian self-concept atau konsep diri mengacu pada 
gambaran yang dimiliki oleh seseorang mengenai dirinya sendiri, 
termasuk siapa dan apakah dirinya sebenarnya, yang membuatnya 
berbeda dari orang lain (Baumeister, 2006 ; Lathief, 2010). Feist ( 
2008) mengatakan bahwa self-concept meliputi seluruh aspek 
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keberadaan dan pengalaman individu yang ditangkap dalam 
kesadaran individu. 
Asumsi dasar dari teori Self Rogers adalah adanya 
actualizing tendency atau kecenderungan beraktualisasi pada 
setiap organisme atau makhluk hidup, termasuk manusia ( Rogers, 
1961; Alwisol, 2014; Feist, 2008). Rogers (1961) mengemukakan 
bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kapasitas dan 
kecenderungan untuk berkembang ke arah kedewasaan atau 
aktualisasi. Dorongan ini juga untuk mengekpresikan diri dan 
mengaktivasi semua kapasitas yang ada dalam diri organisme, 
sehingga dengan demikian menjadikan organisme tersebut menjadi 
lebih baik. 
Berdasarkan asumsi tersebut, maka menurut Rogers, self 
concept atau konsep diri seseorang tidak dapat dipisahkan dari 



dorongan aktualisasi yang dimilikinya, karena justru dalam 
usahanya bergerak ke arah aktualisasi itulah, individu membangun 
suatu ide atau gambaran mengenai dirinya. (Boeree, 2006). 
Mengikuti dorongan aktualisasinya, manusia sebagai organisme 
mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya dan mampu menentukan 
perilaku yang memuaskan dirinya. Melalui pengalaman ia pun 
bertumbuh kembang, ia berinteraksi dengan lingkungannya dan 
menerima positive regard dari orang lain. Positive regard meliputi 
penerimaan, perhatian, kasih sayang, dukungan, dll; pendeknya 
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segala sesuatu yang menunjukkan cara pandang positif dari orang 
lain terhadap individu. Dampak dari positive regard ini ialah individu 
dapat mengembangkan sebuah cara pandang yang positif terhadap 
dirinya sendiri atau yang disebut dengan positive self-regard. 
Patterson (1977) menyebut positive self-regard sebagai sikap 
positif mengenai diri yang tidak lagi tergantung pada sikap orang 
lain. Positive self-regard merupakan kunci bagi individu untuk 
dapat membangun konsep diri mengenai dirinya sendiri (Rogers, 
1961; Boeree, 2006). 
Definisi Self menurut Rogers adalah konsep menyeluruh, 
tetap dan teratur yang terbentuk dari persepsi-persepsi tentang 
kekhasan mengenai ‘aku’ sebagai subyek dan ‘aku’ sebagai obyek 
serta persepsi hubungan ‘aku’ sebagai subyek dan ‘aku’ sebagai 
obyek dengan orang lain, dengan berbagai aspek kehidupan, 
berikut nilai-nilai yang terlibat dalam persepsi tersebut (Alwisol, 
2014;[2] [3] Lathief, 2010; Patterson, 1977). 
Rogers menyebutkan self terbentuk melalui diferensiasi 
medan fenomenal, yang terjadi secara bertahap ̶ melalui 
pengalaman ̶ bagian dari medan fenomena akan terdiferensiasi;[2] [3] 
persepsi yang cocok atau disetujui menggambarkan diri sendiri, 
disendirikan menjadi self sedangkan stimulus-stimulus atau 
pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self akan diabaikan.[2] [3] 
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Faktor yang kedua adalah introjeksi nilai-nilai tertentu atau 
significant person dan dari distorsi pengalaman (Lathief, 2010). 
2. Real Self dan Ideal Self 
Self terdiri dari aspek-aspek yang disebut sebagai real self 
dan ideal self (Alwisol, 2014; Boeree, 2006; Feist, 2008). Real self 
adalah ide, gambaran, konsep mengenai diri yang dimiliki oleh 
seseorang sebagaimana yang ia sadari secara apa adanya, 
sedangkan ideal self adalah konsep diri yang ingin dimiliki oleh 
seseorang atau ide, gambaran, konsep mengenai diri yang ingin di 
capai oleh seseorang (Alwisol, 2014; Patterson, 1977; Boeree, 
2006). 
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Real self sering juga disebut dengan istilah structure self ̶ 
sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya ̶ muncul 
dari dorongan aktualisasi, sedangkan ideal self terbentuk sebagai 
wujud kesadaran individu sebagai bagian tak terpisahkan dari 
lingkungan di mana ia berada. Boeree (2006) menyebutkan bahwa 
masyarakat di mana individu berada memiliki nilai-nilai, aturan-
aturan dan norma-norma tertentu, yang mana individu diharapkan 
untuk mengikutinya. Hal ini disebut sebagai conditions of worth, 
yaitu adanya tuntutan atau syarat-syarat tertentu yang harus 
dipenuhi oleh individu. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, 
barulah individu mendapatkan penerimaan dan penghargaan dari 
orang lain, atau disebut dengan conditional positive regard, yang 
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kemudian memungkinkan individu mampu memiliki conditional 
positive self-regard. Conditional positive self-regard inilah yang 
kemudian memungkinkan individu untuk mengembangkan ideal 
self. 
Kesadaran mengenai diri atau konsep diri yang dimiliki oleh 
individu, selanjutnya menjadi arah bagi dorongan aktualisasi yang 
dimiliki individu (Feist, 2008). Begitu manusia memiliki konsep diri, 
sejak itulah ia bergerak ke arah aktualisasi diri. Aktualisasi diri 
merupakan bagian dari dorongan aktualisasi, maka secara alamiah 
manusia berusaha agar real self-nya berkembang dan menjadi 
semakin mendekati ideal self-nya; namun penggunaan kata “ideal” 
sendiri menunjukkan bahwa diri yang ingin dicapai merupakan 
suatu standar yang seringkali sulit dicapai dan tidak mudah untuk 
diwujudkan (Boeree, 2006; Feist, 2008). 
Perlu dicatat bahwa pengertian aktualisasi diri menurut 
Rogers bukanlah akhir dari suatu proses yang merupakan puncak 
pencapaian individu, seperti yang dikemukakan oleh Maslow, 
melainkan sebuah proses yang berkesinambungan dan justru 
terletak pada kesadaran individu untuk terus berproses. 
3. Congruence dan Incongruency 
Real self yang dibangun berdasarkan dorongan aktualisasi 
individu tidak dapat dipisahkan dari pengalaman-pengalaman 
individu sebagai organisme, sedangkan ideal self merupakan 
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konsep diri yang ingin dicapai atau merupakan sasaran aktualisasi 
diri. Apabila pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup 
seseorang tidak sesuai dengan konsep diri yang dimilikinya, yaitu 
menjauhi ideal self-nya, maka dikatakan bahwa dorongan 
aktualisasi dan aktualisasi diri individu tersebut mengalami 
perbedaan mengenai arah yang dituju, sehingga akan terjadi konflik 
dalam diri individu tersebut atau dengan kata lain terdapat jarak 



atau kesenjangan antara real self dan ideal self (Feist, 2008). 
Jarak atau kesenjangan antara real self dan ideal self, 
antara “i am” dan “I should” atau “aku” dan “aku yang seharusnya” 
disebut sebagai incongruity atau ketidaksesuaian. Rogers 
menyebutkan bahwa ketidaksesuaian ini menimbulkan konflik dan 
ketegangan bagi organisme yang dapat mengarah kepada 
terjadinya keadaan neurosis (Alwisol, 2014; Boeree, 2006). 
Keadaan incongruence tersebut digambarkan dalam gambar 1. 
Sebaliknya apabila pengalaman individu sebagai organisme 
selaras dengan konsep diri yang ia bangun tentang dirinya sendiri, 
yaitu ke arah ideal self, maka dorongan aktualisasi dan aktualisasi 
dirinya akan bergerak kearah yang sama dan hampir identik, 
keadaan ini oleh Rogers disebut sebagai congruence atau sesuai 
(Feist,2008). Semakin identik real self dan ideal self yang dimiliki 
seseorang, maka semakin sehat ia, dan semakin dapat memenuhi 
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kriteria sebagai individu yang berfungsi secara utuh atau fully 
functional person. 

Gambar 1 
Terjadinya kesenjangan antara Real self dan Ideal self 

Gambar 2 
Perbedaan antara keadaan Incongruence dan Congruence 

=====================24/152======================
24 

4. Karakteristik Individu yang Berfungsi Secara Utuh 
Rogers (1961) menyampaikan bahwa individu yang 
berfungsi secara utuh atau fully functioning person memiliki 
karakteristik-karakteristik sebagai berikut ini : terbuka terhadap 
pengalaman, memiliki kehidupan eksistensial, mempercayai diri 
sebagai organisme, memiliki pengalaman kebebasan dan memiliki 
kreativitas. 
Yang dimaksud oleh Rogers dengan Individu yang terbuka 
terhadap pengalaman memiliki pengertian bahwa individu tersebut 
tidak lagi mempertahankan sifat defensif, sebaliknya mereka 
mampu melihat pengalaman secara apa adanya. Mereka semakin 
memiliki persepsi yang akurat terhadap pengalaman-
pengalamannya, termasuk perasaan-perasaan yang dimilikinya 
(Boeree, 2006). Selanjutnya ia mampu mencerna pengalaman 
secara apa adanya dan tidak memaksakan agar sesuai dengan 
pola pemikiran yang dimilikinya. Sikap terbuka terhadap 
pengalaman ini membuat individu lebih realistis dalam menjalin 



relasi dengan orang baru, situasi baru, masalah baru. Ia menjadi 
lebih fleksibel dan tidak kaku mengenai keyakinannya. 
Sikap terbuka terhadap pengalaman ini membuat individu 
mampu untuk benar-benar menghayati apa yang terjadi di saat ini 
atau hidup di saat ini, inilah yang disebut dengan memiliki 
kehidupan eksistensial. Rogers mengemukakan bahwa penting 
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bagi individu untuk dapat hidup dalam kenyataan, yang artinya 
tidak berpedoman kepada masa lalu, maupun masa depan, 
melainkan pada apa yang terjadi pada masa kini, detik ini (Boeree, 
2006). Setiap momen merupakan hal yang baru. Individu menjadi 
partisipan sekaligus pengamat proses terjadinya pengalaman-
pengalaman-nya sebagai organisme. 
Sebaliknya, pengalaman-pengalaman yang dijumpainya, 
membuat individu semakin menyadari dia dapat mempercayai 
dirinya sendiri sebagai organisme. Bahwa dirinya sebagai 
organisme adalah instrumen yang terbaik untuk menentukan 
perilaku yang tepat dalam setiap situasi. Semakin seseorang 
terbuka terhadap pengalamannya, dan memiliki kehidupan yang 
eksistensial, semakin ia menyadari organismenya dapat dipercaya 
dan ia pun mampu mengembangkan internal locus of evaluation. 
Rogers mengatakan bahwa sebagai organisme, individu 
menentukan pilihannya sendiri dan bertanggung jawah penuh atas 
konsekuensi-konsekuensi dari pilihannya tersebut. Individu pun 
hidup bebas berdasarkan pilihan-pilihannya tersebut tanpa 
perasaan tertekan atau terhambat, inilah yang oleh Rogers disebut 
dengan pengalaman kebebasan. 
Memiliki kebebasan, Individu berperilaku sesuai dengan 
pilihan-pilihannya dengan perasaan bertanggung jawab penuh, dan 
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dalam perilakunya ini ia mengambil bagian untuk berpartisipasi 
dalam lingkungannya. Individu yang berfungsi secara utuh atau a 
fully functioning person, menyadari dorongan aktualisasinya, akan 
berkontribusi pada aktualisasi orang lain yang ada disekitarnya. Ia 
menggunakan kreativitas dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, 
kepedulian sosial, dll. Pendeknya melakukan sesuatu yang 
bermanfaat bagi orang lain (Boeree,2006). Dengan kata lain, ia 
cenderung hidup konstruktif dan adaptif dalam kaitannya dengan 
kultur dan lingkungannya, sekaligus memuaskan kebutuhannya. 
Alwisol (2014) menyebutnya sebagai kemasakan psikologik yang 
optimal. 
5. Proses Tercapainya Individu yang Berfungsi Secara Utuh 
Sebagaimana telah disebutkan di atas, Rogers tidak 
memberi penekanan pada konstruksi struktural dalam teorinya, 



sebaliknya Rogers lebih menekankan pentingnya proses pada 
pembentukan konsep diri dan tercapainya aktualisasi diri. Berikut 
ini adalah proses tercapainya aktualisasi diri menurut 
Rogers(1961): 
Individu yang bebas secara psikologis bergerak ke arah 
menjadi individu yang berfungsi secara penuh ( fully functioning 
person ), yang berarti ia mampu hidup secara utuh dengan setiap 
pengalaman dan reaksi-reaksi yang dialaminya. Ia menggunakan 
semua informasi yang didapatkannya dan mencernanya dalam 
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kesadaran. Individu menyadari dirinya sebagai organisme dan 
pengalaman-pengalamannya sebagai organisme lebih bijaksana 
dibanding kesadarannya sendiri, sehingga ia tidak hanya sebatas 
kesadarannya saja, sebaliknya ia mengijinkan organisme totalnya 
untuk berfungsi secara bebas. Sehingga ia menjadi semakin 
mempercayai organismenya dalam menjalankan fungsinya. Ia 
makin mengembangkan internal locus of evaluation-nya. Ia juga 
terbuka terhadap konsekuensi-konsekuensi dari perbuatannya 
sekaligus mampu memperbaiki dampak dari konsekuensi-
konsekuensi tersebut. Ia mampu mengalami semua perasaan-
perasaannya. Ia terlibat secara penuh dalam proses menjadi 
dirinya sendiri. Inilah yang disebut oleh Rogers sebagai hidup 
secara utuh di saat ini. Ia menjadi organisme yang berfungsi secara 
penuh dan karena kesadaran akan dirinya sendiri yang muncul dari 
pengalaman-pengalamannya, ia menjadi individu yang berfungsi 
secara penuh. 

B. Etnis Tionghoa 
1. Etnis Tionghoa Perantauan Secara Umum 
Etnis Tionghoa perantauan atau chinese overseas adalah 
kaum imigran yang berasal dari negara Tiongkok dan keturunannya 
yang tinggal di negara-negara lain di luar Tiongkok.[1] Komunitas 
etnis Tionghoa ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Banyak di 
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antara mereka yang kemudian mengadopsi kewarganegaraan di 
negara tempat mereka tinggal. Jumlah komunitas etnis Tionghoa 
bervariasi di berbagai negara, di seluruh dunia. Komunitas etnis 
Tionghoa mencapai 75% dari populasi penduduk di Singapura, 
sedangkan di banyak negara di luar Asia dan Amerika utara , 
jumlah mereka hanya kurang dari 1% dari total populasi penduduk 
setempat (Wang, 2000). 
Menurut Wang (2000), etnis Tionghoa sebagai komunitas di 
perantauan memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Jaringan ekonomi yang dibangun atas dasar pendidikan dengan 
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bahasa Cina 
2. Kekuatan sosial dan kultural yang lahir dari identifikasi 
genealogis kepada rumah dan wilayah leluhur. 
3. Sekurang-kurangnya dua generasi orang Tionghoa mampu 
untuk mereproduksi apa yang telah disetujui oleh komunitas 
mereka serta dipandang pantas dikembangkan demi 
pertumbuhan dan perkembangan komunitas itu. 
Etnis Tionghoa perantauan, seperti halnya nenek moyang 
mereka di Tiongkok atau Cina daratan, memegang teguh tradisi 
Konfusian, Buddhis dan Taois sebagai patokan moral mereka 
dalam berperilaku di tanah asing. Nilai-nilai ketiga ajaran yang 
lazim disebut dengan istilah Han San Wei Yi tersebut, merupakan 
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agama rakyat yang membentuk nilai-nilai luhur bangsa Cina 
(Sylado, 2012) dan sangat di junjung tinggi oleh etnis Tionghoa 
dimanapun mereka berada. Diwariskan dari generasi ke generasi 
melalui enkulturasi dan sosialisasi dalam komunitas mereka, nilai-
nilai tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk skema atau 
kerangka berpikir individu-individu etnis Tionghoa. 
Nilai-nilai ketiga ajaran tersebut menjadi ciri-ciri atau 
karakteristik etnis Tionghoa, yang diantaranya adalah sebagai 
berikut (Seagrave dalam Wibowo, 2000; Widyohartono dalam 
Susetyo, 2010) : 
1. Sikap hemat dan hidup sederhana untuk bertahan hidup 
(survival) 
2. Tingkat menabung yang tinggi 
3. Kerja keras tanpa batas untuk mengatasi berbagai hambatan di 
dunia yang penuh ketidakpastian demi mencapai kesuksesan di 
kemudian hari 
4. Keluarga adalah yang terutama dan paling dapat dipercaya 
5. Pertimbangan dan penilaian dari anggota keluarga lebih bisa 
diandalkan daripada dari orang lain 
6. Mengutamakan hirarki dalam keluarga, sehingga wewenang 
bapak (patriarchal authority) adalah hal yang penting untuk 
keterikatan keluarga dan arah kehidupan 
7. Mementingkan penegakan disiplin dalam keluarga 
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8. Menjaga agar harta tidak tersebar dan tetap terakumulasi dalam 
keluarga, sehingga mementingkan investasi yang dilandaskan 
pada afiliasi klan (marga) 
9. Barang-barang berwujud seperti perumahan, sumberdaya alam 
dan batangan emas lebih disukai ketimbang barang tidak 
berwujud seperti surat-surat berharga atau hak milik intelektual 
10. Selalu bersiaga setiap saat baik siang maupun malam 



2. Etnis Tionghoa di Indonesia 
Etnis Tionghoa di Indonesia menurut Purcell dalam 
Damayanti (2011) adalah seluruh imigran negara Tiongkok dan 
keturunannya yang tinggal dalam ruang lingkup budaya Indonesia 
dan tidak tergantung dari kewarganegaraan mereka dan bahasa 
yang mereka gunakan.[1] [5] Etnis Tionghoa adalah individu yang 
memandang dirinya sebagai ‘Tionghoa’ atau dianggap demikian 
oleh lingkungannya.[1] [5] Etnis Tionghoa di Indonesia berasal dari 
negara Tiongkok dan sejak generasi pertama atau kedua telah 
tinggal di negara Indonesia, dan berbaur dengan penduduk 
setempat, serta menguasai satu atau lebih bahasa yang dipakai di 
Indonesia.[1] (Liem dalam Damayanti, 2011) Sedangkan menurut 
Suryadinata (1999) istilah Tionghoa di Indonesia digunakan 
merujuk pada etnis Tionghoa yang tinggal di negara Indonesia 
yang memiliki nama keluarga (marga), tanpa memandang 
kewarganegaraannya.[5] [1] 
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Iklim politik Indonesia yang represif terhadap etnis Tionghoa, 
khususnya selama orde baru, kebingungan identitas, perlakuan 
tidak menyenangkan yang ditujukan pada mereka berkaitan 
dengan identitas etnis mereka, menghasilkan respon yang 
beragam dari etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka 
mengembangkan cara pandang mereka masing-masing 
berkenaan dengan identitas etnisnya. Lan (2000) membedakan 
etnis Tionghoa di Indonesia berdasarkan cara pandang mereka 
terhadap identitas etnisnya ke dalam tiga kelompok, sebagai 
berikut: 
1. Kelompok yang merasa perlu mempertahankan identitas 
etnisnya 
2. Kelompok yang menganggap identitas etnisnya sebagai suatu 
kerugian 
3. Kelompok yang memiliki double identity, di antara sesama 
Tionghoa, mereka menekankan identitas etnisnya, sementara di 
antara kenalan dan teman pribumi, mereka sebisa mungkin 
tidak menyinggungnya. 
Etnis Tionghoa di Indonesia, sebagai bagian dari etnis 
Tionghoa di seluruh dunia, memiliki pandangan bahwa 
keberhasilan seseorang diukur berdasarkan hartanya. Wasino 
(2006), menyebutkan orientasi orang Tionghoa dalam berperilaku 
berdasarkan pada falsafah noto bondo, atau mengelola harta, atau 
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dengan kata lain orientasi hidup orang Tionghoa adalah materi. 
Oleh karena itu sejak kecil orang Tionghoa dididik agar hidup 
hemat, dan menjadi kaya, apapun caranya. 
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Berkaitan dengan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
atau rasa nasionalisme, penelitian yang dilakukan oleh Dawis 
(2010) mengungkap bahwa individu-individu etnis Tionghoa, 
pertama-tama memandang diri mereka sebagai orang Indonesia, 
barulah mereka memandang diri mereka sebagai orang Tionghoa. 
Meskipun demikian mereka melihat kenyataan bahwa mereka tidak 
sepenuhnya diterima sebagai bangsa Indonesia. Akibatnya mereka 
tidak benar-benar merasa ‘at home’ di Indonesia. Timbul 
pertentangan dalam diri mereka, mereka mencintai Indonesia, 
namun mereka merasa ditolak. Ada perasaan kuat yang 
mendorong untuk tinggal di Indonesia, tetapi juga ada perasaan 
untuk keluar dari Indonesia. (Bachrun & Hartanto, 2000) 
C. Dinamika Psikologis 
Eriksen (2001) menyebutkan bahwa dalam relasinya dengan 
kelompok etnis lain, individu menyadari identitas etnisnya. 
Sayangnya relasi Etnis Tionghoa dengan etnis lain di Indonesia 
justru membuat mereka menyadari bahwa identitas etnisnya 
membuat mereka tertekan. Tinggal di negara dengan iklim politik 
yang begitu represif terhadap minoritas, individu-individu etnis 
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Tionghoa ini mengalami kondisi penuh tekanan yang belum pernah 
dijumpai pada kelompok etnis Tionghoa lain di negara-negara 
manapun (Wang, 2000). 
Etnis Tionghoa di Indonesia menanggapi keadaan tersebut 
di atas dengan berbagai cara dan beragam sikap. Ada pribadi-
pribadi Tionghoa yang tumbuh sebagai individu yang ‘kalah dan 
salah’ dan tidak pernah merasa menjadi bagian dari masyarakat 
maupun bangsa Indonesia (Dawis, 2010; Bachrun & Hartanto, 
2000). Ada pula yang kemudian memilih untuk eksodus atau 
meninggalkan Indonesia karena merasa Indonesia tidak aman lagi 
bagi mereka, namun ternyata adapula individu-individu yang justru 
melampaui semua permasalahan yang mereka hadapi sebagai 
minoritas dan memilih untuk menjadi Indonesia. 
Seperti halnya setiap individu, etnis Tionghoa sebagai 
minoritas di Indonesia juga menghadapi tantangan untuk 
menemukan diri mereka sendiri, di tengah tekanan yang mereka 
terima sebagai minoritas, mereka berjuang untuk menjawab 
pertanyaan “Siapakah aku sebenarnya?” dan mengembangkan ide 
atau pemikiran mengenai dirinya sendiri, atau yang oleh Rogers 
disebut sebagai Self. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Rogers dalam self 
theory nya, individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia juga 
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memiliki potensi yang sama dengan setiap manusia untuk 



mencapai aktualisasi diri, yaitu mengembangkan dirinya atau 
mengarahkan real self nya semakin mendekati ideal self-nya, 
namun keberadaan etnis Tionghoa sebagai minoritas dengan 
semua tekanan yang ada mendatangkan tantangan tersendiri bagi 
tercapainya aktualisasi diri pada individu-individu etnis Tionghoa. 
Real self adalah diri yang akan diwujudkan oleh individu 
sesuai dengan kehendaknya sendiri berdasarkan dorongan 
aktualisasi (Boeree, 2006). Individu etnis Tionghoa pun 
mengembangkan real self-nya secara bebas berdasarkan 
pengalaman-pengalaman yang dijumpainya sebagai organisme, 
termasuk pengalaman-pengalaman yang mengarahkannya pada 
kesadaran bahwa ia adalah etnis Tionghoa dan bahwa ia tinggal di 
Indonesia. 
Real self yang telah terbentuk terus menerus berkembang 
sejalan dengan pengalaman-pengalaman individu, demikian juga 
dengan individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia, pengalaman-
pengalaman mereka terus memperbarui cara pandang mereka 
terhadap diri sendiri. Pengalaman yang sesuai dengan konsep diri 
yang telah terbentuk di simbolkan dalam kesadaran, sebaliknya 
pengalaman yang tidak sesuai diabaikan. Maka individu etnis 
Tionghoa di Indonesia memiliki cara pandang yang subyektif 
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mengenai dirinya sendiri, termasuk menyangkut ketionghoaan dan 
keindonesiaannya. 
Ideal self adalah diri ideal yang ingin diwujudkan oleh 
individu berdasarkan kesadarannya sebagai bagian dari 
masyarakat. Maka ideal self etnis Tionghoa di Indonesia 
merupakan wujud kesadarannya sebagai bagian dari masyarakat di 
Indonesia, di mana ia tinggal. Masyarakat di Indonesia memiliki 
conditions of worth tertentu bagi setiap anggotanya, yaitu syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang mendapatkan 
penerimaan dari masyarakat atau dianggap layak sebagai anggota 
masyarakat. Hanya dengan memenuhi conditions of worth tersebut, 
individu etnis Tionghoa menerima conditional positive regard dari 
masyarakat. Conditional positive regard membentuk conditional 
positive self-regard. Dengan conditional positive self-regard, 
individu etnis Tionghoa mengembangkan ideal self-nya. Sebagai 
minoritas, ideal self individu etnis Tionghoa senantiasa berusaha 
untuk selaras dengan masyarakat dimana ia berada, baik kelompok 
etnisnya sendiri maupun mayoritas. 
Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi individu-
individu etnis Tionghoa. Berkaitan dengan ketionghoaan-nya 
seringkali individu etnis Tionghoa menemui bahwa masyarakat 
berlawanan dengan dorongan aktualisasinya, conditions of worth 
yang ada dimasyarakat berlawanan dengan organisme-nya, 
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positive regard berlawanan dengan conditional positive regard-nya 
yang berakibat adanya pertentangan antara positive self-regard 
dengan conditional positive self-regard-nya dan akhirnya, terjadi 
kesenjangan antara real self dan ideal self-nya. 
Kenyataan bahwa ideal self-nya berbeda dengan real self-
nya, membuat individu etnis Tionghoa mengalami keadaan yang 
disebut dengan incongruence. Rogers dalam Boerre (2006) 
mengatakan bahwa keadaan incongruence ini membuat individu 
merasa terancam sehingga menyebabkan timbulnya kecemasan. 
Individu-individu etnis Tionghoa pada umumnya menyadari bahwa 
real self mereka sebagai etnis Tionghoa berada sangat jauh dari 
ideal self yang diterima oleh masyarakat di tempat mereka tinggal. 
Kesadaran ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang 
menunjukkan bahwa kenyataannya mereka adalah keturunan 
Tionghoa, kenyataannya mereka adalah minoritas, misalnya 
pengalaman-pengalaman adanya prasangka dan diskriminasi dari 
masyarakat. Semakin besar jarak antara real self dengan ideal self, 
semakin besar pula kecemasan. 
Keadaan kecemasan ini digambarkan dengan baik dalam 
sebuah sebuah karya fiksi, yang dimuat dalam Harian Kompas 
pada tahun 1999 (Wibowo, 2000), berjudul “Panggil Aku Peng 
Hwa”. Tokoh Peng Hwa, seorang Indonesia keturunan Tionghoa, 
mengganti namanya menjadi Effendi Wardhana ( sebagai bagian 
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dari usaha untuk mendekati ideal self-nya, agar diterima oleh 
masyarakat mayoritas) , namun kenyataannya, Peng Hwa tetap 
menyadari bahwa meskipun demikian, ia tidak dapat merubah 
kenyataan bahwa ia seorang Tionghoa (real self-nya). Kesadaran 
bahwa real self-nya berbeda dengan ideal self-nya membuat ia 
merasa cemas. Iapun mengaku selalu merasa was-was, nama 
Indonesianya membuatnya tidak menjadi dirinya sendiri, namun 
nama tionghoanya membuat ia merasa ia harus bersembunyi, 
karena menyadari nama itu simbol dari sesuatu yang tidak bisa 
diterima oleh masyarakat. 
“Aku tak lagi menggubris aku akan dipanggil dengan nama 
apa, toh aku sudah tidak lagi merasa ngumpet - entah dari 
apa - jika kemudian ada yang memanggilku dengan nama 
waniktio itu.” 

Penelitian Dawis (2010) menunjukkan adanya individu-
individu etnis Tionghoa yang memiliki tanah air khayalan. Mereka 
melihat kenyataan bahwa ideal self mereka kecil kemungkinan 
akan terwujud di Indonesia, tempat tinggal mereka sekarang. Maka 
mereka memunculkan suatu gambaran imajiner tentang ideal self 



yang semestinya dapat mereka wujudkan apabila tinggal di negara-
negara dimana mereka tidak lagi menjadi minoritas, yaitu negara-
negara berpenduduk mayoritas etnis Tionghoa. Individu-individu ini 
juga mengalami kesenjangan antara real self dan ideal self-nya. 
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Wujud lain dari kecemasan itu juga nampak pada individu-
individu etnis Tionghoa yang menyembunyikan identitas etnisnya. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Lan (2000) bahwa adanya 
etnis Tionghoa Indonesia yang menganggap identitas etnisnya 
sebagai suatu kerugian dan yang memiliki double identity; di 
antara sesama Tionghoa, mereka menekankan identitas etnisnya, 
sementara di antara kenalan dan teman pribumi, mereka sebisa 
mungkin tidak menyinggungnya. Dalam hal ini juga terjadi 
kesenjangan antara real self dan ideal self pada diri individu-
individu tersebut, sehingga mereka cenderung melakukan denial 
yaitu sebisa mungkin menghindari real self-nya sebagai etnis 
Tionghoa. Gambar 3 menunjukkan adanya kesenjangan antara real 
self dan ideal self pada etnis Tionghoa di Indonesia pada 
umumnya. 
Sedangkan penjelasan pada setiap tahapan pada gambar 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Threatening situations bagi etnis Tionghoa di Indonesia 
adalah ketika mereka menerima perlakuan diskriminatif karena latar 
belakang etnis mereka, mereka melihat perbandingan antara 
perlakuan yang mereka terima dengan apa yang diterima oleh 
warga pribumi, mereka juga menyadari adanya stigma, stereotype 
negatif dan prasangka dari masyarakat berkaitan dengan ke-
Tionghoaan mereka. 
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Gambar 3 
Etnis Tionghoa yang memiliki kesenjangan 
antara real self dengan ideal self. 

Akibat dari threatening situations tersebut, muncul 
kecemasan atau anxiety dalam diri individu-individu etnis Tionghoa, 
mereka seringkali merasa gelisah jika disinggung mengenai 
identitas etnisnya, merasa tidak nyaman dan terancam jika ada 
yang mempertanyakan identitas etnis mereka, mereka tidak bisa 
menjadi diri mereka sendiri. 
Kecemasan atau anxiety yang mereka alami kemudian 
memunculkan perilaku denial dan perceptual disorientation, antara 
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lain menyembunyikan bahkan tidak mengakui identitas etnisnya, 
memiliki double identity atau hanya mengakui dirinya Tionghoa di 
kelompok etnisnya sendiri dan/ atau mengembangkan sebuah 
pemikiran tentang tanah air khayalan. 
Keadaan - keadaan yang dijelaskan di atas menyebabkan 
kesenjangan antara real self dan ideal self pada diri individu-
individu etnis Tionghoa tersebut justru semakin bertambah atau 
yang disebut sebagai increased incongruence. 
Namun ternyata di antara etnis Tionghoa di Indonesia ada 
individu-individu yang tidak mengalami masalah berkaitan dengan 
identitas etnisnya. Justru dalam ke-Tionghoaan-nya mereka 
mampu melakukan karya nyata bagi kepentingan orang banyak. 
Dalam hal ini mereka memenuhi dorongan aktualisasi, 
mengembangkan real self-nya dengan bebas, dan pada saat 
bersamaan, dalam kesadaran sebagai bagian dari masyarakat, 
mereka mewujudkan ideal self-nya. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa mereka memiliki real self yang mendekati ideal 
self-nya, atau yang disebut oleh Rogers menuju keadaan 
congruence yaitu keadaan ketika real self individu identik dengan 
ideal self-nya. 
Berlawanan dengan kecemasan yang dialami oleh etnis 
Tionghoa di Indonesia pada umumnya, mereka merasa real self-
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nya sebagai Tionghoa bukanlah suatu ancaman, mereka merasa 
nyaman dengan kenyataan itu. Hal ini justru membuat masyarakat 
menerima mereka secara apa adanya, masyarakat menerima 
mereka, termasuk ke-Tionghoaan mereka. 
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok misalnya, gubernur DKI 
Jakarta ini menyebut dirinya sebagai “orang Indonesia yang 
kebetulan keturunan Tionghoa” (Mirza, 2014). Hal ini menunjukkan 
ia nyaman dengan ke-Tionghoaan-nya dan hal itu tidak 
menghalanginya untuk menjadi Indonesia. Ia mengaku 
memutuskan menjadi pejabat karena melihat bahwa orang miskin 
kalah dengan orang kaya, orang kaya kalah dengan pejabat, 
pejabat korup kalah dengan pejabat yang lurus dan jujur. Itulah 
ideal self yang ingin dicapai oleh Ahok, yaitu menjadi pejabat agar 
dapat membela orang miskin, kenyataan bahwa ia adalah etnis 
Tionghoa (real self-nya) tidak menjadi halangan untuk mewujudkan 
ideal self-nya, sehingga real self-nya pun bergerak ke arah ideal 
self-nya, menjadi semakin identik dengan ideal self-nya. 
Berikut adalah proses atau tahapan tercapainya keadaan 
congruence atau semakin mendekatnya real self kepada ideal self 
pada diri etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia (seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 4) : 
Yang pertama ialah terbuka terhadap pengalaman, individu 



etnis Tionghoa mampu keluar dari kerangka referensinya sebagai 
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etnis Tionghoa, ia tidak bersikap kaku dan defensif terhadap 
siapapun termasuk orang yang berlainan etnis. Ia mampu fleksibel 
dan melihat kenyataan secara apa adanya. 

Gambar 4 
Kongruensi pada etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia 

Hal ini membawa individu pada tahap yang kedua, yaitu 
memiliki kehidupan eksistensial, artinya individu tidak lagi melihat 
ke masa lalu, hal-hal yang tidak menyenangkan yang dialami orang 
lain maupun dialami sendiri di masa lalu sebagai dampak latar 
belakang etnis, tidak terlalu mempengaruhinya. Yang menjadi 
perhatian utamanya adalah apa yang terjadi di kehidupannya saat 
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ini, detik ini. individu berorientasi pada pengalaman-
pengalamannya sebagai organisme. 
Selanjutnya pada tahap ke-tiga, individu mampu 
mempercayai diri sebagai organisme. Semakin hari ia semakin 
mengembangkan internal Locus of Evaluation-nya, yaitu ia semakin 
mengandalkan dirinya sendiri dalam mengambil keputusan, 
membuat penilaian dan menentukan perilaku. Sebagai etnis 
Tionghoa semakin hari ia tidak lagi mengandalkan pandangan-
pandangan orang lain, baik dari in-group, maupun dari outgroup-
nya sehingga dapat dikatakan ia mampu bersikap netral dan 
menjadikan pengalaman-pengalaman organismik-nya sebagai 
pedoman utama dalam bersikap dan berperilaku. 
Sebagai dampak dari proses-proses sebelumnya, pada 
tahap ke-empat, individu mampu untuk hidup bebas berdasarkan 
pilihan-pilihannya, pada etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia, ia 
tidak lagi terpengaruh atau terbebani oleh latar belakang etnisnya 
dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya, sehingga iapun 
bertanggung jawab penuh atas konsekuensi pilihan-pilihannya 
tersebut. Ia tidak akan menyalahkan orang lain maupun keadaan 
jikalau ternyata pilihan-pilihannya tersebut memiliki dampak negatif. 
Puncaknya, pada tahap berikutnya, yaitu tahap ke-lima, 
dalam sikap bertanggung jawab penuh atas diri dan pilihan-
pilihannya, secara kreatif, individu akan melibatkan diri atau 
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berpartisipasi dalam lingkungannya. Hal ini karena dalam 



pemenuhan terhadap dorongan aktualisasinya, individu juga 
memiliki dorongan untuk berkontribusi pada dorongan aktualisasi 
orang lain disekitarnya. Maka individu etnis Tionghoa di Indonesia 
pun berperan aktif dalam lingkungannya. Mereka peduli dengan 
masyarakat di mana mereka berada, mereka secara kreatif 
memberikan sumbangsih bagi masyarakat sesuai dengan pilihan 
hidup mereka. 

Gambar 5 
Proses Real Self etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia 
mendekati Ideal Selfnya sehingga mengarah pada keadaan Congruence 
( menuju a fully functioning person) 
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Perlu dicatat bahwa dalam proses ini mungkin sekali terjadi 
tarik-menarik antara bergerak ke arah congruency dengan bergerak 
ke arah incongruency (seperti yang ditunjukkan pada gambar 6) 
Dengan kata ada saat-saat di mana pada individu-individu etnis 
Tionghoa yang menjadi Indonesia ini juga terjadi keadaan 
incongruence, namun dengan kesadaran bahwa pengalaman 
merupakan pedoman yang utama (sehingga mereka terus 
mempertahankan sikap terbuka terhadap pengalaman), mereka 
pada akhirnya berhasil mengarahkan real self-nya mendekati ideal 
self atau mencapai keadaan congruence. Sekali lagi, untuk 
mencapai kongruensi ini tidaklah mudah, sebaliknya melalui proses 
yang panjang dan penuh perjuangan, sehingga tidak dipungkiri 
seringkali hanya dapat dicapai oleh individu yang telah matang 
secara kepribadian atau dengan kata lain telah mencapai usia 
dewasa bahkan tergolong senior. 
Pada akhirnya masyarakat tidak lagi melihat etnis Tionghoa 
yang menjadi Indonesia berdasarkan latar belakang etnis mereka. 
Identitas etnis mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
diri mereka, namun diri mereka secara keseluruhan melampaui 
identitas etnis mereka. Inilah yang kemudian dilihat oleh 
masyarakat, yaitu individu yang utuh dan berfungsi secara penuh 
dalam dan bagi masyarakat justru dalam penerimaan diri mereka 
sendiri sebagai Tionghoa. Oleh karena itu orang-orang Tionghoa 
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yang menjadi Indonesia ini merupakan suatu fenomena yang 
menarik untuk diteliti. 

Gambar 6 
Proses tarik menarik antara incongruency dan congruency 
pada etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia 



Apakah benar orang-orang Tionghoa yang menjadi 
Indonesia ̶ sebagai orang-orang yang dianggap ideal di masyarakat 
tersebut ̶ mencapai keadaan congruence atau kongruensi antara 
real self dan ideal self-nya, sebagaimana yang disampaikan oleh 
Carl Rogers dalam Self-theory-nya? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A.[0] [6] [7] [8] ... Metode Penelitian Kualitatif 
Penelitian mengenai etnis Tionghoa menjadi Indonesia 
dalam kajian teori Self Carl Rogers ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif.[0] [19] [31] Dengan menggunakan metode penelitian 
kualitatif peneliti bermaksud untuk mengungkap dan memahami 
sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui atau baru sedikit 
diketahui (Strauss & Corbin, 2009). 
Herdiansyah (2010) menambahkan bahwa dalam rangka 
memahami suatu fenomena, dalam metode kualitatif, peneliti 
mengajukan serangkaian pertanyaan penelitian untuk dijawab 
melalui pemahaman. Metode kualitatif bersifat open-ended atau 
terbuka dan dipilih karena dapat memberi rincian yang kompleks 
tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.[4] 
Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan temuan-
temuan dari kehidupan individu-individu yang menjadi subjek 
penelitiannya dalam setting atau latar belakang sosial alamiah 
(Strauss, 2009; Holliday, 2010). 
Metode penelitian kualitatif bersifat interpretatif, yang artinya 
peneliti menerjemahkan temuan-temuan mereka mengenai suatu 
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fenomena, dengan tujuan untuk menghadirkan pemahaman yang 
objektif atas kenyataan tersebut. (Strauss, 2009; Denzin dan 
Lincoln dalam Emzir, 2010).[7] [34] Interpretasi peneliti dalam penelitian 
kualitatif memegang peranan penting, sehingga Holliday (2010) 
memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif lebih menyerupai 
sebuah lukisan yang mewakili kesan dan pemahaman peneliti 
daripada sebuah foto yang menangkap kenyataan yang benar-
benar terjadi.[7] 
Pendekatan Studi Kasus 
Bentuk atau model penelitian kualitatif yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah studi kasus.[0] [19] [34] [12] ... Yin (2005) berpendapat 
bahwa studi kasus merupakan strategi yang tepat dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan penelitian “[0] bagaimana” dan “mengapa” 
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yang pada dasarnya bersifat eksplananatoris. Lebih lanjut Yin 
menjelaskan definisi teknis studi kasus sebagai model yang 
digunakan untuk meneliti fenomena dalam konteks kehidupan 
nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tak tampak 
dengan tegas ;[14] [45] dan apabila multi sumber bukti dimanfaatkan.[14] 
Studi kasus dapat didefinisikan sebagai suatu model yang 
menekankan pada eksplorasi dari suatu “[0] sistem yang berbatas”. 
Studi kasus dilakukan secara mendetail pada suatu kasus maupun 
beberapa kasus, disertai dengan penggalian data secara 
mendalam.[0] Dengan kata lain Studi Kasus merupakan model 
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penelitian kualitatif yang terperinci mengenai individu atau unit 
sosial tertentu selama kurun waktu tertentu.[0] ( Herdiansyah, 2010; 
Stake dalam Holliday, 2010). 
Bentuk studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
studi kasus instrumental (instrumental case study), yaitu penerapan 
studi kasus pada beberapa kasus atau lebih, bukan karena ingin 
mengetahui hakikat kasus tersebut saja, melainkan ingin 
memahami kasus tersebut dalam kaitannya dengan sebuah teori 
(Stake dalam Herdiansyah, 2010).[0] [6] [9] [18] ... 
B. Tema-tema yang Diungkap 
Dalam penelitian mengenai etnis Tionghoa yang menjadi 
Indonesia ini, peneliti menggunakan teori Self dari Rogers sebagai 
konstruksi teoritis. Berikut ini adalah tema-tema yang akan 
diungkap dalam penelitian ini ialah : 
(1). Real self atau pemahaman individu etnis Tionghoa 
mengenai diri sendiri secara apa adanya dan bagaimana proses 
pembentukan real self tersebut. Di dalam proses tersebut, 
diantaranya adalah bagaimana penerimaan subyek terhadap diri 
sendiri, termasuk terhadap kenyataan dirinya sebagai etnis 
Tionghoa di Indonesia dan bagaimana subyek memaknai dirinya 
sebagai bagian dari etnis Tionghoa di Indonesia. 
(2). Ideal self atau diri yang ingin diwujudkan oleh individu 
etnis Tionghoa dan bagaimana proses pembentukan ideal self 
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tersebut. Di dalam proses tersebut, diantaranya adalah bagaimana 
pengaruh orang lain dan masyarakat terhadap ideal self individu, 
bagaimana subyek melihat dirinya sendiri dari kacamata 
masyarakat, bagaimana pemahaman subyek mengenai 
masyarakat di mana ia berada, bagaimana pemahaman subyek 
mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 
(3). Proses mereka dalam menjadi etnis Tionghoa yang 
menjadi Indonesia. Kenyataan mereka sebagai minoritas di 
Indonesia yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara real 
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self dan ideal self mereka dan bagaimana mereka mengatasinya. 
Bagaimana pengaruh prasangka dan diskriminasi yang mereka 
alami terhadap konsep diri mereka dan bagaimana mereka 
memaknai pengalaman-pengalamannya sebagai hasil interaksi 
dengan lingkungannya sehingga mampu diterima oleh masyarakat. 
Adapun tema-tema tersebut dibagi dalam lima belas kategori 
sebagai berikut : 
A1 : Dorongan aktualisasi 
A2 : Organismic valuing 
A3 : Positive regard 
A4 : Positive self regard 
A5 : Real self 
B1 : Society 
B2 : Conditions of worth 
=====================51/152======================
51 

B3 : Conditional positive regard 
B4 : Conditional positive self regard 
B5 : Ideal self 
C1 : Keterbukaan terhadap pengalaman 
C2 : Kehidupan eksistensial / hidup di masa kini 
C3 : Internal locus of evaluation 
C4 : Hidup bebas berdasarkan pilihan 
C5 : Peran aktif dan kreatif terhadap lingkungan 

C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian 
studi kasus ialah metode wawancara sistematik yang disertai 
observasi (Yin, 2005;[46] [8] [36] [40] ... Creswell, 2015). Baik metode wawancara 
maupun observasi akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut 
adalah definisi kedua metode pengumpulan data tersebut: 
1. Wawancara 
Pengertian wawancara menurut Moleong (2005) adalah 
percakapan dengan maksud tertentu. Dalam bentuknya yang paling 
sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang 
dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang 
mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam 
jawaban-jawabannya sendiri.[4] Herdiansyah (2010) mengemukakan 
bahwa dalam wawancara terjadi interaksi, pertukaran aturan, 
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tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi dan 
bukan semata-mata satu pihak melakukan pembicaraan dan yang 
lainnya mendengarkan.[48] 
Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini 
ialah teknik wawancara mendalam atau In Depth Interview, yaitu 
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teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung atau 
wawancara kepada responden informan secara mendalam.[32] [13] [24] [25] ... 
(Sutopo, 2006). 
Sedangkan bentuk wawancara yang akan diterapkan dalam 
penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti 
mempersiapkan batasan tema dan alur pembicaraan yang akan 
dilakukan dalam setiap sesi wawancara dengan subyek, namun 
pertanyaan peneliti bersifat terbuka, sehingga subyek dapat 
dengan bebas mengemukakan jawaban sepanjang tidak keluar dari 
konteks pembicaraan.[14] Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti 
menggunakan pedoman wawancara sebatas pada topik-topik 
pembicaraan yang mengacu pada tema sentral yang telah 
ditetapkan (Herdiansyah, 2010) 
Berikut ini adalah pedoman wawancara dalam penelitian 
studi kasus ini : 
1. Real Self 
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1.1 Bagaimana dan sejak kapan Anda bisa menjadi diri 
Anda yang sekarang ini ? 
1.2 Bagaimana lingkungan Anda? Apakah mereka 
menerima Anda? 

1.3 Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? 
1.4 Apa yang Anda lihat dari diri Anda sendiri? 
1.5 Apakah Anda suka menjadi diri Anda sendiri? 

1.6 Apa arti hidup Anda? 

2. Ideal Self 
2.1 Apa arti masyarakat dan lingkungan bagi Anda? 
2.2 Apakah Anda menyadari adanya tuntutan dari 
masyarakat bagi Anda, khususnya menyangkut 
identitas etnis Anda? Bagaimana sikap dan perilaku 
Anda menanggapi hal tersebut? 
2.3 Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Anda? 
2.4 Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri di 
masyarakat? 
2.5 Diri seperti apakah yang ingin Anda wujudkan? 
2.6 Apakah Anda sudah berhasil mewujudkan diri 
tersebut di atas? 
3. Proses menjadi Indonesia 
3.1 Apa pendapat Anda tentang warisan budaya Anda 
sebagai Tionghoa? 
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3.2 Bagaimana hal tersebut mempengaruhi Anda? 
3.3 Bagaimana interaksi Anda dengan masyarakat? 
3.4 Apa pendapat Anda tentang masyarakat, pemerintah 
dan bangsa Indonesia? 
3.5 Apakah Anda telah merasa menjadi bagian dari 
masyarakat? Apa yang Anda lakukan sebagai bagian 
dari masyarakat? 
3.6 Apa yang semestinya dilakukan etnis Tionghoa di 
Indonesia? 
3.7 Apa pendapat Anda tentang menjadi orang 
Indonesia? 
3.8 Apa yang Anda lakukan untuk menjadi orang 
Indonesia? 
Sebelum melakukan wawancara semi terstruktur dengan 
pedoman wawancara tersebut di atas, peneliti terlebih dulu 
melakukan building rapport dengan cara melakukan wawancara tak 
terstruktur kepada subyek penelitian. 
2. Observasi 
Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan 
mencermati serta “[31] [0] [6] merekam” perilaku untuk suatu tujuan tertentu 
(Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah, 2010).[6] [0] Dengan 
mengandalkan kelima panca inderanya, peneliti memperhatikan 
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fenomena yang terjadi di lapangan dan “merekam”nya untuk tujuan 
ilmiah (Angrosino dalam Creswell, 2015). 
Berdasarkan keterlibatan peneliti, pada penelitian ini 
digunakan metode observasi nonpartisipan/pengamat sebagai 
partisipan, yaitu peneliti merupakan outsider dari kelompok yang 
sedang diteliti. Peneliti kemudian merekam data tanpa terlibat 
langsung dengan aktivitas atau masyarakat yang diamati (Creswell, 
2015). 
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melengkapi 
data yang diperoleh dari metode wawancara.[10] [12] Berdasarkan sifatnya 
untuk melengkapi data dari hasil wawancara ini, peneliti melakukan 
observasi dengan metode anecdotal record.[10] Menurut Herdiansyah 
(2010) metode anecdotal recod dilakukan oleh peneliti dengan cara 
mencatat perilaku yang khas, unik, dan penting yang dilakukan 
subjek penelitian.[0] Pencatatan dilakukan sesegera mungkin dan 
seteliti mungkin secara kronologis sehingga dapat merekam 
perilaku-perilaku yang dianggap penting dan bermakna.[0] 
Peneliti melakukan observasi secara langsung dalam setting 
alamiah narasumber atau subyek, yaitu dengan mengamati subyek 
dalam kehidupan kesehariannya, dalam berinteraksi dengan 
masyarakat, dalam pekerjaaannya, dalam kegiatan sosial atau 
kegiatan kemasyarakatannya. 
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D. Subyek Penelitian 
Dalam menentukan subjek penelitian, yaitu narasumber 
yang diwawancarai, peneliti mempertimbangkan apakah 
narasumber merupakan orang yang memiliki informasi yang 
diinginkan, apakah mereka mempunyai wewenang untuk 
memberikan informasi tersebut, dan apakah mereka mau 
memberikannya.[4] Peneliti bertanggung jawab untuk mengetahui 
sejauh mana kelayakan narasumber tentang pendapat, 
pengalaman dan hubungannya, dan tentang informasi yang akan 
diperolehnya selama wawancara (Afrizal, 2014).[4] 
Metode pemilihan subjek yang digunakan dalam penelitian 
ini ialah non-random sampling, yang artinya penentuan subjek 
penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang 
disesuaikan dengan latar belakang fenomena dan tujuan penelitian.[18] [28] [11] 
Adapun teknik yang dipilih dalam penelitian ini ialah purposeful 
sampling, yaitu teknik pemilihan subjek berdasarkan kriteria-kriteria 
tertentu yang dimiliki oleh subjek yang dianggap sesuai dengan 
tujuan penelitian (Herdiansyah, 2010).[18] [27] [26] [9] ... 
Creswell (2015) mengemukakan bahwa teknik purposeful 
sampling dapat dilaksanakan dengan menggunakan salah satu 
atau lebih dari sembilan strategi yang ada. Dalam penelitian ini 
strategi sampling yang akan digunakan adalah homogeneous 
sampling dan snowball sampling. Homogeneous sampling 
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dilaksanakan sebelum pengumpulan data, yaitu peneliti memilih 
subjek penelitian atas dasar kesamaan sifat atau karakteristik dari 
kelompok atau populasinya. Dalam penelitian ini peneliti 
mendasarkan pemilihan subjek yang memenuhi kriteria sebagai 
etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia merujuk pada kesaksian-
kesaksian orang-orang di sekitar subjek. Yaitu dengan cara 
melakukan wawancara ke beberapa kelompok masyarakat di 
lingkungan peneliti sendiri dan komunitas Tionghoa yang ada 
Semarang. 
Sedangkan strategi snowball sampling dilakukan setelah 
atau ketika pengambilan data tengah berlangsung, yaitu subjek 
penelitian berkembang dari satu orang ke orang berikutnya sesuai 
dengan perkembangan penelitian yang dilakukan. Menurut 
Herdiansyah (2010) strategi ini dapat dilakukan dengan cara 
meminta rujukan kepada subjek sebelumnya atau orang lain 
mengenai subjek baru yang dapat memberikan atau melengkapi 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
Adapun kriteria subjek etnis Tionghoa yang menjadi 
Indonesia adalah individu etnis Tionghoa berusia 50 tahun ke atas, 
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yang lahir dan dibesarkan di Indonesia oleh orangtua dari latar 
belakang etnis Tionghoa. Identitasnya sebagai etnis Tionghoa 
diketahui masyarakat sekitarnya. Ia menjalani kehidupan yang 
menunjukkan integritasnya sebagai bangsa Indonesia dan 
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kehidupan itu memberikan dampak bagi orang lain, sehingga 
masyarakat, khususnya pribumi, dapat memberikan kesaksian 
mereka tentang hal ini. 
Kriteria usia dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 
pertimbangan bahwa transformasi menjadi Indonesia ini, 
merupakan suatu proses yang tidak mudah, terjadi tarik menarik 
antara incongruency dan congruency, yang terjadi dalam rentang 
waktu yang relatif panjang dalam kehidupan seseorang, maka di 
tentukan subyek penelitian ini dalam rentang usia 50 tahun ke atas. 
Sedangkan kriteria adanya kesaksian masyarakat sekitar 
ditentukan berdasarkan pandangan Rogers bahwa etnis Tionghoa 
yang telah menjadi Indonesia, sebagai a fully functioning person, 
akan berkontribusi pada pemenuhan aktualisasi orang lain, atau 
dengan kata lain, memiliki kehidupan yang berdampak atau 
bermanfaat bagi orang lain. 
Adapun pilihan profesi, lingkup dampak kehidupan subyek, 
maupun cara (kreativitas) subyek dalam mempengaruhi 
lingkungannya, tidak menjadi kriteria dalam penelitian ini, sehingga 
dimungkinkan adanya variasi subyek menyangkut hal-hal tersebut 
di atas. 
E. Validitas 
Menurut Creswell (2015), dalam proses pengumpulan dan 
analisis data, peneliti perlu menjamin bahwa temuan dan 
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interpretasinya akurat.[12] Dalam penelitian ini untuk memastikan 
validitas temuan-temuan penelitian maka akan digunakan strategi-
strategi sebagai berikut : 
1. Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi 
Mendiskusikan hasil temuan sementara ataupun hasil akhir 
peneitian dengan teman sejawat yang juga tertarik dan meneliti 
masalah yang sama. 
2. Triangulasi 
Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber untuk 
mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena 
yang diteliti (Herdiansyah, 2010). Triangulasi dilakukan sebagai 
usaha untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan hal 
lain diluar data tersebut, yaitu dengan cara melakukan pengecekan 
atau pembandingan terhadap data tersebut (Moleong, 2007). 
Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi 
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sumber, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber-
sumber yang berbeda, sehingga tidak terjadi bias. Data yang 
diperoleh dari triangulasi berperan sebagai bukti penguat dari data 
yang diperoleh sebelumnya (Creswell, 2015; Patton dalam Moleong 
2007). 
Triangulasi sumber yang akan dilakukan peneliti untuk 
memahami fenomena etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia ialah 
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dengan cara memperoleh informasi atau kesaksian dari orang-
orang terdekat subyek; seperti pasangan hidup dan/atau anggota 
keluarga. Selain itu triangulasi sumber pada penelitian ini juga akan 
dilakukan pada orang-orang dalam lingkungan subyek yang 
merasakan dampak positif dari kehidupan subyek. 
F. Analisis Data 
Dalam metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan 
temuan, peneliti melakukan serangkaian prosedur analisis dan 
interpretasi (Strauss, 2009). Analisis data dalam penelitian kualitatif 
adalah suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, 
perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang lain.[7] 
Peneliti melakukan pencarian dan pengaturan transkripsi 
wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain, untuk 
kemudian menentukan data penting, menginterpretasikan, 
mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan 
mencari hubungan-hubungan antar kelompok. 
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis 
data bukanlah dua hal yang terpisah.[30] Pengumpulan data dan 
analisis data dilakukan bersamaan.[30] Selama proses penelitian, 
seorang peneliti secara terus menerus menganalisis datanya. Oleh 
sebab itu Faisal (2003) menyebutkan analisis data dalam penelitian 
kualitatif sebagai kegiatan siklus, bukan linear. 
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Menurut Creswell (2015), analisis data yang paling sesuai 
untuk pendekatan studi kasus dengan multiple case ialah dengan 
menggunakan tahap-tahap sebagai berikut : 
1. Analisis berupa pembuatan deskripsi detail tentang 
kasus-kasus yang diangkat. Peneliti memisah-misahkan 
data dan mengumpulkannya dalam cara yang lebih 
bermakna. 
2. Peneliti mencari persamaan dan perbedaan di antara 
kasus tersebut. Peneliti menetapkan pola dan berusaha 
menemukan korespondensi antara dua atau lebih 
kategori. 
3. Peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik dari 
analisis tersebut, yaitu generalisasi yang dapat dipelajari 
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oleh masyarakat dari kasus tersebut, maupun diterapkan 
pada pelbagai kasus yang lain. 
Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dalam 
penelitian ini akan dilakukan analisis data dengan tahap-tahap 
sebagai berikut:[37] [8] [47] [23] ... 
1. Mendeskripsikan kasus-kasus etnis Tionghoa menjadi 
Indonesia secara rinci, meliputi subyek, setting dan 
aktivitasnya. 
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2. Mengelompokkan data tersebut menjadi kategori-kategori 
sesuai dengan konstruksi teoritis yang digunakan (Teori 
Self dari Rogers). 
3. Menyederhanakan kategori-kategori tersebut ke dalam 5 
tema utama. 
4. Mengembangkan generalisasi naturalistik tentang etnis 
Tionghoa menjadi Indonesia. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

G. Kancah Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini meliputi individu-individu etnis 
Tionghoa, laki-laki dan perempuan dari latar belakang pendidikan, 
sosial dan ekonomi berbeda. Profesi dan pekerjaan mereka juga 
bervariasi. Individu-individu etnis Tionghoa tersebut berada pada 
rentang usia 50-an hingga 80-an tahun. 
Sesuai dengan kriteria pemilihan subyek, individu-individu ini 
memiliki kesamaan dalam hal mendapatkan pengakuan dan 
kesaksian dari lingkungannya sebagai etnis Tionghoa yang telah 
menjadi Indonesia, dalam arti perilaku mereka membawa dampak 
positif bagi lingkungannya. Adapun besar kecilnya dampak dari 
laku kepedulian mereka terhadap masyarakat bukan menjadi fokus 
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dari penelitian ini. 
Penelitian di lakukan di lingkungan alamiah dari masing-
masing subjek yaitu di kota Semarang dan Surakarta. Kedua kota 
ini menjadi setting dari penelitian ini sebagai gambaran dari kota 
besar di Indonesia pada umumnya. Tidak ada kriteria khusus dalam 
pemilihan setting penelitian selain sebagai lingkungan alamiah 
subjek terpilih. 
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Sedangkan permasalahan dalam penelitian ini ialah untuk 
memahami pembentukan konsep diri individu etnis Tionghoa yang 
menjadi Indonesia tersebut menurut teori Self Carl Rogers. Teori ini 
dinilai sesuai untuk penelitian ini karena Rogers mengakui adanya 
peran lingkungan dalam pembentukan konsep diri individu, maka 
melalui teori ini peneliti ingin melihat kaitan antara individu etnis 
Tionghoa dengan lingkungannya sehingga dapat menjadi 
(manusia) Indonesia. 
H. Pelaksanaan Penelitian 
Sesuai dengan metode non-random sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan 
pendekatan kepada sejumlah teman, kolega dan komunitas-
komunitas yang ada di kota Semarang untuk mendapatkan 
referensi mengenai kandidat subjek penelitian yang sesuai dengan 
kriteria-kriteria sebagai etnis Tionghoa yang meng-Indonesia, 
dengan cara menggunakan questioner, baik secara lisan maupun 
tertulis.[41] [9] [6] [7] ... 
Peneliti mendapat banyak masukan mengenai individu-
individu etnis Tionghoa yang memenuhi kriteria sebagai subyek 
penelitian. Banyak teman, kolega maupun komunitas-komunitas di 
Semarang yang antusias mengusulkan nama-nama yang mereka 
pandang sebagai Tionghoa yang menjadi Indonesia. 
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Dari sekian banyak nama kandidat, peneliti memilih tiga 
nama sebagai subyek penelitian. Adapun pemilihan ke-tiga nama 
ini berdasarkan pertimbangan bahwa ketiganya memenuhi kriteria 
sebagai etnis Tionghoa yang memberi dampak positif bagi 
lingkungan, ketiganya mendapatkan pengakuan dan kesaksian dari 
lingkungannya secara meyakinkan dan ke-tiganya telah secara 
konsisten berperan serta dalam masyarakat selama lebih dari 10 
tahun. 
Peneliti kemudian melakukan pendekatan awal kepada ke-
tiga subyek terpilih. Peneliti menjelaskan tentang topik dan tujuan 
penelitian yang dilakukan, sekaligus meminta kesediaan mereka 
untuk menjadi subyek penelitian, selanjutnya peneliti melakukan 
cross-check terhadap informasi yang diterima sebelumya mengenai 
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subyek, dengan cara melakukan wawancara tidak terstruktur 
terhadap subyek. Ke-tiga subyek terbukti sesuai dengan informasi 
yang diterima peneliti sehingga mereka benar-benar memenuhi 
kriteria sebagai subyek penelitian. Setelah itu barulah kemudian 
penelitian dilaksanakan yaitu dengan cara melakukan observasi 
dan wawancara secara mendalam atau in-depth interview. 
Penelitian berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, yaitu 
dari bulan Agustus 2016 hingga Desember 2016, secara bertahap. 
Subyek 1 : selama kurun waktu Agustus 2016 - Oktober 2016 
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Subyek 2 : selama kurun waktu September2016 - November 2016 
Subyek 3 : selama kurun waktu Oktober 2016 - Desember 2016. 
Sebagai non-participant observer, peneliti sebanyak 
mungkin melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
perilaku dan kegiatan subyek dalam keseharian di lingkungan 
alamiahnya masing-masing, yaitu di rumah dan di tempat kerja 
subyek. Lokasi wawancara juga dipilih berdasarkan petimbangan 
ini, sehingga seluruh sesi wawancara ke-tiga subyek dilangsungkan 
di rumah atau di tempat kerja subyek. Sedangkan untuk waktu 
dilaksanakannya penelitian, peneliti menyesuaikan diri dengan 
jadwal masing-masing subyek. 
I. Hasil Penelitian 
I. Subyek 1 
1. Identitas Subyek 
Nama : Lo Siauw Ging 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Alamat : Jagalan 27, Surakarta 
Tempat/ Tanggal lahir : Magelang, 16 Agustus 1934 
Pekerjaan : Dokter 
2. Profil Subyek 
Hampir semua orang di Surakarta mengenal Dokter Lo 
Siauw Ging, atau yang biasa di sebut dokter Lo. Mereka 
mengenalnya sebagai sosok dokter yang dermawan dan 
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berdedikasi tinggi. Ketika ditanya mengenai dokter Lo, mereka 
biasanya menjawab: “O tahu, dokter yang tidak menarik biaya 
pasiennya itu kan.” 
Riwayat dokter Lo di Surakarta dimulai sejak tahun 1964. 
Yaitu sejak ia pertama kali ditugaskan di Panti Kosala (sekarang 
Rumah Sakit Dr. Oen). Kini dokter Lo masih berpraktik di Rumah 
Sakit Kasih Ibu dan juga membuka praktik dokter umum di 
rumahnya. Hingga hari ini sudah 48 tahun dokter Lo membuka 
praktik tanpa menarik biaya bagi warga kurang mampu. 
Di usianya yang ke-82 tahun, secara fisik dokter Lo telah 



banyak mengalami penurunan, bahkan belakangan dokter Lo 
sempat terkena serangan stroke ringan yang mau tidak mau 
mengharuskan dia untuk beristirahat total. Namun begitu 
dinyatakan sehat, dokter Lo kembali menjalani rutinitasnya sebagai 
dokter tanpa mengenal lelah. 
Meski tidak muda lagi, dokter Lo sama sekali bukan sosok 
orang tua yang lemah apalagi jompo, suaranya lantang, tegas dan 
tidak pernah ragu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. 
Demikian juga dengan ekspresinya, raut mukanya berseri-seri, 
menampakkan semangat dan gairah hidup. 
Menanggapi peneliti yang mempertanyakan alasan dokter 
Lo membebaskan biaya bagi pasien kurang mampu, dengan lugas 
ia menjawab: “Orang nggak punya kok mbayar, ya nanti mau beli 
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beras ya ngga bisa.” Jawaban yang ringkas dan sederhana namun 
jelas menunjukkan ketulusan dan kepeduliannya bagi sesama, 
khususnya rakyat miskin. 
Ketulusan inilah yang ditangkap oleh warga Surakarta, 
hingga merekapun dengan tulus menerima dokter Lo sebagai 
bagian dari mereka, tanpa memandang lagi latar belakang 
etnisnya. Salah seorang rekan pribumi dokter Lo bahkan secara 
gamblang mengakui: “Kamu tu ( dokter Lo) malah lebih njawani 
daripada orang Jawa sendiri.” ( Dalam konteks masyarakat di 
Surakarta mayoritas pribumi adalah etnis Jawa). Bahkan ketika 
kota Surakarta beberapa kali dilanda bencana kerusuhan dan 
banyak etnis Tionghoa menjadi sasaran, warga sekitar rumah 
dokter Lo tanpa diminta beramai-ramai menjaga rumah dokter Lo. 
Mereka dengan berani menghadang serbuan amuk massa dan 
membela dengan lantang, menyebut dokter Lo sebagai dokter 
sosial. 
3. Hasil Observasi 
Dokter Lo berperawakan sedang, berkulit putih, bermata 
sipit, berwajah bulat, di usianya yang ke-82, tubuhnya terlihat agak 
kurus, namun raut wajahnya terlihat cerah dan sorot matanya 
tajam. Gaya bicaranya lugas, suaranya lantang. Peneliti menemui 
dokter Lo di ruang prakteknya, di rumahnya, di jalan Jagalan 27, 
Surakarta. Ia tampak sebagai pribadi yang tegas, tidak suka basa- 
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basi dan apa adanya. Namun di balik sikap tegas tersebut dokter 
Lo sangat sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. 
Senyum dan keramahan yang tidak dibuat-buat juga tak luput dari 
perhatian peneliti. 
Rumah sekaligus tempat praktik dokter Lo berada di 
lingkungan yang cukup nyaman, dekat dengan akses jalan raya, 



namun juga dekat dengan perkampungan penduduk. Pertama kali 
peneliti menjumpai Dokter Lo, pada medio 2015, ia menjalankan 
praktik tanpa bantuan asisten, namun paska serangan stroke pada 
pertengahan 2016 lalu, peneliti mengamati adanya seorang 
perawat dari Rumah Sakit Kasih Ibu ditugaskan sebagai asisten. 
Sesuai pengamatan peneliti, dokter Lo membuka praktik di 
rumahnya, dari pk. 06.00 hingga pk. 08.00 WIB, setelah itu ia 
menuju Rumah Sakit Kasih Ibu untuk bertugas di poliklinik umum. 
Sore harinya, setelah beristirahat, dokter Lo kembali membuka 
praktik dari pk. 16.00 hingga pk. 20.00 WIB atau hingga semua 
pasien sudah dilayani. 
Sesuai jadwal penelitian pada 20 Agustus 2016, peneliti tiba 
di tempat praktik dokter Lo tepat sebelum praktik sore hari dimulai. 
Beberapa pasien telah menunggu. Begitu lampu ruang praktik 
dinyalakan, pasien yang pertama kali datang mengetuk pintu ruang 
praktik dan dipersilakan masuk untuk menemui dokter Lo. Pasien-
pasien yang datang berasal dari latar belakang yang beragam. Ada 
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yang datang dengan mobil, ada pula yang menggunakan becak 
atau kendaraan bermotor, ada etnis Tionghoa, ada pula etnis Jawa, 
dari anak kecil hingga warga lanjut usia. 
Peneliti dapat melihat bahwa para pasien menunjukkan 
sikap toleransi, ramah, saling menyapa satu sama lain. Semua 
menunggu giliran dengan sabar. Satu per satu pasien masuk ke 
ruang periksa, setiap pasien berkonsultasi terlebih dahulu, baru 
kemudian diperiksa, setelah itu dokter Lo memberikan resep. Rata-
rata pasien diperiksa selama 10-15 menit. 
Dokter Lo selalu berbicara to the point kepada pasien-
pasiennya, tidak berbasa-basi. Bahkan ada orang tua pasien yang 
kena marah dokter Lo karena menunda untuk berobat sehingga 
penyakit yang diderita oleh anaknya itu bertambah parah. Pasien 
yang berkecukupan diijinkan membayar oleh dokter Lo berapapun 
yang mereka mampu bayarkan, sedangkan pasien yang tidak 
mampu, sama sekali tidak perlu membayar. Pernah beberapa kali 
ada pasien yang tidak mampu ingin membayar, dokter Lo dengan 
tegas mengatakan tidak perlu. Kebanyakan pasien kurang mampu 
sudah maklum dengan pendirian dokter Lo ini, sehingga biasanya 
selesai diperiksa dan menerima resep, mereka hanya 
mengucapkan terimakasih dan mohon pamit kepada dokter Lo. 
4. Hasil Wawancara 
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Lo Siauw Ging terlahir sebagai anak ke-tiga dari lima 
bersaudara yang semuanya laki-laki. Ayahnya adalah pedagang 
tembakau di Magelang. Meskipun tinggal di kawasan Pecinan, ia 



mengaku kedua orang tuanya tidak pernah melarang untuk 
berteman dengan siapapun. Keluarga dokter Lo sudah tidak 
menjalankan tradisi dan budaya Tionghoa. Meski kedua orangtua 
beragama konghucu, dokter Lo dan saudara-saudaranya 
bersekolah di sekolah Katolik atau Kristen. 
Lingkungan sekolah adalah tempat dokter Lo mula-mula 
berinteraksi secara intensif dengan teman-teman dan guru dari 
latar belakang etnis yang berbeda dengan dirinya. Ia mengaku 
tidak pernah ada masalah menyangkut identitas etnisnya selama 
bersekolah dan ia berteman baik dengan semua. 
Dalam lingkungan keluarga, sejak usia remaja dokter Lo 
melihat ayahnya yang sakit-sakitan. Keadaan ini menyebabkan 
keluarga menanggung biaya yang cukup besar dan kakak laki-
lakinya harus berhenti sekolah untuk bekerja meneruskan usaha 
keluarga. Hal ini menimbulkan keinginan Lo Siauw Ging muda 
untuk menjadi dokter. 
Ketika Lo Siauw Ging hendak menempuh pendidikan 
sebagai dokter, ayahnya memberikan wejangan yang rupa-rupanya 
sangat penting bagi dokter Lo, seperti yang dituturkannya kepada 
peneliti berikut ini : 
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Memang dari pertama waktu saya pamit minta ijin orang tua 
untuk sekolah kedokteran, itu almarhum ayah pernah pesen, 
pokoknya kalau jadi dokter prinsipnya, pokoknya jangan 
khusus cari duit. Kalau memang mau jadi orang kaya, jadilah 
pedagang saja, jangan jadi dokter. 

Dokter Lo sengaja memilih untuk berkuliah di Universitas 
Airlangga, Surabaya, karena tidak mau mengikuti kakak laki-lakinya 
yang kedua, yang terlebih dulu berkuliah di fakultas kedokteran 
Universitas Indonesia. (Adik laki-laki dokter Lo kemudian juga 
menempuh pendidikan dokter di Universitas Indonesia). 
Selama kuliah dokter Lo hidup mandiri dan mendapatkan 
pelbagai pengalaman yang membentuk dirinya. Ia semakin banyak 
berinteraksi dengan orang-orang dari luar kelompok etnisnya. 
Salah seorang sahabatnya adalah seorang pribumi. Bersama 
seorang sahabat Tionghoa lainnya, bertiga mereka magang di 
rumah sakit yang sama dan menjalin persahabatan yang erat. 
Pada saat itu pula dokter Lo mengenal Profesor Wahab, 
guru besar di Universitas Airlangga, yang mengajarnya untuk 
menjaga sikap netral sebagai dokter. Demikian penuturan dokter Lo 
tentang dosennya tersebut : 
Waktu saya sekolah tu ada profesor yang ngajar bahwa 
intinya kalau bagi seorang dokter itu paling tepat itu jangan 
menganut agama. Istilahnya dia pakai istilah universil, kalau 
universil itu kita aman, dalam arti kata kita netral. 
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Setelah lulus dari sekolah kedokteran, sebagai pegawai 
negeri dokter Lo menerima penugasan di desa-desa terpencil, 
salah satunya di Gunung Kidul. Ketika itulah dokter Lo justru 
terkena penyakit leptosirosis yang mematikan. Kemungkinan 
hidupnya pada saat itu diperkirakan hanya 10% - 30%, namun 
dengan pertolongan sesama rekan dokter bernama dokter Supanji 
beserta istri, dokter Lo berhasil diselamatkan dan pulih dari 
penyakit tersebut. Dokter Lo memaknai hal itu sebagai mukjizat, 
seperti yang ia ungkapkan kepada peneliti sebagai berikut : 
Ya jadi ya, bahwa sampe tertolong itu kan sesuatu mujizat. 
Saya merasa bahwa itu kalau bukan Tuhan Allah ya ndak 
mungkin tertolong.Ya mau tidak mau itu kan kita ingin 
membalas budi. Balas budi kepada Tuhan Allah tu caranya 
gimana. Ya caranya cuma berbuat se . . Ya kan kita 
memberikan kepada Tuhan Allah tu kan ya ndak bisa, 
bisanya ya terhadap sesama manusia itu. 

Sesudah peristiwa itu dokter Lo ditempatkan di rumah sakit 
pusat di Yogyakarta. Namun kemudian dokter Lo dikucilkan oleh 
rekan-rekannya sesama dokter akibat pendiriannya yang menolak 
untuk bergabung dalam HSI ( Himpunan Sarjana Indonesia). 
Dokter Lo dengan tegas menyatakan tidak tertarik untuk terlibat 
dalam organisasi politik manapun. Penolakan itu berakibat dokter 
Lo dipindah tugaskan ke Surakarta pada tahun 1964. 
Di Surakarta dokter Lo di tempatkan di Panti Kosala, di 
bawah pimpinan dokter Oen, yang pada saat itu sudah dikenal 
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dengan kedermawannya bagi warga kurang mampu. Dokter Lo 
sangat tersentuh melihat keteladanan seniornya itu. Sebagai 
catatan pada saat itu dokter Oen berusia 61 tahun dan dokter Lo 
berusia 30 tahun. Berulangkali dalam wawancara, dokter Lo 
mengungkapkan kekagumannya kepada dokter Oen : 
Ya saya terus terang mengagumi dokter Oen, sebagai 
dokter ndak pernah narik tarif atau apa tu memang ndak 
pernah. Orang yang paling miskinpun tetep bisa berobat. 
Prakteknya mulai jam 4 pagi, gimana? Itu luar biasa. 
Padahal jauh lebih banyak urusannya beliau itu 
dibandingkan saya sekarang, jauh lebih banyak. 
Selama 4 tahun dokter Lo bekerja tanpa gaji di Panti Kosala. Ia 
tinggal di satu ruangan di Panti Kosala dan memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dengan apa yang disediakan di rumah sakit. 
Pada tahun 1968, dokter Lo menikah dengan Maria Gan 



(Gan May Kwee). Sebelum menikah dokter Lo memastikan calon 
istrinya mengetahui bahwa sebagai dokter ia akan mengikuti jejak 
dokter Oen, yang artinya hampir seluruh waktunya diabdikan bagi 
kepentingan orang banyak dan juga tidak ada harta yang melimpah 
seperti layaknya penghasilan dokter pada umumnya. Pernyataan 
ini dikonfirmasi oleh ibu Maria Gan sendiri, yang menambahkan 
bahwa pada saat mengajak menikah, dokter Lo berkata belum tahu 
apakah suatu saat bisa membeli rumah sendiri. (Setelah menikah 
mereka tinggal di rumah kontrakan dekat dengan Panti Kosala, 
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sebelum akhirnya mereka pindah di rumah Jagalan pada tahun 
1972). 
Nyatanya selama hampir 50 tahun pernikahan mereka, ibu 
Maria Gan selalu mendukung suaminya. Dukungan istrinya ini 
membuat dokter Lo beranggapan tidak pernah ada hambatan 
berarti selama menjalankan panggilannya sebagai “dokter sosial” 
(istilah yang ia sebutkan sambil tersenyum). 
Bersamaan dengan pernikahannya, dokter Lo memutuskan 
untuk membuka praktik dokter umum sendiri (mula-mula di rumah 
kontrakan di Sorogenen kemudian di rumah di jalan Jagalan 
hingga sekarang). Sejak itu pula dokter Lo membebaskan biaya 
bagi pasien tidak mampu. Sedangkan bagi pasien yang mampu 
untuk membayar, dokter Lo sama sekali tidak menentukan tarif. 
“Saya serahkan kembali kepada pasien. Jadi wes tidak pernah ada 
tarif”, demikian penjelasan dokter Lo. 
Selain membebaskan biaya konsultasi, dokter Lo juga 
memberikan obat secara gratis bagi pasien tidak mampu. Baginya 
ini adalah bagian dari cara kerjanya untuk tidak tanggung-tanggung 
atau setengah-setengah dalam menolong orang. Dalam opininya, 
percuma apabila setelah digratiskan biaya periksa, pasien tidak 
mampu membeli obat, atau memaksakan untuk membeli obat, 
sedangkan sebenarnya untuk makanpun mereka tidak mampu. 
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Dokter Lo mengaku mendapat bantuan dari para donatur 
untuk biaya pembelian obat ini. Salah satu donatur terbesarnya 
adalah sahabatnya sejak masih menjadi mahasiswa kedokteran 
dan suaminya. Sambil tersenyum dokter Lo bercerita bahwa 
donaturnya tersebut muslim dan pribumi. Mereka mempercayakan 
dana setiap bulan untuk disalurkan kepada siapapun yang dokter 
Lo anggap perlu untuk dibantu. 
Hingga hari ini dokter Lo masih setia menjalankan 
panggilannya. Kepada peneliti ia menyampaikan masih akan terus 
menjalankan pekerjaannya selama masih kuat. Ia mengaku pada 
titik ini ia sudah menjalani kehidupan yang diinginkannya dan 



bahwa apa yang sudah dilakukannya selama ini memberikan 
kepuasan batin yang tidak dapat digantikan oleh apapun. 
5. Pembahasan 
5.1 Real Self : The Calling to be One’s Self (Memenuhi Panggilan 
Diri) 
Rogers (1961) mengemukakan bahwa setiap individu 
bertanggung jawab untuk menemukan dirinya sendiri menurut 
dorongan aktualisasinya yang dimilikinya. Tidak ada satupun hal 
diluar diri orang itu sendiri yang dapat menentukan dorongan 
aktualisasi-nya. Sejak muda dokter Lo telah menyadari dorongan 
yang kuat untuk menjadi dokter. Dorongan ini muncul sebagai hasil 
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pemaknaan dokter Lo terhadap relasinya dengan keluarga. 
Sebagaimana yang dikatakan Rogers (1961) bahwa dalam 
usahanya untuk menemukan dirinya sendiri, individu melakukan 
eksplorasi terhadap relasi-relasi yang dimilikinya dengan 
lingkungannya. 
Kondisi ayah yang sakit-sakitan dan konsekuensi yang 
dihadapi keluarga (biaya yang tinggi dan kakak laki-laki yang putus 
sekolah karena harus bekerja) membentuk dokter Lo sebagai 
individu yang memiliki rasa kepedulian tinggi baik bagi keluarga, 
maupun lingkungannya. Hingga ia mampu memiliki empati 
terhadap semua orang yang mengalami penderitaan yang serupa 
dengan yang dialami oleh ayah dan keluarganya. 
Kepedulian, kepekaan dan rasa empati ini menghantarkan 
dokter Lo pada keinginan untuk menjadi dokter. Keinginan ini 
didasari oleh kesadaran bahwa profesi ini adalah profesi yang 
mulia karena menolong sesama manusia yang menderita. Itulah 
panggilan hidup dokter Lo, itulah dorongan aktualisasinya. 
Bagi dokter Lo, menjadi dokter bukan sekedar pilihan profesi 
untuk mencari nafkah dengan cara mengobati orang sakit, seperti 
terungkap dalam kutipan wawancara berikut ini : 
Pasien itu dibantu ya tidak cuma soal kesehatannya, ya 
sebetulnya itu kan sudah bukan bidang kesehatan, tapi kan 
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ya mau tidak mau. Kalau kita ndak tuntaskenkan kan ya 
gimana to? Kemanusiaan itu bukan hanya kesehatan tok. 

Sebagai catatan kutipan wawancara itu berkaitan dengan 
sebuah peristiwa ketika seorang pasien dari luar kota meninggal, 
sedangkan istri dan anaknya sama sekali tidak ada biaya. Dokter 
Lo bukan hanya mengurus dan membayar biaya pemakaman, 
namun juga membiayai keluarga almarhum untuk pulang kembali 
ke kampung halaman dengan selamat. 



Mengikuti dorongan aktualisasinya, dokter Lo sejak muda 
sudah memiliki kecenderungan kuat untuk berperilaku menurut 
organismic valuing-nya. Terbukti ketika hendak menempuh 
pendidikan untuk menjadi dokter, alih-alih mengikuti jejak kakaknya 
yang lebih dulu masuk di Universitas Indonesia, dokter Lo memilih 
untuk berkuliah di Universitas Airlangga, Surabaya. Pada tahap-
tahap berikut dalam kehidupannya, dokter Lo semakin 
mengandalkan organismic valuing-nya. Misalnya ketika ia 
memutuskan untuk bekerja di Panti Kosala tanpa menerima gaji. 
Selama 4 tahun dokter Lo magang kepada dokter Oen, yang kala 
itu menjabat sebagai direktur Panti Kosala, tanpa menerima uang 
sepeserpun. Keyakinan pada diri sebagai organisme yang 
menentukan sendiri pilihan hidupnya inipun semakin nyata pada diri 
dokter Lo ketika ia memutuskan untuk membuka praktik dokter 
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umum tanpa menarik biaya bahkan memberikan obat gratis bagi 
pasien kurang mampu. 
Langkah demi langkah yang diambil berdasarkan organismic 
valuing-nya ini menghantarkan dokter Lo pada pengalaman-
pengalaman yang membuat ia berkembang dan mendapatkan 
positive regard dari orang lain. Rogers (1961) mengatakan bahwa 
positive regard mutlak diperlukan oleh individu untuk dapat 
menerima dirinya sendiri apa adanya dan mengembangkan positive 
self-regard. 
Pada kasus dokter Lo, positive regard yang pertama 
diperoleh dari keluarga sebagai lingkungan terdekat. Hal ini nyata 
ketika ayah dokter Lo memberikan persetujuan dan wejangan bagi 
Lo muda yang hendak menempuh pendidikan sebagai dokter (lihat 
kutipan wejangan ayah dokter Lo pada bagian sebelumnya). 
Positive regard didapatkan pula dari sosok ibu Maria Gan atau Gan 
May Kwee sebagai istri. Seperti yang diakui oleh dokter Lo berikut 
ini : 
Ingin berbuat sesuatu dalam bidang sosial itu kalau ndak 
dapet dukungan dari keluarga kan ndak mungkin bisa to. 
Saya menikah dengan istri, dia sudah tau cara hidup saya 
seperti ini. Istri sebagai wanita yang tidak pernah menuntut 
apa-apa. Pokoknya saya seperti ini, ya wes, pokoknya dia 
malah mendukung. 
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Dukungan dari keluarga maupun istri, merupakan positive 
regard pada tahapan yang berbeda dalam kehidupan dokter Lo, 
namun dampaknya sama yaitu membuat dokter Lo mampu memiliki 
positive self-regard atau cara pandang yang positif mengenai 



dirinya sendiri. Positive self-regard inilah yang kemudian membuat 
dokter Lo mampu mengembangkan real sef-nya. 
Dokter Lo paham benar siapa dirinya. Dia menggunakan 
kata “watak” untuk menjelaskan dirinya sendiri. Berulangkali dalam 
wawancara kata “watak” muncul. “Mereka sudah tau watak saya. 
Mereka sudah tau cara kerja saya, cara kerja saya ya begini ini”, 
demikian dokter Lo menjelaskan tentang dirinya. 
Uniknya dokter Lo menyebutkan bahwa yang ia maksud 
dengan “watak” adalah cara kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa 
dokter Lo mengindentifikasi dirinya dengan apa yang dilakukannya. 
Misalnya ketika ia mengatakan bahwa salah seorang donatur yang 
notabene adalah seorang pribumi, bersedia menyumbangkan 
sejumlah uang setiap bulan lantaran sudah paham benar “watak” 
dokter Lo. Secara tidak langsung ia menyampaikan bahwa yang 
terpenting baginya ialah donatur itu mengenal siapa dia berkaitan 
dengan apa yang dilakukannya yaitu pekerjaannya sebagai dokter 
bagi kaum marjinal. Termasuk di dalam kata “watak” tersebut 
terkandung makna melakukan pekerjaan dengan efektif, tuntas dan 
tidak setengah-setengah. Dokter Lo memaknai kesemuanya itu 
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sebagai esensi dari dirinya sendiri. Itulah dirinya, itulah diri Lo 
Siauw Ging yang unik dan yang membedakannya dari individu-
individu lain. Itulah real self dokter Lo. 
5.2 Ideal Self : The Inevitable Environment Within Self (Diri yang 
Berkembang dalam Kesatuan dengan Lingkungan) 
Rogers (1961) mengemukakan bahwa dalam keunikannya 
sebagai organisme yang memenuhi dorongan aktualisasinya, 
setiap individu menyadari keberadaan dirinya sebagai bagian dari 
lingkungannya. 
Sejak muda dokter Lo berinteraksi dengan masyarakat di 
mana ia berada. Ia mengaku bergaul dengan semua orang dari 
semua kalangan, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di 
sekolah. Sejauh ingatannya, semua temannya, baik yang Tionghoa 
maupun yang Pribumi, semua berteman baik dengannya. Hal ini 
berlanjut hingga ia dewasa, terbukti dengan persahatannya dengan 
rekan calon dokter yang pribumi dan juga hubungan kerjasama 
dokter Lo dengan salah seorang donatur terbesarnya, yang juga 
adalah seorang pribumi. 
Pengalaman yang diperoleh dokter Lo dalam interaksinya 
dengan masyarakat memunculkan suatu kesadaran bahwa sebagai 
individu, dirinya adalah bagian dari masyarakat. Kesadaran ini terus 
berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan interaksi yang 
terjadi; hingga ketika sudah menjadi dokter, ia tidak dapat 
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menyangkal adanya dorongan untuk menolong mereka yang paling 
membutuhkan dalam masyarakatnya. Berikut penuturan dokter Lo 
kepada peneliti mengenai hal ini: 
Kalau saya anggep ya semua itu (pasien) sesama manusia. 
Artinya tu ndak pernah saya liat derajat tu ndak ya. Dalam 
arti kata mereka membutuhkan sesuatu sebagai sesama 
manusia, nah itu mau tidak mau kita tu ya tergugah, ya 
gimana bisa membantu mereka to. 

Bersamaan dengan semakin besarnya kesadaran sebagai 
bagian dari masyarakat, dokter Lo juga menyadari adanya 
conditions of worth, yaitu adanya persyaratan tertentu bagi 
seseorang agar dapat diterima oleh masyarakat (Rogers, 1961). 
Secara alamiah dokter Lo menyesuaikan diri dengan masyarakat 
dimana ia berada, mengikuti tatanan masyarakat dimana ia tinggal 
dan ia mengaku ia menyukai masyarakat Solo (Surakarta) yang 
dinilainya sebagai orang-orang yang rendah hati. 
Dokter Lo juga menyadari bahwa sebagai keturunan 
Tionghoa ada conditions of worth tertentu yang diharapkan dari 
dirinya. Menjawab pertanyaan peneliti mengenai asimilasi yang 
sempat digalakkan pemerintah Orde Baru, Dokter Lo mengaku 
lebih setuju apabila asimilasi berlangsung secara alamiah seperti 
yang ia terapkan dalam kehidupannya. Meskipun keturunan 
Tionghoa, dokter Lo mengaku tidak bisa berbahasa Mandarin 
maupun menjalankan tradisi-tradisi budaya Tionghoa. Ia mengaku 
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100 persen mencintai Indonesia dan bangga menjadi orang 
Indonesia. 
Meski demikian peneliti menemukan bahwa dokter Lo tidak 
menyetujui dan menerima begitu saja wujud-wujud conditions of 
worth yang tidak sesuai dengan real self-nya. Contohnya ketika 
pemerintah Orde Baru menghimbau semua etnis Tionghoa di 
Indonesia agar mengganti nama menjadi nama Indonesia, dokter 
Lo sama sekali tidak merasa perlu untuk mengganti nama. Ia 
memilih mempertahankan nama Lo Siauw Ging, karena itu adalah 
nama pemberian orang tuanya dan karena ia berpendapat tidak 
perlu menggunakan nama Indonesia untuk menunjukkan kecintaan 
pada Indonesia. “Percuma namanya sudah Indonesia kalau 
perbuatannya tidak baik. Lebih baik tunjukkan dengan perbuatan 
untuk Indonesia”, demikian ia menjelaskan pendiriannya. 
Pilihan-pilihan yang diambil dokter Lo tersebut tampak 
berlawanan dengan conditions of worth yang berlaku pada saat itu 
namun hal itu justru membuat dia mampu menjadi dirinya sendiri, 
tidak ada keterpaksaan, tidak ada kepura-puraan. Hal ini yang 
ditangkap oleh masyarakat di sekitar dokter Lo sehingga mereka 
melihat sosok dokter Lo yang genuine, original dan apa adanya. 



Peran sertanya sebagai dokter yang mempedulikan rakyat miskin 
merupakan bukti nyata ia berbagian dalam masyarakat dan itulah 
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pemenuhan conditions of worth-nya yang tidak dapat disangkal 
oleh siapapun. 
Perilaku dokter Lo tersebut di atas mendapat conditional 
positive regard dari masyarakat. Dokter Lo mengaku, beberapa 
rekan pribumi justru menyatakan persetujuan mereka dengan 
keputusan dokter Lo tidak mengganti namanya. Dokter Lo juga 
menerima conditional positive regard dari masyarakat Solo, baik 
mereka yang pernah menjadi pasiennya maupun mereka yang 
mengetahui pengabdiannya bagi rakyat miskin. Dokter Lo mengaku 
menyadari betul bahwa masyarakat Surakarta secara tulus 
memperhatikan dan mencintainya. Hal ini membuat dokter Lo 
mampu menilai diri secara positif dalam konteks sebagai bagian 
dari masyarakat atau dengan kata lain memiliki conditional positive 
self-regard. 
Di masa mudanya dokter Lo telah melihat hal yang sama 
pada dokter Oen, bagaimana masyarakat Surakarta begitu 
mencintai dokter Oen karena pengabdiannya bagi rakyat miskin. 
Dokter Lo mengaku ia banyak dibentuk oleh pengalaman-
pengalamannya selama magang kepada dokter Oen. Keteladanan 
dokter Oen kemudian menjadi puncak dari suatu proses yang 
memberi arah pada diri yang ingin diwujudkannya, sekaligus 
merupakan pengembangan atau enhancement dari real selfnya. 
Itulah ideal self-nya. 
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5.3 The Continuous Parallel Enhancement (Proses Paralel 
Pengembangan Diri yang Berkelanjutan) 
Rogers (1961) menyebutkan bahwa lima tahapan yang 
harus dilampaui individu dalam rangka menjadi a fully functioning 
person ialah keterbukaan terhadap pengalaman, kehidupan 
eksistensial, internal locus of evaluation, hidup bebas berdasarkan 
pilihan dan peran aktif dan kreatif terhadap lingkungan. Proses itu 
bukanlah suatu proses yang linear dan sertamerta terhenti begitu 
individu bersangkutan melampaui kelima tahapan, sebaliknya 
menurut Rogers, proses ini merupakan suatu proses yang 
berkelanjutan dan terus berlangsung seumur hidup. Semakin 
berulang proses itu, semakin intens pula proses tersebut, sehingga 
semakin mengarah kepada tercapainya kongruensi antara real self 
dan ideal self individu tersebut. 
Pada kasus dokter Lo, peneliti menyederhanakan proses 
tersebut kedalam 3 tahap yang paralel dalam kehidupan dokter Lo. 
Pada masing-masing tahap terdapat 5 langkah menuju a fully 



functioning person, sesuai teori Rogers. 
Pada tahap pertama, yaitu pada masa mudanya, dokter Lo 
menemukan bahwa sebagai individu ia memiliki kepedulian 
terhadap keluarga dan sesama, yang merupakan real self-nya pada 
saat itu, sedangkan yang menjadi arah pengembangan dirinya 
=====================86/152======================
86 

adalah cita-cita untuk menjadi dokter. Ia menjadikan pengalaman 
sebagai acuan untuk hidup di masa kini. Terbukti dari 
keterbukaannya untuk bergaul dengan siapa saja, meski ia tau 
adanya prasangka dan diskriminasi bagi kelompok etnisnya. Ia 
lebih percaya pada kenyataan yang dijumpainya bahwa teman-
teman dan guru-gurunya yang pribumi memperlakukan dia dengan 
baik. 
Semakin terbuka dan semakin mengandalkan 
pengalamannya, dokter Lo semakin percaya diri dan 
mengandalkan dirinya sendiri. Ia semakin mengembangkan internal 
locus of evaluation-nya. Pendapat dan pandangan orang lain tidak 
lagi menjadi acuan, sebaliknya pertimbangan yang utama berasal 
dari dalam dirinya sendiri. Peneliti meyakini dengan alasan inilah 
dokter Lo memutuskan untuk berkuliah di Surabaya, jauh dari 
kakaknya yang berkuliah di Jakarta. Ia mulai menjalani hidup yang 
bebas berdasarkan pilihannya sendiri. Selanjutnya sebagai 
mahasiswa dokter Lo berperan aktif dan kreatif dalam 
lingkungannya. Ibu Maria Gan menceritakan bahwa semasa kuliah 
dokter Lo pernah membela seorang teman yang dianggapnya 
benar dihadapan seorang dosen, akibatnya dosen itu sempat 
merasa tersinggung. Khawatir dosen itu akan memperpanjang 
persoalan itu, teman-teman mendorong dokter Lo untuk minta maaf 
ke sang dosen menjelang ujian kelulusan. Dokter Lo menolak. 
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Sebaliknya ia belajar begitu keras dan lulus dengan gemilang. 
Sesudah itu barulah ia meminta maaf apabila pernah menyinggung 
dosen yang bersangkutan. 
Pada tahap kedua proses yang sama kembali berulang 
dengan intensitas yang lebih besar. Sesudah dokter Lo lulus dari 
fakultas kedokteran, ia mulai menjalankan panggilannya sebagai 
dokter. Sebagaimana telah disampaikan di bagian sebelumnya, 
dokter Lo mulai bertugas sebagai dokter di daerah-daaerah 
terpencil. Ia menemukan real self-nya sebagai dokter seperti yang 
ia cita-citakan. Keterbukaannya terhadap pengalaman semakin 
berkembang bersamaan dengan eksplorasi yang ia lakukan di 
tengah-tengah masyarakat desa. Pada titik itulah dokter lo 
kemudian mengalami a near death experience atau suatu 
pengalaman yang nyaris merenggut nyawanya, yaitu ketika ia 



dinyatakan hanya memiliki harapan hidup 10% - 30% akibat 
leptosirosis. 
Kenyataan bahwa ternyata ia dapat disembuhkan dan dapat 
pulih seperti sedia kala merupakan suatu pengalaman yang 
dimaknai oleh dokter Lo sebagai suatu mukjizat dan dengan 
internal locus of evaluation-nya ia menyimpulkan bahwa sebagai 
manusia yang berhutang nyawa (berhutang budi) kepada Dia yang 
telah menyembuhkannya (Tuhan Allah), maka ia harus membalas 
budi dengan cara berbuat kebaikan kepada sesama manusia. 
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Kesadaran itu membuat dokter Lo tidak melihat lagi ke 
belakang, pilihan-pilihan hidup yang diambilnya dan laku yang 
dijalaninya setelah peristiwa itu, mengarah kepada tujuan hidup 
untuk “membalas budi” ini. Muncullah ideal self untuk menjadi 
dokter bagi semua orang tanpa membedakan golongan, etnis, 
agama, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Yang ia inginkan 
ialah menjadi dokter bagi sesamanya manusia. 
Pada tahap berikutnya, yaitu tahap ke-tiga, selama bertugas 
di sebuah rumah sakit di Jogjakarta, dokter Lo sudah mulai 
mewujudkan ideal self tersebut di atas. Hal ini nampak dari 
penolakan dokter Lo untuk bergabung dengan HSI atau Himpunan 
Sarjana Indonesia (Suatu organisasi politik yang berafiliasi dengan 
Partai Komunis Indonesia). Meskipun dimusuhi dan dikucilkan oleh 
para koleganya, dokter Lo tetap kukuh pada pendiriannya. 
Keteguhan pendirian dokter Lo ini bersumber pada internal 
locus of evaluation-nya yang berkeyakinan bahwa seyogyanya 
dokter harus bersikap netral dan tidak terkait dengan organisasi 
apapun. 
Selanjutnya setelah dokter Lo dipindahtugaskan ke Panti 
Kosala di Surakarta, pengalaman demi pengalaman semakin 
meningkatkan keterbukaan dokter Lo terhadap pengalaman. 
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Salah satu pengalaman itu adalah perjumpaan dokter Lo 
dengan dokter Oen. Dokter Lo melihat sendiri bagaimana dokter 
Oen membebaskan biaya bagi rakyat miskin yang berobat, ia juga 
melihat bagaimana dokter Oen membuka praktek sejak pukul 04.00 
WIB demi melayani pasien sebanyak mungkin dan masih banyak 
lagi kiprah dokter Oen bagi masyarakat. 
Hal-hal yang dilakukan dokter Oen tersebut seringkali 
dianggap tidak masuk akal dan bahkan oleh sebagian orang 
dianggap sebagai tindakan menyusahkan diri sendiri, namun 
dengan keterbukaannya terhadap pengalaman, dokter Lo melihat 
bahwa apa yang dokter Oen lakukan adalah pilihan hidup yang 
patut untuk dijalani. 



Ia mulai mengikuti teladan dokter Oen dengan cara bekerja 
di Panti Kosala tanpa menerima gaji selama 4 tahun. Hal ini jelas 
menunjukkan pilihannya akan suatu kehidupan eksistensial yang 
berorientasikan masa kini. 
Dengan semua pengalaman dan interaksi dengan pasien 
yang dijumpainya, berdasarkan internal locus of evaluation-nya, 
dokter Lo menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua orang baik 
dan pantas untuk ditolong; bahwa sudah menjadi hak setiap orang 
yang sakit untuk menerima pengobatan, sehingga sebagai dokter, 
sudah menjadi kewajibannya untuk menolong mereka, 
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bagaimanapun caranya. Berdasarkan penilaian ini Dokter Lo 
memilih untuk menjalani hidup sesuai panggilannya dan mulai 
membuka praktik dengan membebaskan biaya bagi pasien tidak 
mampu, ia juga tidak menetapkan biaya bagi siapapun yang datang 
dan sejak hari itu hingga hari ini dokter Lo berperan aktif dan kreatif 
sebagai dokter untuk menolong masyarakat yang tak lain adalah 
sesamanya manusia. 
Bukan berarti setelah mencapai ideal self pada tahap ini 
dokter Lo sebagai individu berhenti berproses, sebaliknya proses 
real self dokter Lo untuk mencapai ideal self-nya terus berlangsung 
dengan intensitas yang terus bertambah. Contohnya dalam proses 
selanjutnya berdasarkan internal locus of evaluation-nya, dokter Lo 
memutuskan untuk tidak menganut agama apapun. Ia percaya 
sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan mengaku ia hanyalah alat dari 
Tuhan Allah untuk menolong sesama, namun ia tidak mau 
menganut salah satu agama karena hal itu mungkin mempengaruhi 
sikap netralnya sebagai dokter. 
Kepada peneliti dokter Lo mengakui bahwa ia sudah 
menjalani kehidupan yang menjadi panggilan jiwanya. Dokter Lo 
mengaku bahwa ia mendapatkan kepuasan jiwa dari semua yang 
telah dilakukannya. Hal ini merupakan wujud kongruensi pada diri 
individu yang mampu merealisasikan ideal self-nya (Boeree, 2006). 
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Sebagai manusia ia menyadari bahwa ia tidak sempurna 
dan masih memiliki banyak kekurangan dan masih banyak yang 
ingin ia perbuat bagi masyarakat banyak. Hal ini menunjukkan 
dokter Lo sebagai individu terus berkembang, namun sejauh ini 
melalui proses yang panjang dalam kehidupannya, dokter Lo telah 
mencapai kongruensi antara real self dan ideal self-nya. Di usianya 
yang ke 82, ia menjumpai ia telah menjadi dirinya sendiri dan 
menjadi diri yang ia cita-citakan dalam dirinya sendiri. 
6. Intensitas Tema Subyek 1 
Tabel 1 



Intensitas Tema etnis Tionghoa menjadi Indonesia pada 
Subyek 1 
No 
Tema 
Intensitas 
Keterangan 
1 
Kesadaran dorongan 
aktualisasi sejak muda 
+++ 
Sejak muda sangat 
jelas ingin jadi 
dokter untuk 
menolong orang. 

2 
Mengkaitkan dorongan 
aktualisasi dengan profesi/ 
jabatan secara langsung 
+++ 
Mengkaitkan 
dorongan 
aktualisasi untuk 
jadi dokter 

3 
Internal locus of evaluation 
melampaui conditions of worth 
+++ 
Orang miskin 
berhak 
mendapatkan 
Pengobatan 

4 
Originalitas 
real self yang muncul saat ini 

+++ 
dokter sosial 

5 
Kongruensi antara real self 
dan ideal self 
+++ 
mengakui telah 
mencapai diri yang 
ingin diwujudkan 
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7. Bagan Subyek 1 
Tabel 2 
Proses Paralel Pengembangan Diri Subyek 1 
RS 1 
C1 .1 
C2 .1 
C3 .1 
C4.1 
C5.1 
IS 1 
Peduli 
sesama 
dan keluarga 
Ayah sakit, 
Interaksi dg 
lingkungan 
Hidup di 
masa kini 
Kuliah di 
Surabaya 
Hidup 
mandiri 
Berani 
membela 
prinsip 
Menjadi 
dokter 
Hasil: IS 1 = RS 2 
RS 2 
C1.2 
C2.2 
C3.2 
C4.2 
C5.2 
IS 2 
Menjadi 
dokter 
Nyaris 
meninggal 
Ingin 
membalas 
budi 
Menolak 



ikut politik 
bersikap 
netral 
Konsekuen 
dengan 
pilihan 
Semakin 
berperan 
aktif sbg 
dokter 
Menjadi 
dokter 
penolong 
sesama 
Hasil : IS2 = RS 3 
RS 3 
C1.3 
C2.3 
C3.3 
C4.3 
C5.3 
IS 3 
Dokter 
yang aktif 
menolong 
sesama 
Jumpa 
dengan 
dr.Oen 
Magang 
selama 4 
tahun 
Orang 
miskin 
berhak 
diobati 
Buka 
praktik 
gratis 
Terus 
membantu 
masyarakat 
miskin 
Dokter 
sosial bagi 
masyarakat 
Hasil : IS3 = RS 4 
Keterangan : 



RS : Real Self 
IS : Ideal Self 
C1 – C5 merupakan 5 langkah menuju a fully functioning person : 
C1 : Keterbukaan terhadap pengalaman 
C2 : Kehidupan eksistensial di masa kini 
C3 : Internal locus of evaluation 
C4 : Hidup bebas berdasarkan pilihan 
C5 : Peran aktif dan kreatif dalam lingkungan 

II. Subyek 2 
1. Identitas Subyek 
Nama : Veronika Susanti ( Lim Yoe Sian ) 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Alamat : Widosari II / 61, Semarang 
Tempat/ Tgl. Lahir : Purwokerto, 4 September 1960 
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Pekerjaan : Wiraswasta 
2. Profil Subyek 
Ibu Sian atau ibu Vero adalah seorang wanita keturunan 
Tionghoa berusia 56 tahun. Seperti kebanyakan wanita keturunan 
Tionghoa seusianya, ia juga kerap dipanggil Tante Sian atau Cik 
Sian, namun selain dipanggil dengan panggilan-panggilan tersebut, 
ia juga biasa dipanggil sebagai Bu RT. 
Ibu Sian sudah lebih dari 10 tahun menjabat sebagai ketua 
Rukun Tetangga di Widosari II. Widosari sendiri termasuk dalam 
kelurahan Brumbungan, terletak di jantung kota Semarang. 
Kawasan itu cukup asri, tentram dengan penduduk dari kelas sosial 
dan latar belakang etnis yang beragam. 
Peneliti mengenal ibu Sian dari salah seorang warga 
Widosari II yang terkesan dengan ibu ketua RT nya yang baik dan 
bertanggung jawab. Warga itu bercerita kepada peneliti tentang ibu 
Sian yang notabene minoritas tetapi mau menjadi ketua RT: 
“Padahal kan jarang etnis Tionghoa mau jadi ketua RT”, demikian 
komentarnya pada saat itu. Peneliti segera menghubungi ibu Sian 
dan meminta kesediaannya untuk menjadi narasumber penelitian 
ini. 
Dari segi penampilan dan cara berpakaian, Ibu Sian tampak 
seperti wanita keturunan Tionghoa dari kelas menengah pada 
umumnya. Pada beberapa pertemuan dengan peneliti, ibu Sian 
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mengenakan busana yang casual dan feminin, seperti t-shirt dan 
celana tigaperempat berornamen bordir atau blouse dan bawahan 
bermodel sepan. Bermata kecil, berkulit putih, dengan rambut hitam 
ikal bermodel bob sebahu. Bertubuh kecil dan langsing dengan 



tinggi kurang lebih 156 cm. Ia terkesan gesit dan enerjik. Gaya 
bicaranya cepat dan bersemangat dengan intonasi agak tinggi. 
Dengan ramah ibu Sian bercerita bahwa sebagai ketua RT ia 
berusaha agar warga Widosari II saling mengenal, saling tolong 
menolong dan kompak layaknya saudara satu sama lain. Salah 
satunya dengan menggalakkan PKK (Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga) di lingkungan Widosari II. Ibu Sian memastikan bahwa 
selama ia menjadi ketua RT, PKK di Widosari II akan tetap berjalan. 
Ibu Sian mengaku tak ada warganya yang dinomorduakan, “Antara 
warga yang Chinese dengan yang Pribumi, semua sama saja. 
Saya tahu (warga) dari pojok sana sampai pojok sana, itu saya tau 
semua.” 
Semua warga Widosari II menghargai dedikasi ibu Sian 
sebagai ketua RT, mereka semua respek kepada ibu Sian bahkan 
sejauh ini mereka tidak mau ibu Sian digantikan oleh orang lain. 
Sebagai balasan atas kesediaan ibu Sian menjadi ketua RT 
sebagian besar warga mendukung semua program-program Rukun 
Tetangga di bawah pimpinan ibu Sian. 
3. Hasil Observasi 
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Rumah Ibu Sian terletak di jalan Widosari II /61. Rumah-
rumah di jalan itu tidak terlalu besar, rata-rata berhalaman sempit 
dan berpagar rendah, demikian juga dengan rumah Ibu Sian. Di 
garasi rumahnya, ibu Sian membuka jasa laundry. Di rumah itu ibu 
Sian tinggal bersama anak laki-laki satu-satunya. 
Ibu Sian menerima peneliti di ruang tamunya, sebuah 
ruangan berukuran kurang lebih 4 x 6 m yang merangkap sebagai 
ruangan untuk menonton televisi. Ruangan itu bersih dan rapi, 
perabotan di ruangan itu sederhana, sebuah meja kaca, dua buah 
kursi sofa pendek dan sebuah kipas angin disudut ruangan. Ibu 
Sian sendiri lebih sering duduk di sebuah bangku plastik selama 
wawancara. 
Selama peneliti mengunjungi ibu Sian, beberapa kali ia 
disibukkan dengan pelanggan yang hendak mengambil atau 
menitipkan cucian. Ibu Sian dibantu oleh anaknya, Yudha, melayani 
pelanggan dengan ramah dan akrab. 
Peneliti memperhatikan relasi ibu Sian dengan tetangga-
tetangganya juga sangat dekat. Salah seorang tetangga yang 
tinggal di depan rumah mengambil titipan beberapa keperluan 
sehari-hari ketika peneliti sedang melakukan observasi dan ketika 
ibu Sian mendapat kiriman berupa makanan dan kue-kue dari 
seorang sahabat di luar kota, ia mengirim sebagian ke tetangga-
tetangga terdekat. 
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Peneliti juga melakukan observasi ketika ibu Sian dan ibu-
ibu lainnya di lingkungan Widosari II mengadakan pertemuan rutin 
PKK. Suasana tampak akrab, mereka saling menyapa dan ngobrol 
dengan santai sebelum acara dimulai. Ibu Sian sangat menghargai 
warganya, dalam setiap kesempatan ia selalu menunjukkan sikap 
demokratis dengan mendengarkan masukan dan pendapat semua 
orang. Ia juga tidak membeda-bedakan antara warga yang satu 
dengan yang lain, semua mendapat perlakuan yang sama, tanpa 
membedakan status ekonomi dan latar belakang etnis. Pertemuan 
PKK berlangsung lancar disertai protokol menyanyikan lagu Mars 
PKK dan pembacaan 10 program pokok PKK. Peneliti menangkap 
komitmen dan keseriusan warga Widosari sebagai warga negara 
Indonesia dalam pertemuan tersebut. Sebagai anggota 
masyarakat, mereka tampak menyadari bahwa mereka saling 
membutuhkan dan saling melengkapi. Semua ini tentu saja tidak 
lepas dari peran ibu Sian sebagai Ketua RT dan penggerak PKK di 
lingkungan itu. 
4. Hasil Wawancara 
Ibu Sian terlahir sebagai putri kedua dari tiga bersaudara 
yang semuanya adalah perempuan. Ayahnya, Lim Kwat Yan 
adalah seorang pedagang palawija di Purwokerto. Sehari-hari 
kedua orangtua ibu Sian membuka toko hasil bumi di pasar. 
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Memiliki orangtua yang sibuk bekerja sepanjang hari, sejak 
kecil ibu Sian sudah terbiasa untuk mencari teman sendiri untuk 
bermain. Secara alamiah ia menjalin persahabatan dengan anak-
anak tetangga seusianya. Teman sepermainannya ada yang 
sesama Tionghoa ada pula yang pribumi. Ibu Sian ingat benar 
bagaimana ia dan teman-temannya setiap hari bermain bersama. 
Mereka membakar ubi, membangun rumah-rumahan, dan bermain 
di pematang sawah. Semua itu begitu membekas di hati ibu Sian, 
hingga ia begitu bersemangat menceritakan kenangan masa 
kecilnya kepada peneliti. 
Ketika masih duduk dibangku Sekolah Dasar, ibu Sian 
mengaku belum begitu menyadari adanya perbedaan antara dia 
dan teman-temannya yang pribumi. Namun beranjak remaja, 
kesadaran tentang perbedaan etnis itu muncul. Ia ingat mulai 
menyadari perbedaan tersebut ketika ada orang yang 
memanggilnya “Cina” : 
Memang benar, saya mengalami, bener mengalami itu. Di 
panggil-panggil : “O Cina, Cina. Cina kok putih-putih. Delok o 
kui, delok o kui”. Tapi aku diem aja. Kan temene juga 
banyak, banyak temen yang orang Indonesia (pribumi), jadi 
ndak tak peduliken. Temen saya bilang : “Biarin dia bilang 
apa biarin ya, pokoke dewe dolanan ya”. 



Teman-teman sekelompoknya sama sekali tidak 
terprovokasi dan justru memberikan dukungan bagi ibu Sian. 
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Dukungan dari teman-temannya ini semakin mendorong ibu Sian 
untuk menjalin relasi dengan teman-teman dari kalangan pribumi. 
Hal ini juga didukung oleh keteladanan ayah yang sejauh 
ingatan ibu Sian selalu baik terhadap anak-anak tetangga yang 
kebanyakan adalah pribumi. Seperti penuturannya berikut ini : 
Papahku sama anak-anak kecil, sama anak-anak Indonesia 
(pribumi), Papahku sayang semua lho. Siapa yang ndak 
kenal sama Papah saya? Ndak ada. Papahku bilang gini : 
“Anak-anak suru masuk, suru maen.” Aku sampe bilang gini, 
“Pah, pah, ki apa to, sekolahan TK atau apa to?” “Ya ben to, 
cah cilik-cilik ben do dolan, seneng neng kene.” 

Ibu Sian sangat mengagumi ayahnya sebagai sosok yang 
penyayang, mandiri dan pekerja keras. Kepada peneliti, ibu Sian 
menceritakan bahwa ayahnya pernah berpesan : “Jadi orang ya, 
saling tulung menulung, kalau kamu punya, bantulah yang ndak 
punya.” 
Mengenai hal tolong-menolong, ibu Sian mengaku sebelum 
Papahnya memberikan wejangan pun, sejak kecil sebenarnya ia 
memang sudah suka menolong, seperti yang ia sampaikan pada 
peneliti berikut ini : 
Kalau dari kecil, aku orange seneng nolong, seneng nulung. 
Seneng ngewangi, nek aku. Nek ada apa-apa, “Tak ewangi 
ya.” Jadi pie ya, sudah dari kecil, nek ada apa-apa, seneng 
gitu, ngguyub. Misale orang tuan baru kerepotan. Entah itu 
baru masak, entah itu baru noto apa, mesti kepingin bilang : 
“Tak ewangi ya Mak (nenek), Engkim (bibi) tak ewangi ya.” 

=====================99/152======================
99 

Keinginan untuk menolong orang lain ini juga ibu Sian alami 
ketika melihat seorang teman sekelas yang tidak pernah jajan. Ibu 
Sian mengamati setiap harinya anak itu hanya duduk di kelas 
setiap jam istirahat. Setelah tahu hal itu disebabkan karena dia 
tidak punya uang saku, ibu Sian tanpa ragu mengajak dia ke kantin 
dan mentraktirnya. Kebiasaan mentraktir itu pun berlanjut dan 
makin banyak yang ditraktir oleh Ibu Sian, demikian penuturannya : 
Ada yang pribumi, ada juga yang Tionghoa. Itu setiap hari. 
Seneng kok. Itu temenku makan, aku makan, nemeni aku. 
Aku seneng, dia tak belike seneng. Aku ndak pernah minta 
ganti. Malah justru aku seneng, ngasii tu seneng. 



Ibu Sian mengaku tidak membeda-bedakan teman, antara 
yang Pribumi dengan yang Tionghoa, namun saat duduk di bangku 
SMA ia menyadari ada “jarak” yang semakin besar antara teman-
teman yang Tionghoa dan teman-teman yang Pribumi. 
Kalau pas kumpul, sing tengglang (Tionghoa) mesti 
rombongane tengglang kabeh. Mesti gitu. Sing indonesia 
(Pribumi) nanti ngumpul sendiri. Kadang-kadang, saya 
punya perasaan sendiri, rasa ndak enak. Kayane kok ada 
perpisahan. Rasane ada beda banget ngono lho. 

Kesadaran ini membuat ibu Sian berusaha menjembatani 
kesenjangan antara kedua kelompok ini. Ia menjalin hubungan 
yang baik dengan kedua kelompok dan berusaha melibatkan 
kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam kegiatan 
sekolah. 
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Dibesarkan di lingkungan keluarga Katolik dan bersekolah di 
sekolah Katolik sejak SD, Ibu Sian familiar dengan gereja dan 
ajaran Katolik sejak kecil, namun ibu Sian baru memutuskan untuk 
dibaptis pada saat duduk di bangku kelas 3 SMP. Ibu Sian 
mengakui bahwa hal itu karena pada saat remaja ia termasuk 
bandel dan tidak mudah patuh pada orang dewasa. Ia baru mau 
patuh dan menyelesaikan pelajaran agama ketika dibimbing oleh 
Romo Johanes, seorang pastor dari Jerman; yang ia anggap 
sebagai Romo yang sangat bijaksana dan sangat pandai mengajar. 
Ia sendiri yang meminta Romo Johanes untuk menjadi 
pembimbingnya. 
Ibu Sian dibaptis pada tahun 1977. Ia memilih sendiri nama 
baptisnya. Nama itu adalah : Veronika. Pada saat memilih nama 
itu, ia mengaku tidak mengetahui kisah hidup Santa Veronika, 
hanya saja dia suka dengan nama itu: “Dengan nama itu (Veronika) 
kok seneng ya, kalau malem terngiang-ngiang nama itu, Veronika, 
Veronika”. Setelah dibaptis barulah ia mengetahui makna di balik 
nama Veronika. Ternyata kisah hidup Santa Veronika sangat 
menginspirasi dirinya. Berulangkali ia mengungkapkan 
kekagumannya akan keberanian Santa Veronika dan sangat ingin 
meneladaninya : 
Dalam pemikiran saya Veronika itu pemberani. Berani. 
Karena waktu Yesus disiksa, Dia kan berlumuran darah. 
Hanya Veronika yang berani maju mengusap wajahnya 
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Yesus. Nah, hanya orang itu yang berani. Kalau aku di situ, 
dengan sendirinya aku mesti kepingin menolong. 



Pada tahun 1984 ibu Sian menikah dengan Yusuf Ridwan 
Sutanto dan sejak itu pindah ke Semarang. Mula-mula ia merasa 
canggung dan malu berada di lingkungan yang baru, namun ia 
mengikuti saran suaminya untuk aktif dalam kegiatan PKK di 
lingkungan rumah barunya di Widosari II. 
Pada tahun 2004 suami ibu Sian, dengan dukungan 
mayoritas warga kampung, mencalonkan diri sebagai ketua RT 
untuk menggantikan ketua RT lama yang korupsi. Sebagai istri, ibu 
Sian sangat bangga dan mendukung suaminya. Namun baru dua 
tahun menjabat sebagai ketua RT, tepatnya di bulan Januari 2006, 
mendadak suami ibu Sian sakit keras dan meninggal dunia. 
Ibu Sian sempat shocked karena kehilangan suami, yang ia 
sebut sebagai orang yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Ia 
juga menyebutkan bahwa suaminya dicintai oleh banyak orang 
karena sifatnya yang dermawan. Meski berat, ibu Sian menerima 
kenyataan ini dengan sikap realistis, ia segera berupaya untuk 
mencari nafkah. Mula-mula ia berjualan es batu, belakangan ia 
mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik, yaitu menjadi agen 
laundry, pekerjaan yang ia tekuni hingga hari ini. 
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Pada bulan Februari 2006, warga Widosari mengadakan 
pemilihan ketua RT. Di luar dugaan ibu Sian, namanya turut 
dicalonkan dan ternyata 90% warga setuju untuk menjadikan ibu 
Sian sebagai ketua RT yang baru. Semula ibu Sian menolak, 
namun setelah mengerti bahwa warga begitu ingin memiliki ketua 
RT yang jujur dan bertanggung jawab, akhirnya ibu Sian bersedia 
menjadi ketua RT dengan syarat ia boleh memilih sendiri siapa 
yang hendak ia jadikan sekretaris dan bendahara RT. 
Pada bulan Maret 2006, ibu Sian resmi dilantik menjadi 
ketua RT Widosari II. Hingga hari ini ibu Sian mengaku 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua RT 
dengan sebaik-baiknya. Ia juga bersikap adil terhadap warganya. 
Kedua hal itu terungkap dalam kutipan-kutipan wawancara berikut 
ini : 
Saya gini, saya sebagai pemimpin, karena saya sudah dipilih 
dan sudah dipercaya oleh warga, maka saya juga sebisa 
mungkin bekerja itu juga ingin dipercaya warga. Saya harus 
bekerja semaksimal mungkin. 
Antara warga yang chinese dengan yang pribumi, semua 
sama saja. Tak ratake semua. Ndak ada perbedaan sama 
sekali. Saya juga menghormati warga yang agamanya Islam, 
saya menghormati juga. Kalau ada tirakatan, 17-an, saya 
suruh ngga bikin makanan yang pakai babi. Bakminya apa 
ngga pakai babi. Pokoke halal. Kalau kita natalan, yang 
muslim, mereka ngasi kita salam sama saya, sama yang 



beragama Kristiani. Muslimnya lebaran, saya pun 
mengucapkan Minal Aidin. 
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Salah seorang warga pribumi yang beragama Islam, Bapak 
Umar, mengkonfirmasi hal tersebut di atas. Pak Umar adalah 
seorang penjahit yang telah tinggal di Widosari selama 10 tahun. Ia 
bahkan menambahkan bahwa berkat jasa Bu RT yang selalu rajin 
mengajak warga untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan RT, 
setiap tirakatan dan acara-acara lainnya, kampung Widosari II 
selalu paling meriah dibanding kampung-kampung tetangga. 
Pak Umar juga bercerita bahwa dalam hal mengurus surat 
untuk keperluan warga, Bu RT juga tidak pernah mempersulit, 
bahkan selalu siap sedia dan cepat. “Sudah baik ya, bisa 
menggiatkan warga, gitu lho”, demikian Pak Umar merangkum 
pendapatnya tentang kiprah Ibu Sian sebagai ketua RT. 
Salah satu visi ibu Sian sebagai ketua RT adalah agar 
semua warganya dapat menjadi satu keluarga besar, seperti yang 
ia sampaikan kepada peneliti berikut ini : 
Saya nda mau warga di sini seperti orang asing. Kita harus 
saling kenal.Tetangga itu kan seperti saudara, yang lebih tua 
seperti kakak, yang lebih muda seperti adik. Gitu lho. 

Baginya jalan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 
menggalakkan Program PKK. Menurut pendapatnya banyak 
permasalahan dalam masyarakat dapat terselesaikan melalui PKK. 
Ia bahkan meyakini bahwa dengan menggalakkan PKK sebagai 
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wadah bagi warga untuk guyub, tidak akan ada lagi permasalahan-
permasalahan antar etnis atau antar golongan lagi di Indonesia : 
Meskipun di sini ribut-ributnya kayak apa ya, kalau kita mau 
bersama, bersatu, kita mendoakan, saling mendoakan. Ya 
to? Pasti ada jalan. Ya to? 
Jadi saling mengenal, saling apa itu . . . Karena itulah saya 
di sini adakan PKK. Gunanya untuk apa? Ya itu. Untuk 
bersatu, untuk mengenal. Tak anggep itu semua saudara, 
jadi kalau ada apa-apa bisa saling mengetahui. 

Ibu Sian menyadari dengan menjalankan perannya sebagai 
ketua RT, ia bisa menolong banyak orang. Namun tak hanya 
sebagai ketua RT, ibu Sian mengaku sebagai manusia biasa ia 
selalu berusaha untuk menolong sesama yang membutuhkan. 
Baginya dengan saling tolong menolong ia mendapatkan kelegaan. 
Kesenangannya justru ketika bisa menolong orang lain. 



Ibu Sian mengaku selama ini sudah menjalani hidup saling 
tolong menolong seperti yang diyakininya. Iapun tidak ingin 
merubah apapun dalam kehidupannya. Ia akan selalu berusaha 
melakukan yang terbaik bagi siapapun yang membutuhkan 
bantuannya. 
5. Pembahasan 
5.1 Real Self : The Calling to be One’s Self (Memenuhi Panggilan 
Diri) 
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Sebagai individu yang unik, Ibu Sian menyadari bahwa sejak 
kecil, ia telah memiliki dorongan kuat untuk menolong orang lain. 
Secara alamiah, ia merasakan keinginan untuk menolong ketika 
melihat orang lain yang sedang kesusahan atau membutuhkan 
bantuan. 
Dorongan ini murni muncul dari dalam diri ibu Sian sendiri, 
namun menurut Rogers (1961), hal ini tidak lepas dari ekplorasi ibu 
Sian terhadap relasi-relasi yang dimilikinya. Relasi ibu Sian dalam 
keluarganya yang hangat dan egaliter, orangtua yang mandiri dan 
memiliki etos kerja tinggi, serta lingkungan sekitar yang ramah dan 
bersahabat membuatnya menjadi orang yang suka menolong. 
Dorongan untuk menolong inilah yang disebut sebagai dorongan 
aktualisasi dalam diri ibu Sian. 
Peneliti menemukan bahwa sejak muda ibu Sian 
mengandalkan organismic valuing-nya dalam menentukan pilihan 
hidup. Kecenderungan itu nampak dalam hal menerima baptisan 
secara Katolik. Sikap kritisnya membuat ia tidak segera 
memutuskan untuk dibaptis secara Katolik, meskipun rata-rata 
teman seusianya sudah lebih dulu dibaptis. Ia terlebih dulu harus 
memantapkan hatinya dan menemukan Romo yang ia pandang 
sebagai pembimbing yang tepat baginya. 
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Organismic valuing-nya jugalah yang memandunya ketika ia 
bertindak sebagai “penyandang dana” bagi teman-teman 
sekolahnya. Ia tidak menyayangkan uang sakunya sendiri, namun 
lebih memilih menggunakannya untuk mentraktir teman-temannya. 
Dalam hal ini organismic valuing-nya berperan aktif dalam 
pemenuhan dorongan aktualisasinya sebagai penolong, yaitu 
menolong teman-teman yang tidak punya uang saku agar bisa 
jajan. 
Ibu Sian mendapatkan positive regard dari lingkungan 
keluarga maupun teman-temannya. Di dalam keluarga, perilaku ibu 
Sian yang suka menolong mendapatkan dukungan dari ayahnya. 
Bahkan ibu Sian ingat betul bahwa ayahnya pernah berpesan 
demikian : 



Jadi orang ya, saling tulung menulung, kalau kamu punya, 
bantulah yang ndak punya. Jadi kalau kamu memang bisa 
membantu, bantulah yang nda isa. 

Sedangkan salah satu contoh dukungan dari teman-teman ia 
alami ketika ia diejek-ejek sebagai “Cina”. Teman-temannya 
mendukung dia agar tidak mempedulikan ejekan itu dan tetap 
bermain bersama dengan mereka. Selain itu dukungan dari terman-
teman juga nampak dari relasi ibu Sian dengan teman-teman 
sekolahnya, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Ibu Sian 
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menggambarkan bagaimana mereka begitu dekat satu sama lain 
dan sering meluangkan waktu bersama. 
Semua ini membuat ibu Sian mampu menerima diri sendiri 
secara apa adanya dan memiliki positive self regard. Ia merasa 
nyaman dengan dirinya dan dorongan aktualisasi yang dimilikinya. 
Ia mampu merealisasikan keinginannya untuk menolong orang lain, 
mula-mula dalam lingkup keluarga dan teman-teman sekolahnya, 
kemudian setelah dewasa, di lingkup lingkungan tempat tinggal dan 
sekitarnya. Itulah real self ibu Sian. Ia yakin benar bahwa ia adalah 
orang yang suka menolong dan dengan seberapa yang ia mampu, 
selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuannya, baik 
berupa tenaga, pikiran maupun materi. 
5.2 Ideal Self : The Inevitable Environment Within Self (Diri yang 
Berkembang dalam Kesatuan dengan Lingkungan) 
Memiliki orang tua yang egaliter dan menanamkan 
keterbukaan untuk bergaul dengan siapa saja, ibu Sian sejak kecil 
tidak mengalami masalah untuk bergaul dengan siapa saja. 
Menginjak usia remaja, ibu Sian menyadari adanya perbedaan 
antara etnis Tionghoa dan Pribumi, namun hal ini tidak 
membuatnya menarik diri dan berhenti menjadi bagian dari 
lingkungannya. Sebaliknya, dalam kesadarannya sebagai bagian 
dari masyarakat, ibu Sian tetap menjalin hubungan yang baik 
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dengan semua kalangan bahkan berusaha menjembatani antara 
kelompok Tionghoa dengan Pribumi. 
Meskipun ibu Sian sangat nyaman dengan teman-temannya 
dari kalangan Pribumi dan mereka memperlakukannya dengan 
baik; ibu Sian menyadari adanya conditions of worth tertentu yang 
diharapkan darinya sebagai minoritas. Bagi ibu Sian salah satu 
conditions of worth tersebut adalah kemampuan beradaptasi; suatu 
hal yang ia pelajari selama berteman dengan pelbagai macam 
orang sejak kecil. Ia berkata bahwa dari interaksi dengan teman-
temannya yang pribumi, ia jadi tahu cara hidup mereka, pemikiran 



mereka; dari situlah ia mengembangkan kemampuannya untuk 
beradaptasi dengan mereka.[51] 
Sementara itu ibu Sian tetap merealisasikan dorongan 
aktualisasinya untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Ibu 
Sian mengaku, ia dan almarhum suaminya tidak pernah menolak 
siapapun yang meminta bantuan selama mereka masih mampu. 
Ketulusannya dalam menolong orang lain dan dan 
kemampuannya beradaptasi menghantarkan ibu Sian pada relasi-
relasi berikutnya dalam masyarakat. Hal ini kemudian berbuah 
penerimaan yang tulus dari masyarakat terhadap dirinya. Inilah 
conditional positive regard. Salah satu titik penerimaan masyarakat 
yang penting dalam hidup ibu Sian adalah ketika masyarakat 
mempercayakan jabatan ketua RT kepadanya. 
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Penerimaan dan dukungan dari lingkungan tersebut 
membuat ibu Sian memiliki cara pandang positif terhadap dirinya 
sendiri atau conditional positive self regard. Ia menjadi semakin 
percaya diri dan mampu mengembangkan dirinya ke arah diri yang 
merupakan perwujudan kesadarannya sebagai bagian dari 
masyarakat, itulah ideal self-nya. Ibu Sian berusaha untuk 
meneladani Santa Veronika yang berani bertindak untuk 
menolong, di saat tidak seorangpun yang berani bertindak. Itulah 
sebabnya ia memberanikan diri menerima jabatan sebagai ketua 
RT. Ia melihat bahwa sebagai ketua RT ia menjalankan perannya 
sebagai penolong bagi semua warga dan itulah ideal self yang ingin 
di wujudkannya. 
5.3 The Continuous Parallel Enhancement (Proses Paralel 
Pengembangan Diri yang Berkelanjutan) 
Pada tahap pertama dalam kehidupan ibu Sian, yaitu masa 
kecilnya di Purwekerto. Ibu Sian telah mengembangkan 
keterbukaan terhadap pengalaman. Ia mengeksplorasi lingkungan 
tempat tinggalnya dengan leluasa, bermain dan menjalin 
persahabatan dengan teman-teman yang berasal dari pelbagai 
kalangan, serta menjalin relasi yang baik dengan orang dewasa di 
lingkungannya. 
Pengalaman yang lain adalah keteladanan ayahnya (Lim 
Kwat Yan). Ibu Sian bercerita bahwa hingga ia remaja, ayahnya 
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memiliki kebiasaan mengundang anak-anak tetangga untuk 
bermain di rumah mereka. Anak-anak itu memanggil ayahnya 
dengan sebutan Babah Lim. Tak jarang ayahnya memasakkan 
makanan untuk anak-anak kecil itu. 
Keterbukaan terhadap pengalaman ini menghantarkan ibu 
Sian pada pada suatu kehidupan yang otentik di masa kini. Ia tidak 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=11123249&source=51&cite=0#jump


terpengaruh dengan stigma maupun trauma yang pernah dialami 
kelompok etnisnya. Ketika ia mendapat perlakuan diskriminatif, ia 
mampu menyimpulkan bahwa hal itu hanya dilakukan oleh oknum 
tertentu saja. Tidak semua orang Pribumi memusuhinya. 
Pengalamannya mengajarkan bahwa teman-teman dan 
tetangganya yang pribumi memperlakukan dia dengan baik. 
Internal locus of Evaluation ibu Sian juga telah berkembang 
sejak muda. Nampak dari tingginya inisiatif ibu Sian sebagai 
individu. Yang pertama inisiatif untuk mentraktir teman yang tidak 
punya uang saku. Ia meyakini bahwa hal itu baik untuk dilakukan, 
sehingga tanpa ragu ia melaksanakan niat mentraktir itu dengan 
gigih dan setia. Yang kedua, adalah ketika ibu Sian menjembatani 
hubungan antara teman-teman Tionghoa dan Pribumi, yang pada 
saat itu hanya berteman dengan sesama etnis masing-masing. Ia 
melakukan hal itu karena ia menilai bahwa tidak seharusnya 
mereka terpisah karena perbedaan etnis. Pendirian ibu Sian 
mengenai apa yang baik dan benar ini menunjukkan internal locus 
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of evaluation yang dimilikinya, bahkan pada usia yang relatif muda. 
Dalam menjalani apa yang menjadi pilihannya menurut internal 
locus of evaluation-nya inilah, ibu Sian berperan aktif sebagai 
bagian dari lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah.[8] 
Tahap yang kedua ialah setelah ibu Sian menikah dengan 
Yusuf Ridwan Sutanto dan pindah ke Semarang. Pada tahap ini, 
ibu Sian menunjukkan keterbukaannya terhadap pengalaman 
dengan menjalin relasi dengan tetangga-tetangga barunya. Ibu 
Sian membuka diri untuk bergaul dengan siapa saja dan 
melibatkan diri dalam kegiatan di lingkungan rumah dan gereja. Ibu 
Sian menjalani kehidupan di masa kini dan berpandangan bahwa 
kini setelah ia pindah di Semarang, ia harus menyesuaikan diri 
dengan lingkungan barunya. 
Pada tahap ini, internal locus of evaluation ibu Sian semakin 
berkembang. Ia mengaku sepakat dengan suaminya untuk selalu 
menolong siapapun yang datang dan meminta bantuan, selama 
mereka bisa. Meskipun kadang-kadang ketika mereka sendiri 
sedang kesulitan, tak jarang mereka juga dikecewakan oleh orang 
lain. Menurutnya lebih baik dikecewakan, daripada dengan sengaja 
mengecewakan orang lain : “Lebih baik kaya gitu, daripada kita 
punya disilehi ora entuk, malah dosa.” Itulah internal locus of 
evaluation ibu Sian. 
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Berdasarkan locus of evaluation-nya jugalah, ketika 
suaminya mencalonkan diri menjadi ketua RT demi menyelamatkan 
uang warga dari pejabat korup, ibu Sian mendukung penuh 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=11123249&source=8&cite=2#jump


perjuangan suaminya. Selama mereka bisa, mereka memilih untuk 
turut memperjuangkan kepentingan warga Widosari II. Dengan 
demikian disamping sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, 
ibu Sian juga berperan serta aktif dalam lingkungannya. 
Pada tahap yang ketiga, sepeninggal suaminya yang 
meninggal dunia secara mendadak, kehidupan ibu Sian berubah 
secara drastis. Ibu Sian harus bekerja keras mencari nafkah untuk 
menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Mengakui bahwa hal ini 
sebenarnya sangat berat baginya, ibu Sian hanya berpedoman 
pada pengalaman demi pengalaman untuk terus bangkit dan 
meneruskan hidup. Ia melihat sendiri dari pengalaman hidupnya 
bahwa satu demi satu jalan terbuka, ia bisa bekerja, bahkan bisa 
membuka usaha laundry sendiri. Inilah keterbukaan ibu Sian 
terhadap pengalaman. Ia tidak terpuruk dan melihat ke masa lalu, 
maupun takut terhadap masa depan, sebaliknya ia hidup di masa 
kini dan berjuang dari hari ke hari. 
Ketika kemudian ia menjadi ketua RT, keterbukaannya 
terhadap pengalaman juga terus menuntunnya untuk belajar 
banyak hal; mengenai kepemimpinan, organisasi, pembukuan, 
program-program kegiatan lingkungan dan lain lain. Hingga 
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akhirnya berdasarkan Internal locus of evaluation-nya, ia meyakini 
bahwa yang terbaik untuk warga adalah apabila mereka bisa saling 
mengenal dan menjalin hubungan baik satu sama lain atau menjadi 
satu keluarga besar. Sebagai ketua RT ia kemudian menjalankan 
tugas-tugasnya dengan sesuai dengan internal locus of evaluation-
nya, sehingga semua yang diperbuatnya jujur dan tulus. Hal ini 
bukan sesuatu yang mudah, mengingat dewasa ini kaum birokrat di 
negeri ini cenderung apatis bahkan korup. 
Di saat banyak ketua RT menjalankan tugas secara ala 
kadarnya, ibu Sian memilih untuk menjalankan tugasnya dengan 
sungguh-sungguh. Peran sebagai ketua RT itu benar-benar ia 
hayati dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Ia 
mengaku baru bisa merasakan kedamaian apabila ia sudah 
melakukan yang terbaik sebagai ketua RT. Itulah peran aktif dan 
kreatif ibu Sian bagi masyarakatnya. 
Kepada peneliti, ibu Sian mengakui bahwa ia sudah 
menjalani kehidupan yang diinginkannya. Ia menyadari bahwa 
sebagai manusia ia masih memiliki banyak kekurangan, antara lain 
seringkali kurang sabar dan mudah emosi, namun sejauh ini ia 
sudah menjalankan hal-hal yang berarti dan penting baginya, 
sehingga ia mengaku telah menemukan kepuasaan dan kedamaian 
dalam kehidupannya. 
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Hal ini menunjukkan bahwa ibu Sian telah mencapai 
kehidupan yang kongruen. Dalam setiap tahap kehidupannya ia 
semakin mendekatkan real self-nya kepada ideal self-nya, hingga 
hari ini meskipun belum sempurna, ia telah mendekati diri yang 
dicita-citakannya, diri yang ingin diwujudkan oleh dorongan 
aktualisasinya, yaitu menjadi seorang penolong bagi banyak orang, 
suatu hal yang kini ia temui dalam real self-nya, baik sebagai 
individu maupun sebagai ketua RT. 
Sebagai individu, ibu Sian akan selalu berproses seumur 
hidupnya, ideal self yang telah ia capai, dan menjadi real self-nya hari 
ini akan menemukan diri selanjutnya untuk diwujudkan, yang menjadi 
ideal self selanjutnya. Masih ada banyak hal yang ingin dicapainya, 
apabila masih dipercaya sebagai ketua RT ia masih ingin melanjutkan 
program-program RT dan sebagai individu ia ingin menjadi pribadi 
yang lebih sabar dan dapat mengendalikan emosi, lebih cinta kasih 
kepada sesama. Selebihnya mengenai masa depan ia berpasrah diri 
kepada Tuhan saja. Ia hanya mengharapkan kelak anaknya 
mendapatkan pekerjaan yang baik dan dapat mengikuti jejaknya 
menjadi orang yang suka menolong terhadap sesama. 
6. Intensitas Tema Subyek 2 
Tabel 3 
Intensitas Tema etnis Tionghoa menjadi Indonesia pada 
Subyek 2 
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No 
Tema 
Intensitas 
Keterangan 
1 
Kesadaran dorongan 
aktualisasi sejak muda 
++ 
Sejak muda suka 
menolong, sebatas 
teman dan 
keluarga. 

2 
Mengkaitkan dorongan 
aktualisasi dengan profesi/ 
jabatan secara langsung 
++ 
mengkaitkan 
dorongan 
aktualisasi untuk 
jadi ketua RT 



3 
Internal locus of evaluation 
melampaui conditions of worth 
++ 
Harus menolong 
orang meski tidak 
ditolong 

4 
Originalitas 
real self yang muncul saat ini 

+++ 
ibu rt yang penolong 

5 
Kongruensi antara real self 
dan ideal self 
+++ 
mengakui telah 
mencapai diri yang 
ingin diwujudkan 
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7. Bagan Subyek 2 
Tabel 4 
Proses Paralel Pengembangan Diri Subyek 2 
RS 1 
C1 .1 
C2 .1 
C3 .1 
C4.1 



C5.1 
IS 1 
Suka 
menolong 
Interaksi dg 
lingkungan, 
bergaul 
dengan 
teman 
pribumi 
Hidup di 
masa kini, 
tidak 
trauma 
Menolong 
teman, 
menjadi 
jembatan 
antar 
kelompok 
etnis 
Menjalankan 
pilihannya 
yang unik 
Berperan 
aktif di 
rumah 
dan di 
sekolah 
sebagai 
penolong 
Menjadi 
penolong 
bagi 
teman dan 
keluarga 
Hasil: IS 1 = RS 2 
RS 2 
C1.2 
C2.2 
C3.2 
C4.2 
C5.2 
IS 2 
Menjadi 
penolong 
bagi 
teman 



dan 
keluarga 
Pindah ke 
Semarang, 
Bergaul 
dengan 
tetangga 
baru 
Menyesuaikan 
diri dengan 
lingkungan 
baru, realistis 
Menolong 
meski 
tidak 
ditolon 
Konsekuen 
dengan 
pilihan, 
mendukung 
suami 
Semakin 
berperan 
aktif sbg 
penolong 
di 
lingkungan 
Menjadi 
penolong 
bagi lebih 
banyak 
teman 
dan 
keluarga 
Hasil : IS2 = RS 3 
RS 3 
C1.3 
C2.3 
C3.3 
C4.3 
C5.3 
IS 3 
Menjadi 
penolong 
bagi lebih 
banyak 
teman dan 
keluarga 



Suami 
meninggal, 
Mencari 
nafkah 
Berjuang 
dengan 
realistis, 
bekerja 
dari hari 
ke hari 
Menjadi 
RT yang 
baik, 
berani 
seperti 
Santa 
Veronika 
Menjalankan 
tugas dan 
tanggung 
jawab 
dengan baik 
dan setia 
Terus 
menjalankan 
peran 
sebagai 
ketua RT 
maupun 
panggilan 
individu 
sebagai 
penolong 
Menjadi 
penolong 
bagi 
warga 
Widosari II 
sebagai 
ketua RT 
maupun 
individu 
Hasil : IS3 = RS 4 
Keterangan : 
RS : Real Self 
IS : Ideal Self 
C1 – C5 merupakan 5 langkah menuju a fully functioning person : 
C1 : Keterbukaan terhadap pengalaman 



C2 : Kehidupan eksistensial di masa kini 
C3 : Internal locus of evaluation 
C4 : Hidup bebas berdasarkan pilihan 
C5 : Peran aktif dan kreatif dalam lingkungan 

III. Subyek 3 
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1. Identitas Subyek 
Nama : Nathanael Rahardjo 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Alamat : Sendangsari II no 4, Semarang 
Tempat / Tanggal lahir : Semarang, 8 Juni 1949 
Pekerjaan : Karyawan swasta 
2. Profil Subyek 
Bapak Nathanael (Tan Thian Hok) adalah seorang karyawan 
perusahaan swasta. Di usianya yang ke-67 tahun, ia mengaku 
senang dan bersyukur perusahaan tempatnya bekerja belum 
memberlakukan pensiun pada karyawan yang sudah senior seperti 
dirinya. Gaji yang ia peroleh sebagai karyawan ia kumpulkan bukan 
hanya untuk kebutuhannya sendiri, melainkan sebagian besar ia 
gunakan untuk dana pendidikan bagi anak-anak asuhnya. Yang ia 
sebut sebagai anak-anak asuh ini adalah anak-anak dari keluarga 
tidak mampu. Pak Nathanael tidak mengadopsi anak-anak itu 
secara hukum, namun dengan tulus memberikan dana bagi 
keperluan studi mereka. 
Bapak Nathanael mulai menyediakan dana pendidikan bagi 
anak-anak asuh ini dari tahun 1984, yaitu sejak ia menikah dengan 
ibu Phebe Sutedja (Tee Swie Tjoe). Sebenarnya semula ia hanya 
mendukung istrinya yang lebih dulu aktif dalam kegiatan sosial, 
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namun setelah terlibat langsung dalam program anak asuh, bapak 
Nathanael menyadari bahwa hal ini adalah panggilan hidupnya. 
Peneliti mengenal Bapak Nathanael dari seorang teman 
yang secara pribadi tahu persis kiprah Pak Nathanael dalam 
mengangkat anak-anak asuh. Ia memberi kesaksian bahwa Bapak 
Nathanael dan Ibu Phebe mengangkat banyak sekali anak asuh. 
Dalam mengangkat anak asuh ini mereka tidak memandang latar 
belakang etnis, keluarga, maupun agama; siapapun yang datang 
meminta bantuan akan dibantu semampunya oleh Bapak 
Nathanael dan Ibu Phebe. 
Pada tahun 2015 ibu Phebe meninggal dunia. Bapak 
Nathanael merasa sangat kehilangan istrinya tercinta. Ia juga 
mengaku cukup kerepotan harus mengurus anak-anak asuhnya 



tanpa ibu Phebe. Namun ia mengaku selama masih kuat untuk 
bekerja, ia akan tetap memberikan bantuan dana pendidikan bagi 
anak-anak asuh dari semua kalangan. 
Pak Nathanael menganggap anak-anak asuhnya seperti 
anak-anaknya sendiri. Apalagi dalam pernikahannya dengan ibu 
Phebe, mereka tidak dikaruniai anak. Ia sangat bangga pada anak-
anak asuhnya yang sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang 
berhasil. Hingga hari ini sudah tak terhitung jumlah anak yang 
berhasil menempuh pendidikan dan hidup mandiri berkat program 
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anak asuh Bapak Nathanael dan Ibu Phebe, ada yang di 
Semarang, Jakarta, di Bandung, bahkan Papua dan lain lain. Anak-
anak asuh Bapak Nathanael sangat mengasihi dan menghormati 
Pak Nathanael. Mereka selalu menjalin komunikasi yang baik 
dengan Bapak Nathanael. 
3. Hasil Observasi 
Bapak Nathanael berperawakan tinggi dan agak kurus. Di 
usianya yang ke-67 ia masih sigap dan cekatan. Cara bicaranya 
lemah lembut dengan intonasi suara rendah. Airmukanya teduh 
dan pembawaannya tenang dan sopan. Dalam setiap pertemuan, 
Bapak Nathanael selalu berpenampilan rapi dengan setelan batik 
dan celana bahan. 
Rumah tempat tinggal bapak Nathanael relatif berukuran 
cukup besar, berpagar tembok bata. Terletak di jalan Sendangsari 
II, rumah itu terletak di perkampungan penduduk yang cukup asri 
dan tenang. Bapak Nathanael menerima peneliti untuk wawancara 
di ruang tamu berukuran 5 x 6 m yang bersih dan tertata rapi. Satu 
set sofa dan meja kayu ada di ruangan tersebut, selain ada 
beberapa perabot lain seperti rak buku dan lemari hias. 
Relasi Bapak Nathanael dengan para tetangga di sekitar 
rumah juga sangat baik. Peneliti mengamati mereka saling 
menyapa dan berbincang-bincang dengan ramah. Salah satu 
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tetangga juga sempat berkunjung ke rumah Pak Nathanael untuk 
membahas mengenai kegiatan RT. 
Di Lingkungan gereja, tempat Pak Nathanael menjadi aktivis. 
Pak Nathanael juga berinteraksi dengan sesama aktivis dan jemaat 
dengan sangat baik. Pada hari sabtu, ketika peneliti mengamati 
kegiatan Pak Nathanael sebagai anggota Paduan Suara, nampak 
bahwa Pak Nathanael menjalin hubungan yang erat dengan rekan-
rekannya sesama anggota paduan suara. 
Pada beberapa kali kesempatan Bapak Nathanael juga 
memperkenalkan beberapa anak asuhnya yang ketika itu sedang 
berkunjung ke rumah Sendangsari. Mereka sangat akrab dengan 



Pak Nathanael namun tetap dengan menjaga sikap hormat dan 
sopan. 
4. Hasil Wawancara 
Bapak Nathanael lahir dan dibesarkan di Semarang, sebagai 
anak kedua dari lima bersaudara. Ia memiliki seorang kakak laki-
laki, dua orang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Ayah 
dari Bapak Nathanael berprofesi sebagai pengusaha, namun 
beberapa kali usaha yang ia jalankan tidak terlalu berhasil. 
Akibatnya kondisi keuangan keluarga Pak Nathanael ketika itu 
kuranglah baik. Ketika tetangga kiri-kanan sudah memiliki motor 
dan mobil, keluarga mereka hanya memiliki sepeda. Meski untuk 
makan tiga kali sehari mereka tidak pernah kekurangan, keadaan 
=====================121/152======================
121 

serba pas-pasan ini rupa-rupanya membuat ibu dari Bapak 
Nathanael menjadi mudah cemas. Pak Nathanael ingat benar 
bahwa sebagai anak kecil ia dapat merasakan kecemasan ibunya 
tatkala persediaan uang untuk kebutuhan sehari-hari nyaris tidak 
cukup. 
Lepas dari permasalahan ekonomi, Pak Nathanael bercerita 
bahwa keluarganya sangat hangat dan dekat satu sama lain. 
Begitu dekatnya hingga ketika ia memutuskan untuk menempuh 
pendidikan S1 di Yogyakarta, ibunya sempat begitu sedih dan tidak 
tega untuk melepasnya. 
Keluarga Pak Nathanael adalah penganut Kristiani yang 
taat. Pak Nathanael sendiri telah aktif sebagai jemaat di Gereja 
Baptis Indonesia sejak remaja; Ia terlibat dalam pelbagai kegiatan 
seperti mengajar di Sekolah Minggu, Paduan Suara dan kelas 
Pendalaman Alkitab. 
Bapak Nathanael berinteraksi dengan kalangan dari luar 
kelompok etnisnya justru di lingkungan gereja, tepatnya di Gereja 
Baptis Indonesia. Ia mengaku teman gerejanya justru banyak yang 
pribumi : “Kita kan memang bergereja di gereja yang campur, jadi 
malah banyak orang yang bukan chinese.” Teman-teman gereja 
baik yang Tionghoa maupun pribumi ini sangat baik kepadanya 
bahkan sudah seperti satu keluarga besar. Kedekatan ini nampak 
ketika Pak Nathanael pulang ke Semarang untuk berlibur 
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semesteran semasa kuliah, teman-teman ini pasti menyambutnya 
dengan hangat dan gembira layaknya saudara. Belakangan pada 
saat terjadi kerusuhan di Semarang pada tahun 80-an, Pak 
Nathanael yang ketika itu bekerja di Jakarta mengandalkan 
bantuan salah satu teman gereja yang pribumi untuk memastikan 
orang tua dan keluarganya baik-baik saja. Ia juga melihat teman-
teman kuliah adiknya yang di pribumi pada saat kerusuhan secara 



sukarela mengawal dan mengantar adiknya pulang. 
Di lingkungan gereja Pak Nathanael berjumpa dengan 
seorang kakak pembimbing rohani bernama Bapak Eddy yang 
memberikan banyak pengaruh bagi pengembangan dirinya. Pada 
saat itu Bapak Eddy adalah seorang mahasiswa teologi yang 
mengajar dan membina remaja di lingkungan gereja. Bapak 
Nathanael melihat bahwa Bapak Eddy ini tidak mementingkan 
pencapaiannya sendiri, namun ia justru mendukung dan memberi 
kesempatan bagi banyak orang untuk menempuh studi. Beberapa 
kali ketika ada tawaran beasiswa, Bapak Eddy justru 
memberikannya untuk orang lain. Bapak Nathanael melihat Bapak 
Eddy sebagai orang yang mengamalkan ayat dari kitab suci yang 
berbunyi : “Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang 
hidup dalam aku.” Ayat ini kemudian menjadi pegangan dan 
pedoman hidupnya hingga hari ini. 
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Pak Nathanael berjumpa dengan istrinya, Ibu Phebe juga di 
lingkungan gereja. Ibu Phebe sendiri adalah salah seorang kakak 
rohani Pak Nathanael. Pak Nathanael mengakui bahwa ia telah 
jatuh cinta kepada ibu Phebe sejak ia masih remaja, sedangkan ibu 
Phebe, yang lebih tua tigabelas tahun darinya, pada saat itu telah 
menjadi wanita dewasa. Iapun menyatakan cintanya kepada ibu 
Phebe dan berjanji untuk menikahinya. Namun hubungan beda 
usia ini mendapat tentangan dari orangtua kedua belah pihak. 
Sempat terpisah karena ibu Phebe memutuskan hubungan secara 
sepihak, setelah mapan bekerja Bapak Nathanael kembali 
menyatakan niatnya untuk menikahi ibu Phebe. Hingga akhirnya 
tahun 1984 mereka menikah. Dua belas tahun adalah waktu yang 
harus ia lewati hingga akhirnya ia mendapatkan restu orangtua dan 
dapat menikahi ibu Phebe. 
Tepat setelah menikah, Bapak Nathanael mulai terlibat 
dalam program pemberian dana pendidikan bagi anak-anak dari 
keluarga kurang mampu. Anak asuh pertama Pak Nathanael 
bernama Pang Pi Chun, berasal dari Jakarta. Pak Nathanael dan 
ibu Phebe membawanya ke Semarang karena ibu dari Pang Pi 
Chun meninggal dunia dan ayahnya yang sakit-sakitan tidak dapat 
mengurusnya. Pi Chun bersekolah dan kuliah di Semarang, hingga 
akhirnya lulus sebagai wisudawan terbaik dari IKIP Semarang. Pak 
Nathanael sangat membanggakan anak asuhnya yang pertama ini : 
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Pang Pi Chun itu prestasinya cukup baik, setelah menikah, 
kerja, pindah beberapa kali. Usianya sudah banyak ya, 
sekarang usianya sudah 50 lebih. Saya memanggilnya anak, 
tapi sudah (umur) 50 lebih. Dia sudah masuk jajaran direksi 



di tempat kerjanya, jadi sudah melebihi saya. 

Dari anak asuh yang pertama, makin lama Pak Nathanael 
semakin banyak menerima anak asuh yang datang kepadanya. Ia 
mengaku menerima mereka semua dengan tangan terbuka karena 
ia menganggap hal itu sebagai panggilannya. Sebagaimana yang 
ia sampaikan kepada peneliti berikut ini : 
Ya soal anak asuh itu memang pilihan sendiri dalam arti 
itulah yang namanya panggilan ya. Jadi rasanya pintu yang 
terbuka dan jalan yang terbuka adalah itu. Jadi kita diajarkan 
oleh kemungkinan itu ya kita terima. 

Bapak Nathanael dan Ibu Phebe menerima anak asuh dari 
semua kalangan, tanpa memandang latarbelakang etnis maupun 
agama. Ada anak-anak asuh yang tinggal bersama keluarga Pak 
Nathanael di Sendangsari, namun ada juga yang tinggal di rumah 
mereka masing-masing. Ada juga yang tinggal di rumah 
Sendangsari selama hari Sabtu dan Minggu. Secara pribadi Pak 
Nathanael mengenal anak-anak asuhnya dengan sangat baik. Ia 
dapat menceritakan riwayat dan kisah hidup mereka satu per satu 
dengan sangat detail. Hal itu menggambarkan kedekatan dan 
hubungan baik yang mereka miliki dengan mereka. Namun sebagai 
orang tua asuh Pak Natahanel mengaku sama sekali tidak pernah 
memanjakan anak-anaknya: 
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Anak-anak yang di sini tu harus mandiri, kalau misalnya kita 
perbaiki mereka tu ndak sempat. Harus tanggung jawab 
sendiri terus jadi baik gitu lho. jangan jadi misalnya anak 
yang males terus jadi rajin tu ya ndak. 

Bukan berarti anak asuh Pak Nathanael selalu sukses dalam 
studi, keponakan ibu Phebe yang memang memiliki riwayat 
pengguna narkoba, dititipkan di rumah mereka agar dapat 
bersekolah dengan baik, namun ternyata anak itu tidak berhasil 
memperbaiki diri dan akhirnya putus sekolah. Hal itu menjadi 
pukulan yang cukup berat bagi Bapak Nathanael dan Ibu Phebe. 
Namun mengenang hal itu, Pak Nathanael mengaku tidak pernah 
berkurang semangatnya untuk membantu anak-anak kurang 
mampu dalam menempuh pendidikan. Ia sadar bahwa perannya 
dalam hal ini ialah menyediakan fasilitas bagi anak-anak asuhnya 
agar dapat menempuh studi dengan baik, selebihnya berpulang 
kepada pilihan mereka masing-masing untuk menjalani hidupnya. 
Demikian penuturannya mengenai hal ini : 



Ya memang ya kita belajar berpikir juga . . Ya namanya 
orang tu ya harus ada tanggung jawab masing-masing juga 
ya, kita bisa membantu tapi keputusan terakhir pada dia 
juga, punya kaki sendiri, jadi kalau dia mau melangkah ke 
mana . . kita suruh ke kiri, dia jalan ke tempat lain, ya kita 
ndak bisa menghalangi juga. 

Hari ini Pak Nathanael melihat dirinya sendiri sebagai orang 
yang sudah memenuhi panggilannya. Ia tidak menganggap hal itu 
sebagai hal yang istimewa melainkan ia hanya menjalani apa yang 
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seharusnya ia jalani, tidak lebih. Hal ini terungkap dalam kutipan 
wawancara berikut ini : 
Saya ya hanya melakukan apa yang saya anggap layak aja 
ya dan yang sebaiknya begitu. Ya jadi, baik melalui saudara, 
melalui temen, ya itulah jalannya sehingga kita ketemu 
dengan mereka-mereka itu. Kita sepertinya dipersiapkan 
untuk itu, ya seperti itulah ada jalan-jalan yang terbuka 
sehingga kita bisa ke situ. 

Lebih lanjut ia mengakui bahwa ia mendapatkan kepuasaan 
batin dari apa yang dilakukannya selama ini : 
Dalam hidup ini tu ya anu ya, hidup itu lebih menyenangkan 
itu kalau kita melakukan sesuatu yang ternyata bermanfaat 
bagi orang lain, itu tu seneng liat ada yang bisa berprestasi, 
atau sendak-ndaknya bisa menjalani hidupnya dengan lebih 
baik ya. Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan 
pendidikan seperti itu kan ya mungkin, di desa, menikah usia 
muda itu kan gimana. 

Sepeninggal Ibu Phebe yang wafat pada tahun 2015 lalu, 
Bapak Nathanael memang sempat bingung mengatur banyak hal 
berkaitan dengan anak asuh mereka, namun iapun sadar bahwa 
hidup ini berproses dan ia masih tetap akan berusaha untuk 
melakukan yang terbaik bagi anak-anak asuhnya : “ Ya menjalani 
panggilan untuk membiayai anak asuh masih tetep. Seperti itu kan 
ndak ada final e ya, ndak ada finish e ya. Selama kita masih 
mampu aja”. 
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Saat-saat yang paling membahagiakan bagi Pak Nathanael 
adalah saat melihat anak-anak asuhnya diwisuda. Seperti 
terungkap dalam pengakuan berikut ini : 
Momen yang penting itu saat wisuda. Keluarganya (Keluarga 
dari anak asuh) kan dateng, kita sama-sama dateng. Saat-



saat itu sungguh-sungguh membuat kita bahagia banget. 

Pak Nathanael juga mengaku bahagia pada saat berkumpul 
bersama dengan anak-anak asuhnya. Ia bercerita dengan 
bersemangat bahwa Desember lalu, ia merayakan natal dan tahun 
baru bersama keluarga anak asuhnya yang di Jakarta. Selain itu 
hal yang membanggakan bagi Pak Nathanael adalah ketika anak-
anak asuhnya mengikuti jejaknya dalam bidang pendidikan, salah 
satunya adalah Ibu Giyatmi dari Gunung Kidul, yang kini membantu 
keponakannya sehingga bisa menempuh studi di Semarang. 
5. Pembahasan 
5.1 Real Self : The Calling to be One’s Self (Memenuhi Panggilan 
Diri) 
Sejak muda Bapak Nathanael menyadari ia memiliki 
keinginan untuk bisa membantu orang lain. Dalam lingkungan 
gereja, di mana ia terlibat secara aktif, Pak Nathanael siap sedia 
membantu bila ada yang membutuhkan. Ketika sekolah minggu 
membutuhkan guru, ia bersedia; ketika paduan suara 
membutuhkan anggota, ia secara sukarela bergabung. Sikap 
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sukarela dan siap sedia ini juga dibarengi dengan sikap tidak 
menganggap diri penting. Ia tidak keberatan digantikan oleh orang 
lain, apabila memang tidak diperlukan lagi. 
Keinginan ini muncul sebagai dampak dari keadaan sulit 
dalam keluarga yang ia alami ketika masih kanak-kanak. Ia mampu 
berempati kepada ibunya yang kala itu sering cemas dengan 
keadaan keuangan keluarga. Ia tumbuh menjadi pribadi yang peka 
dan mampu merasakan kesulitan dan penderitaan orang lain. 
Bahkan Bapak Nathanael seringkali membantu orang lain secara 
selfless. Ia tidak perlu tampil ke depan, atau diakui oleh orang 
banyak, namun selama ia dapat berperan serta bagi kepentingan 
bersama ia bersedia membantu. Itulah dorongan aktualisasi Bapak 
Nathanael. 
Organismic Valuing Bapak Nathanael sebagai individu 
nampak pada saat ia memutuskan untuk menikah dengan ibu 
Phebe meski hal ini dianggap sebagai hal yang tidak lazim oleh 
kebanyakan orang, termasuk orangtuanya sendiri. Keteguhan hati 
Pak Nathanael akhirnya meluluhkan hati semua orang, sehingga 
ibu Phebe menerima lamaran Pak Nathanael dan keluarga mereka 
merestui pernikahan mereka berdua. 
Pak Nathanael memperoleh positive regard dari keluarga 
dan teman-temannya. Mereka menerima Pak Nathanael secara 
apa adanya. Ketika Pak Nathanael menikah dengan ibu Phebe 
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yang tiga belas tahun lebih tua, merekapun menerima dan 
menghargai pilihan Pak Nathanael. 
Dukungan keluarga dan teman-temannya membuat Pak 
Nathanael sebagai individu semakin yakin dan percaya pada 
dirinya sendiri, serta semakin percaya diri untuk membuat pilihan-
pilihan selanjutnya dalam hidupnya. Inilah yang disebut dengan 
positive self regard pada diri Pak Nathanael. 
Pilihan-pilihan hidup bapak Nathanael secara bertahap 
semakin menunjukkan real self yang sesuai dengan dorongan 
aktualisasinya. Misalnya pada saat kuliah Pak Nathanael memilih 
jurusan Psikologi karena menganggap ia perlu memperlengkapi diri 
untuk menolong orang lain, ia ia juga memilih ibu Phebe, yang 
notabene adalah seorang pekerja sosial, sebagai istri dengan 
segala konsekuensinya. Real self itu kemudian semakin nampak 
ketika ia terlibat secara langsung dalam program dana bantuan 
pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Itulah real self Pak 
Nathanael, yaitu sebagai orang yang tanpa pamrih melakukan 
sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri; secara selfless untuk 
kepentingan orang banyak. Bagi masa depan anak-anak asuhnya 
itu, bagi kemanusiaan itu sendiri. 

5.2 Ideal Self : The Inevitable Environment Within Self (Diri yang 
Berkembang dalam Kesatuan dengan Lingkungannya) 
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Sejak muda Bapak Nathanael menjalin relasi yang baik 
dengan lingkungannya. Lingkungan tempat tinggal dan sekolah 
Bapak Nathanael memang cenderung homogen dengan mayoritas 
etnis Tionghoa, namun lingkungan gereja Bapak Nathanael justru 
terdiri dari mayoritas etnis Tionghoa. 
Tumbuh dilingkungan mayoritas Tionghoa, Bapak Nathanael 
ingat betul bahwa kedua orangtuanya mengajarkan agar anak-anak 
mereka bersikap sopan dan baik kepada asisten rumah tangga 
mereka yang pribumi. Beranjak remaja, di sekolah ia juga 
mengenal guru-guru yang bukan dari kalangan Tionghoa. Ia hanya 
sempat belajar bahasa mandarin hingga kelas 2 SD, sesudahnya 
seperti semua anak di Indonesia, ia belajar dengan kurikulum 
dalam budaya Indonesia: 
Waktu itu diajar nyanyian anak-anak dari Ibu Sud, seperti 
“Burung Kutilang”, “Menanam Jagung”. Buku pelajarannya 
juga “Bahasaku”, ceritanya kan si Amir punya sepupu Budi 
dan Tuti, yang diceritakan di situ kan bukan orang Chinese 
semua, jadi ya rasanya ya seperti sesuatu yang wajar. 

Pak Nathanael menyerap hal itu sebagai sesuatu yang alamiah. Ia 
merasa bahwa bagi orang yang tinggal di Indonesia, wajar saja 
apabila ia menjadi bagian dari budaya Indonesia, sehingga 



kemudian yang ia pahami ialah ia juga adalah orang Indonesia. 
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Maka ketika berinteraksi dengan teman-teman gereja yang 
dari kalangan pribumi, Pak Nathanael tidak mengalami hambatan 
sama sekali. Bukan berarti Pak Nathanael tidak menyadari adanya 
conditions of worth yang berkaitan dengan identitas etnisnya. 
Sebaliknya ia sadar betul bahwa ia harus beradaptasi dan bersikap 
fleksibel dengan masyarakat dimana ia berada, khususnya dengan 
masyarakat di lingkungan gereja. 
Kesadarannya sebagai bagian dari masyarakat ini 
mendapatkan conditional positive regard terutama dari teman-
teman di gerejanya. Hal ini nampak dari kedekatan dan keakraban 
yang terjalin antara Pak Nathanael dengan teman-teman di gereja, 
sehingga Pak Nathanael pun dapat memiliki conditional positive 
self regard. Hal ini mendorong Pak Nathanael bergerak ke arah 
pemenuhan dorongan aktualisasinya, seiring dengan terjadinya 
relasi-relasi yang semakin mendalam dan membangun dirinya. 
Salah satu relasi yang membangun itu ia temui dalam diri 
kakak rohani yang bernama Bapak Eddy. Pak Nathanael melihat 
keteteladan dalam kehidupan Bapak Eddy ini sesuai dengan 
penghayatannya terhadap ayat kitab suci yang berbunyi : “Hidupku 
bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup dalam aku.” Kakak 
rohani (Bapak Eddy) dan ayat tersebut menjadi panutan bagi Pak 
Nathanael untuk berperilaku, seperti diakuinya kepada peneliti 
berikut ini : 
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Dia (Bapak Eddy) yang memberi tahu saya tentang ayat itu. 
Ayat itu berkesan sekali buat saya dan itu berkesan sekali 
karna itu bukan barang yang mudah ya. Tiap kali saya 
dijengkelkan orang saya inget ayat itu. Mungkin orang ada 
yang menjengkelkan, ada yang mengkhiananati. 

Relasi yang berikutnya berpengaruh bagi arah pembentukan 
ideal self Bapak Nathanael adalah relasinya dengan ibu Phebe, 
kakak rohani yang kemudian menjadi istrinya. Ia melihat dalam diri 
ibu Phebe, diri yang ingin diwujudkannya, yaitu membantu dalam 
bidang pendidikan anak-anak, sekaligus sebagai sosok 
pendamping yang dapat menolong dia mencapai ideal self-nya itu. 
itulah salah satu sebab ia memutuskan untuk menikah dengan ibu 
Phebe. Bersama ibu Phebe ia dapat mewujudkan ideal self-nya 
yaitu menjadi penyandang dana bagi anak-anak kurang mampu, 
sehingga mereka dapat bersekolah dan/atau berkuliah dan memiliki 
masa depan yang cerah. 
5.3 The Continuous Parallel Enhancement (Proses Paralel 



Pengembangan Diri yang Berkelanjutan) 
Pada tahap pertama dalam kehidupannya, Pak Nathanael 
sempat mengalami masa-masa sulit menyangkut masalah 
keuangan dalam keluarga. Keterbukaannya terhadap pengalaman 
mengajarkannya dua hal. Yang pertama : meski beberapa kali 
nyaris kehabisan uang pada saat kritis, nyatanya mereka 
sekeluarga tidak pernah kekurangan dan tetap bisa makan tiga kali 
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sehari. Yang kedua : pengalaman melihat ibu yang cemas dan 
menderita menghadapi kondisi keuangan yang tidak menentu, 
membuat ia mampu merasakan kecemasan dan penderitaan orang 
lain, sehingga Pak Nathanael pun tumbuh dewasa dengan rasa 
empati yang tinggi bagi orang lain. 
Selanjutnya ia mengembangkan keterbukaan terhadap 
pengalaman dengan berteman dengan semua orang, baik di 
sekolah maupun di lingkungan gereja. Kedua orangtuanya juga 
tidak pernah melarangnya untuk bergaul dengan siapapun. Meski 
merasa sedih dan kecewa ketika di panggil : “Cina, cina.” Pak 
Nathanael mampu keluar dari perasaan trauma dan hidup di masa 
kini dengan tetap berteman baik dengan siapapun, baik Tionghoa 
maupun Pribumi. 
Memaknai pengalaman-pengalamannya tersebut di atas, 
Pak Nathanael kemudian mengembangkan internal locus of 
evaluation-nya. Ia memutuskan bahwa ia harus memampukan 
dirinya untuk menjadi apa yang orang lain butuhkan. Semata-mata 
karena hal itu adalah dorongan aktualisasinya, bukan untuk 
menyenangkan orang lain ( Buktinya ialah secara selfless ia siap 
mundur apabila sudah tidak dibutuhkan). 
Pak Nathanael menjalani pilihannya untuk membantu orang 
lain dan dengan demikian ia berperan aktif dalam lingkungannya, 
baik di rumah, sekolah, maupun gereja. 
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Pada tahap kedua, Pak Nathanael semakin terbuka 
terhadap pengalaman, ia kemudian berjumpa dengan kakak 
rohaninya, Bapak Eddy. Keteladanan Bapak Eddy yang 
mendahulukan kepentingan orang lain, menginspirasi Bapak 
Nathanael untuk mengikuti jejaknya (dalam hal ini memperkuat 
dorongan aktualisasinya). Ia juga melihat keteladanan dalam diri 
ibu Phebe, yang kemudian menjadi istrinya. 
Internal locus of evaluation-nya menentukan bahwa seperti 
halnya Pak Eddy yang mampu menghidupi ayat “Hidupku 
bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku”, maka 
ia pun juga harus memampukan dirinya untuk semakin menjalani 
hidup sebagai alat Tuhan untuk menolong orang lain. 



Tekad Pak Nathanael untuk menikah dengan ibu Phebe juga 
membuktikan internal locus of evaluation-nya yang kuat. Inisiatif 
untuk menikah itu murni dari dirinya sendiri. Ia yakin bahwa ia 
hanya mau menikah dengan ibu Phebe (Hal ini juga berkaitan 
dengan dorongan aktualisasinya). Demikian penuturannya 
mengenai hal ini kepada peneliti : 
Tante (ibu Phebe) juga berusaha membuat Oom 
memutuskan hubungan. Itu ndak mau menjawab surat dan 
sebagainya. Nulis surat bahwa : “Ya sudah kita putus saja”. 
Itulah saya ndak bisa. Ndak isa putus. 

Meski perbedaan usia membuat semua orang tidak setuju 
dengan pilihannya itu, ia tidak peduli dan menjalankan pilihannya 
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dengan segala konsekuensinya, seperti yang diakuinya kepada 
peneliti berikut ini : 
Beda usia tu ya memang ada kemungkinan ditinggalkan 
lebih dulu, kemungkinan juga sulit punya anak, dan memang 
ndak punya ya. 

Setelah menikah, ia semakin berperan serta dalam 
masyarakat, dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan 
penyediaan dana pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. 
Pada tahap ketiga, Pak Nathanael menjalani kehidupan 
yang dipilihnya, kehidupan bersama istri yang dipilihnya, kehidupan 
yang didedikasikan bagi kepentingan orang banyak termasuk anak-
anak asuhnya. Ia semakin terbuka terhadap pengalaman. Bahwa ia 
dan ibu Phebe tidak dikaruniai anak tidak menjadi masalah bagi 
Pak Nathanael, ia dengan giat terus membantu anak-anak 
asuhnya. Itulah kehidupan eksistensialnya. 
Pengalaman demi pengalaman menyekolahkan anak asuh 
semakin membuat ia semakin yakin dengan pilihannya. Relasi demi 
relasi dengan anak asuhnya juga memperkuat tekadnya. 
Pengalaman bahwa bagaimanapun dana selalu tersedia tepat pada 
waktunya juga membuat ia tidak ragu-ragu dalam memberi 
bantuan. Pengalaman-pengalaman ini semakin memperkuat 
internal locus of evaluation-nya, sehingga Pak Nathanael tidak 
takut ia sendiri akan kekurangan secara materi. Internal locus of 
evaluation Pak Nathanael juga terbukti ketika keponakannya sendiri 
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justru dropped-out dan gagal diperbaiki, ia tidak kemudian 
menyerah menolong anak-anak asuhnya yang lain. Ia tetap 
menjalani pilihan hidupnya, panggilannya untuk membantu anak-
anak kurang mampu dari semua kalangan untuk menempuh studi. 



Itulah peran serta Pak Nathanael yang tanpa pamrih dalam 
lingkungannya hingga hari ini. 
6. Intensitas Tema Subyek 3 
Tabel 5 
Intensitas Tema etnis Tionghoa menjadi Indonesia pada 
Subyek 3 
No 
Tema 
Intensitas 
Keterangan 
1 
Kesadaran dorongan 
aktualisasi sejak muda 
++ 
Sejak muda selfless 
dan suka membantu 
namun belum tau 
panggilan diri. 

2 
Mengkaitkan dorongan 
aktualisasi dengan profesi/ 
jabatan secara langsung 
- 
tidak mengkaitkan 
dorongan 
aktualisasi dengan 
profesi secara 
langsung 

3 
Internal locus of evaluation 
melampaui conditions of worth 
+++ 
Bersama istri 
memampukan diri 
menjadi orangtua 
asuh 

4 
Originalitas 
real self yang muncul saat ini 

+++ 
Orangtua asuh 

5 
Kongruensi antara real self 



dan ideal self 
+++ 
mengakui telah 
mencapai diri yang 
ingin diwujudkan 
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7. Bagan Subyek 3 
Tabel 6 
Proses Paralel Pengembangan Diri Subyek 3 
RS 1 
C1 .1 
C2 .1 
C3 .1 
C4.1 
C5.1 
IS 1 
Empati 
tinggi, ingin 
menolong 
orang lain 
Keluarga 
sederhana, 
Interaksi 
dengan 
lingkungan 
Hidup di 
masa 
kini, tidak 
trauma 
Memampukan 
diri menolong 
orang lain 
Menjalankan 
pilihannya 
sebagai 
penolong 
yang 
selfless 
Berperan 
aktif di 
rumah 
dan di 



sekolah 
Menjadi 
orang 
yang 
mampu 
menolong 
orang lain 
Hasil: IS 1 = RS 2 
RS 2 
C1.2 
C2.2 
C3.2 
C4.2 
C5.2 
IS 2 
Menjadi 
orang yang 
mampu 
menolong 
orang lain 
Teladan 
Bapak 
Eddy dan 
Ibu Phebe 
Menghidupi 
ayat 
Hidupku 
bukannya 
aku lagi 
Menikah 
dengan ibu 
Phebe 
meski 
ditentang 
keluarga 
Menjalani 
pilihan 
hidup 
Berperan 
aktif dalam 
lingkungan 
Menjadi 
alat 
penolong 
sesama 
Hasil : IS2 = RS 3 
RS 3 
C1.3 



C2.3 
C3.3 
C4.3 
C5.3 
IS 3 
Menjadi 
alat 
penolong 
sesama 
Pengalaman 
dengan 
anak asuh 
Hidup 
realistis 
di masa 
kini 
Yakin 
dengan 
pilihannya 
menjadi 
orang tua 
asuh 
Hidup 
dengan 
konsekuensi 
pilihan 
Terus menjadi 
orang tua 
asuh bagi 
yang 
membutuhkan 
Menjadi 
alat untuk 
perubahan 
hidup anak 
asuh 
Hasil : IS3 = RS 4 
Keterangan : 
RS : Real Self 
IS : Ideal Self 
C1 – C5 merupakan 5 langkah menuju a fully functioning person : 
C1 : Keterbukaan terhadap pengalaman 
C2 : Kehidupan eksistensial di masa kini 
C3 : Internal locus of evaluation 
C4 : Hidup bebas berdasarkan pilihan 
C5 : Peran aktif dan kreatif dalam lingkungan 
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BAB V 
PEMBAHASAN 
A. Intensitas Tema Antar Subyek 
Tabel 7 
Intensitas Tema Pembentukan Konsep Diri Menurut Teori Self 
Rogers pada Etnis Tionghoa Menjadi Indonesia 

No 

Tema 

Subyek 
1 

Subyek 
2 

Subyek 
3 

Keterangan 

1 
Kesadaran 
dorongan 
aktualisasi 
sejak muda 
+++ 
++ 
++ 
S1 : Sejak muda sangat 
jelas ingin jadi dokter untuk 
menolong orang. 
S2 : Sejak muda suka 
menolong, sebatas teman 
dan keluarga. 
S3 : Sejak muda selfless 
dan suka membantu namun 
belum tau panggilan diri. 

2 
Mengkaitkan 



dorongan 
aktualisasi 
dengan profesi/ 
jabatan secara 
langsung 
+++ 
++ 
- 
S1: mengkaitkan DA untuk 
jadi dokter 
S1 :mengkaitkan DA untuk 
jadi ketua RT 
S3 : tidak mengkaitkan DA 
dengan profesi 

3 
Internal locus 
of evaluation 
melampaui 
conditions of 
worth 
+++ 
++ 
+++ 
S1: Orang miskin berhak 
mendapatkan 
pengobatan 
S2 : Harus menolong orang 
meski tidak ditolong 
S3: Bersama istri 
memampukan diri menjadi 
orangtua asuh 

4 
Originalitas 
real self yang 
muncul saat ini 
+++ 
+++ 
+++ 
S1: dokter sosial 
S2 : ibu rt yang penolong 
S3 :orang tua asuh 

5 
Kongruensi 
antara real self 



dan ideal self 
+++ 
+++ 
+++ 
S1, S2 dan S3 mengakui 
telah mencapai diri yang 
ingin diwujudkan 
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Berikut ini adalah penjelasan mengenai tabel intensitas tema 
antar subyek : 
Ada perbedaan intensitas pada ketiga subyek berkaitan 
dengan kemunculan dorongan aktualisasi pada usia muda. Pada 
dokter Lo kesadaran akan dorongan aktualisasi muncul pada usia 
relatif muda dengan sangat kuat. Ia telah memilih untuk menjadi 
dokter untuk menolong orang lain yang sakit seperti ayahnya sejak 
usia remaja. Pada Ibu Sian dan Bapak Nathanael, kesadaran akan 
dorongan aktualisasi juga sudah ada sejak usia muda namun 
belum memiliki arah yang jelas seperti pada kasus dokter Lo. 
Mereka sama-sama meyakini bahwa mereka memiliki rasa empati 
yang tinggi bagi orang lain, sehingga mereka selalu berusaha 
menolong orang lain. Inilah cikal bakal diri yang ingin mereka capai. 
Pada tahap-tahap selanjutnya dalam hidup mereka barulah mereka 
menemukan arah yang lebih jelas; ibu Sian memilih menjadi ketua 
RT dan Bapak Nathanael memilih untuk menjadi orang tua asuh. 
Dari antara ketiga subyek, dokter Lo dan ibu Sian 
mengkaitkan dorongan aktualisasinya dengan pilihan profesi atau 
jabatan; dokter Lo memilih profesi dokter dan ibu Sian memilih 
untuk menjadi ketua RT. Sedangkan Pak Nathanael tidak 
mengkaitkan profesinya dengan dorongan aktualisasinya secara 
langsung. Pekerjaannya merupakan sarana bagi pemenuhan 
dorongan aktualisasinya secara tidak langsung. Dengan bekerja ia 
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mendapatkan dana yang dapat ia salurkan kepada anak-anak 
asuhnya. 
Dengan internal locus of evaluation-nya, Dokter Lo meyakini 
tidak perlu mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia, 
ikut partai politik yang sedang populer, atau bahkan menganut 
agama tertentu untuk memenuhi dorongan aktualisasinya. 
Sebaliknya pemahamannya terhadap conditions of worth 
menuntunnya untuk berperan aktif di masyarakat sebagai dokter 
bagi kaum marjinal. Ia berpedoman hanya pada internal locus of 
evaluation-nya yang meyakini bahwa adalah tugasnya untuk 



memastikan orang miskin mendapatkan haknya untuk 
mendapatkan pengobatan. Bapak Nathanael juga jelas 
mengandalkan internal locus of evaluation-nya ketika memutuskan 
untuk menikah dengan ibu Phebe yang tiga belas tahun lebih tua 
darinya. Pilihannya ini menunjukkan arah dorongan aktualisasinya 
sebagai penolong, karena istrinya adalah sosok yang ia pandang 
sebagai teladan dalam hal menolong orang lain. Pilihan tidak 
populer ini adalah penafsiran Bapak Nathanael terhadap conditions 
of worth , karena bersama istri, dia ingin melakukan peran sebagai 
orang tua asuh bagi anak-anak tidak mampu. Sedangkan pada 
kasus ibu Sian nyaris tidak ada pertentangan antara conditions of 
worth dari masyarakat dengan internal locus of evaluation-nya. 
Keyakinannya untuk sedapat mungkin menolong semua orang 
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yang meminta pertolongan tentu saja sesuai dengan conditions of 
worth di masyarakat. Tantangan ibu Sian hadapi ketika menyadari 
bahwa jika ia sendiri yang sedang membutuhkan pertolongan, 
belum tentu orang lain mau menolongnya. Kesadaran akan hal ini 
tidak merubah sikap ibu Sian untuk tetap berpedoman pada internal 
locus of evaluation-nya yang ingin menolong orang lain sebisa 
mungkin. 
Mengenai real self atau konsep diri individu, nampak 
masing-masing subyek dengan originalitas masing-masing. Dokter 
Lo dengan keunikannya sebagai dokter sosial yang tidak menarik 
biaya, Ibu Sian sebagai ketua RT wanita berjiwa penolong yang 
menggiatkan PKK demi menyatukan warga dan Bapak Nathanael 
sebagai orang tua asuh yang tanpa pamrih mengentaskan 
kehidupan anak-anak asuhnya, itulah real self ketiga subyek yang 
orisinil, yang membedakan mereka dari orang lain. 
Ketiga subyek telah mampu mencapai keadaan kongruen. 
Dokter Lo mengaku telah mendapatkan kepuasan batin dalam 
melakukan panggilannya sebagai dokter sosial, ibu Sian juga 
mengaku telah mendapatkan kelegaan karena membantu orang 
dan menjalankan tugas sebagai ketua RT. Pak Nathanael mengaku 
memiliki kehidupan yang menyenangkan karena dapat melakukan 
sesuatu yang berarti bagi orang lain. Inilah wujud kongruensi dari 
ketiga subyek. 
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Dokter Lo, Ibu Sian dan Bapak Nathanael dalam rangka 
menjadi dirinya yang utuh, menjadi bagian dari masyarakat dan 
oleh karena itu mereka menjadi Indonesia. Diri itulah yang dilihat 
oleh masyarakat, sehingga mereka yang kemudian menyebut 
Dokter Lo, Ibu Sian dan Bapak Nathanael sebagai etnis Tionghoa 
yang menjadi Indonesia. 
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B. Bagan Umum 
Tabel 8 
Proses Paralel Pengembangan Diri Etnis Tionghoa Menjadi 
Indonesia Secara Umum 
RS 1 
C1 .1 
C2 .1 
C3 .1 
C4.1 
C5.1 
IS 1 
Kepedulian 
pada 
sesama 
Interaksi 
dengan 
lingkungan 
Tidak 
trauma 
dengan 
pengalaman 
masa lalu 
kelompok 
etnisnya 
Memiliki 
pendirian 
sendiri 
mengenai 



pilihan 
hidup 
Mulai 
menjalani 
pilihan 
dengan 
konsekuensi-
nya 
Mulai 
berperan 
aktif dalam 
lingkungan 
sesuai 
pilihan 
Kepedulian 
diaktualisa-
sikan 
Hasil: IS 1 = RS 2 
RS 2 
C1.2 
C2.2 
C3.2 
C4.2 
C5.2 
IS 2 
Kepedulian 
diaktualisa-
sikan 
Interaksi 
dengan 
lingkungan 
semakin 
intens 
Tidak 
terpengaruh 
dengan 
stigma dan 
prasangka 
antar etnis 
Pendirian 
mengenai 
pilihan 
hidup 
semakin 
berkembang 
Menjalani 
pilihan hidup 
dengan 



konsekuensi-
nya 
Berperan 
aktif dalam 
lingkungan 
sesuai 
pilihan 
Menolong 
sesama 
Hasil : IS2 = RS 3 
RS 3 
C1.3 
C2.3 
C3.3 
C4.3 
C5.3 
IS 3 
Menolong 
sesama 
Interaksi 
dengan 
lingkungan 
semakin 
intens 
Menjalani 
kehidupan 
eksistensial 
sebagai 
penolong 
Pendirian 
mengenai 
pilihan 
hidup 
sudah 
terbentuk 
Tetap 
menjalani 
pilihan hidup 
dengan 
konsekuensi-
nya 
Semakin 
berperan 
aktif dalam 
lingkungan 
sesuai 
pilihan 
Menolong 



sesama 
dengan 
semakin 
terarah 
Hasil : IS3 = RS 4 dan seterusnya 
Keterangan : 
RS : Real Self 
IS : Ideal Self 
C1 – C5 merupakan 5 langkah menuju a fully functioning person : 
C1 : Keterbukaan terhadap pengalaman 
C2 : Kehidupan eksistensial di masa kini 
C3 : Internal locus of evaluation 
C4 : Hidup bebas berdasarkan pilihan 
C5 : Peran aktif dan kreatif dalam lingkungan 

C. Pembahasan Umum 
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Boeree (2006) mengemukakan bahwa inti dari teori Self 
Rogers adalah adanya dorongan aktualisasi sebagai force of life 
yang menggerakkan individu untuk berkembang. Berdasarkan 
temuan peneliti, dorongan aktualisasi individu muncul pada usia 
yang relatif muda. Muncul motivasi kuat untuk ‘menjadi seseorang’ 
pada individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia dalam penelitian 
ini. Mereka tidak sekadar survive atau melanjutkan hidup, namun 
mereka memiliki arah untuk dicapai bagi diri mereka. Hal ini yang 
oleh Rogers disebut dengan aktualisasi diri. 
Aktualisasi diri dilakukan sesuai dengan cara pandang 
terhadap diri masing-masing. Peneliti menemukan bahwa pada diri 
individu-individu etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia, mereka 
mengembangkan konsep dirinya berdasarkan (1). Pemaknaan 
terhadap pengalaman-pengalamannya dan (2). Introjeksi nilai-nilai 
tertentu dari significant person (Lathief, 2010). Keduanya 
mempengaruhi pengembangan diri individu, namun tidak lepas dari 
kesadaran individu tentang dirinya, persepsi yang cocok akan 
disetujui dan semakin mengembangkan konsep diri, sebaliknya 
stimulus-stimulus yang tidak sesuai dengan struktur self akan 
diabaikan.[2] [3] 
Dalam mengaktualisasikan diri, tiap individu memilih cara 
yang bervariasi sesuai dengan keunikan dan kreatifitas masing-
masing. Ada individu yang secara langsung mengkaitkan dorongan 
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aktualisasinya dengan pilihan profesi atau jabatan, namun ada pula 
yang tidak mengkaitkan profesinya dengan dorongan 
aktualisasinya secara langsung. Namun pada akhirnya yang 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=11123249&source=2&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=11123249&source=3&cite=3#jump


terpenting adalah bagaimana mereka berproses untuk 
mengaktualisasikan diri melalui profesi tersebut. 
Peneliti menemukan bahwa critical point dalam 
pembentukan konsep diri individu-individu etnis Tionghoa yang 
menjadi Indonesia terletak pada bagaimana sikap mereka 
terhadap conditions of worth. Mereka menyadari penuh adanya 
tuntutan dari masyarakat bagi mereka untuk menyesuaikan diri 
namun mereka tidak serta merta merubah diri mereka seperti 
bunglon demi diterima oleh masyarakat (berubah selama hal itu 
menguntungkan bagi mereka). Sebaliknya mereka melakukan 
interpretasi terhadap conditions of worth itu sesuai dengan 
dorongan aktualisasi mereka. Dalam hal ini internal locus of 
evaluation mereka mengambil alih dan menentukan apa yang 
terbaik bagi mereka. 
Dalam proses pengembangan diri berkelanjutan yang 
dialaminya, individu mampu melakukan refleksi dan berhadapan 
dengan dirinya yang aktual, dengan real-self-nya. Itulah konsep diri 
atau cara pandang mengenai diri yang dimiliki individu. Rogers 
(1961) mengemukakan setiap individu pada dasarnya adalah unik, 
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ada sesuatu pada diri tiap individu yang membuatnya menjadi 
dirinya sendiri dan berbeda dari orang lain. 
Ketiga subyek etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia, 
memiliki konsep diri yang khas dan unik dan mereka tidak ragu 
untuk menunjukkan keunikan mereka tersebut kepada dunia. 
Dalam masyarakat Indonesia yang kolektif, keunikan mereka ini 
sering diartikan sebagai keanehan, namun sebenarnya mereka 
hanya menjadi diri mereka sendiri. Mereka memiliki real self yang 
orisinil, baik orang lain dapat menerimanya atau tidak. 
Peneliti menemukan bahwa individu-individu etnis Tionghoa 
yang menjadi Indonesia adalah individu-individu yang telah 
mencapai keadaan kongruen. Seolah ketika melihat ke dalam 
cermin, mereka menemukan diri mereka hari ini adalah diri yang 
mereka cita-citakan. Artinya real self mereka identik dengan ideal 
self mereka. Rogers (1961) menyebutnya sebagai tercapainya 
kongruensi. Individu-individu yang peneliti temui mengaku puas 
dengan kehidupan yang mereka jalani. 
Penelitian Akrivou (2013) menunjukkan adanya hubungan 
positif antara kongruensi pada individu dengan self complexity yang 
dimiliki individu. Self complexity berkaitan dengan kemampuan 
individu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, maka 
semakin tinggi kongruensi pada individu, semakin tinggi pula 
kemampuannya untuk menyesuaikan diri. Demikian juga pada etnis 
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Tionghoa yang menjadi Indonesia, dengan tingkat kongruensi yang 
tinggi, mereka kemudian mampu menyesuaikan diri dengan 
berbagai kompleksitas situasi dan lingkungan yang ada 
disekitarnya. 
Adapun mengenai menjadi Indonesia, tidak satupun subyek 
yang berencana untuk menjadi Indonesia dalam arti ingin diakui 
oleh orang banyak sebagai orang yang berjasa bagi masyarakat 
Indonesia. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri dan menjalani 
panggilannya dengan setia dari hari ke hari. Dalam proses 
menjalani panggilannya itulah mereka menjumpai bahwa diri 
mereka tidak terpisahkan dengan lingkungannya dan menjadi 
Indonesia. Menjadi Indonesia disini bukan sekedar menjadi 
warganegara, namun secara sukarela mengambil tanggung jawab 
dan berperan aktif dalam masyarakat dengan kesadaran diri 
sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. 
Eriksen (2001) mengemukakan pentingnya personal 
experience bagi acuan individu dalam berperilaku. Dalam hal ini 
Eriksen menekankan bahwa keterlibatan individu secara kultural 
dalam masyarakatnya lebih memegang peranan untuk menentukan 
perilakunya, dibandingkan dengan satu set keyakinan individu 
mengenai etnis sebagai shared ancestry. Dalam keterlibatannya 
dalam masyarakat itulah, individu-individu etnis Tionghoa akhirnya 
mampu menjadi Indonesia karena menjumpai bahwa masyarakat 
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dimana mereka berada adalah bagian dari diri mereka dan mereka 
adalah bagian dari masyarakat. 
Yeh dan Hwang (2000) mengemukakan bahwa dalam 
psikologi sosial dan psikologi kultural, identitas dan konsep diri 
seseorang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Di dalam 
kesadaran sebagai bagian dari masyarakat inilah, muncul ideal self 
pada individu, yaitu diri yang seharusnya menyatu dengan 
masyarakatnya. 
Dahana (2005) menyebutkan, dalam konteks menjadi 
Indonesia, untuk menjadi utuh, individu harus selalu bergerak untuk 
mencari keutuhan. Hal ini tidak ada habisnya. Lebih tepatnya diri 
yang tak pernah jadi, tak akan jadi, tapi menjadi. Ia disempurnakan 
oleh lingkungan. Diri yang retak baru akan menjadi utuh apabila 
direkatkan oleh sekelilingnya, lingkungannya, masyarakatnya. 
Mereka menjadi utuh justru ketika mereka menjadi bagian dari 
masyarakatnya. Diri mereka yang “menjadi” itu melekat erat dengan 
masyarakatnya. 
Pada individu-individu etnis Tionghoa yang menjadi 
Indonesia, mereka menghidupi apa yang disebut dengan melekat 
erat dengan lingkungannya. Mereka menyatu dengan masyarakat 
melalui perilaku mereka yang berguna bagi masyarakat. Sehingga 
akhirnya masyarakat melihat dan menilai mereka ini benar-benar 



telah menjadi Indonesia. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian terhadap ketiga individu etnis Tionghoa yang 
menjadi Indonesia, peneliti menemukan bahwa tidak satupun 
subyek yang secara sengaja berencana untuk diakui sebagai 
Tionghoa yang meng-Indonesia. Mereka juga tidak berencana 
untuk diakui sebagai orang yang berjasa bagi masyarakat. Yang 
terjadi ialah: dalam memenuhi panggilan untuk menjadi diri sendiri 
sesuai dorongan aktualisasi, keterlibatan mereka dengan 
lingkungan menjadi hal yang tak terelakkan. Semakin melibatkan 
diri dalam lingkungannya, mereka semakin menemukan arah pagi 
pengembangan dirinya. Dalam teori Self Rogers, diri yang 
berkembang itu sesungguhnya adalah proses real self yang 
bergerak ke arah ideal self. Terjadi enhancement pada konsep diri 
individu, setiap kali ideal self tercapai dan menjadi real self. Pada 
ketiga individu etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia, proses 
tersebut berulang seiring pengalaman hidup mereka hingga mereka 
berhasil mencapai kongruensi, yaitu tercapainya diri yang ingin 
diwujudkan. 
Dalam proses tercapainya kongruensi pada diri ketiga 
subyek, peneliti menemukan adanya perbedaan pemaknaan 
terhadap identitas etnis dan pandangan religius, sehingga mereka 
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memiliki value yang berbeda berkaitan dengan kedua hal tersebut. 
Dokter Lo menganggap dirinya sebagai individu yang universal, 
tidak mengikuti budaya Tionghoa atau budaya masyarakat Jawa di 
Solo, pun agama tertentu. Kiprahnya sebagai dokter sosial 
merupakan wujud pandangan humanisme dokter Lo yang 
mengutamakan sesamanya manusia. Sebaliknya, pada ibu Sian, 
peneliti menemukan bahwa identitas etnis maupun 
kepercayaannya sebagai penganut Katolik memberi pengaruh yang 
sama besar dalam pembentukan konsep diri ibu Sian. Sedangkan 
pada Bapak Nathanael, kepercayaannya sebagai seorang 
penganut Kristiani memberikan pengaruh yang lebih besar bagi 
pembentukan konsep dirinya dibandingkan identitas etnisnya 
sebagai Tionghoa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada formula 
khusus bagi etnis Tionghoa untuk menjadi Indonesia, masing-
masing dapat dengan jujur mewujudkan dirinya sendiri sesuai 
dengan panggilan dan nilai-nilai yang dianutnya sebagaimana 
ketiga subyek dalam penelitian ini. 
B. Saran 



Menjadi Indonesia adalah sebuah pilihan bagi setiap orang 
yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, tak terkecuali etnis 
Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa langkah 
awal bagi etnis Tionghoa agar mampu menjadi bagian dari 
masyarakat ialah dengan mengembangkan keterbukaan terhadap 
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pengalaman. Beban masa lalu, prasangka dan stereotip negatif 
seharusnya tidak menghalangi etnis Tionghoa untuk mengalami 
relasi dan interaksi dalam masyarakat di masa kini. Sebaliknya 
dengan mengembangkan keterbukaan terhadap pengalaman, etnis 
Tionghoa di Indonesia mampu bersikap objektif dan mampu keluar 
dari etnosentrisme sempit, untuk kemudian semakin terbuka 
terhadap pengalaman-pengalaman dan relasi-relasi baru dalam 
masyarakat Indonesia yang multikultural. 
Sedangkan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia pada 
umumnya, saran peneliti ialah agar memberikan keleluasaan bagi 
etnis Tionghoa agar menjadi Indonesia secara alamiah, bukan 
dengan paksaan seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah 
pada masa lalu, bukan pula dengan cara meniadakan jati diri etnis 
Tionghoa. Justru dengan memberi kesempatan bagi etnis Tionghoa 
untuk menjadi diri mereka sendiri memungkinkan mereka 
mengembangkan diri dan menyatu dengan lingkungannya. 
Masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Antara lain 
berkaitan dengan metode pemilihan subjek penelitian. Peneliti 
mengharapkan pada kesempatan lain dapat diselenggarakan 
penelitian mengenai kiprah etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia 
dengan menggunakan metode penentuan subjek yang meliputi 
lingkup yang lebih luas dan melewati tahap seleksi yang lebih 
sistematis. 
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Peneliti mengharapkan agar di masa mendatang dapat 
dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai etnis Tionghoa 
maupun etnis-etnis lain di Indonesia yang belum menjadi 
Indonesia; dalam pengertian belum mampu menyatu dengan 
masyarakat dan memiliki pandangan etnosentrisme sempit 
berkaitan dengan identitas etnis mereka. Penelitian-penelitian 
tersebut diharapkan dapat menjembatani jarak antar etnis maupun 
mendukung penyelesaian permasalahan-permasalahan antar etnis, 
demi tercapainya keharmonisan di Indonesia yang multietnis dan 
multikultural. 
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Wawancara ke-1

Nama subjek : Lo Siauw Ging

Tempat/ Tgl. Lahir : Magelang, 16 Agustus 1934

Pekerjaan : dokter

Waktu : 3 September 2016 , pukul 17.15 – 18.20 WIB

Lokasi  : Jagalan 27, Solo

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Dokter lahir di

mana? Tanggal

berapa ?

Di Magelang, tanggal 16 Agustus

1934. Sudah umur 81 jadi saya.

2. Orang tua dokter

pekerjaannya

apa?

Pedagang tembakau. Saya tu

nomer tiga dari lima bersaudara.

Laki semua. Ayah saya almarhum

tu hanya sampai kelas 2 SD.

Kalau ibu sampai lulus SD, tapi

SD jaman dulu lho ya. Kalau

papah itu SD cina gitu. Kalau

mami, ibu saya dari sekolah

Belanda.

3. Orang tua dokter

generasi ke

berapa dari

Tiongkok?

Ndak tau ya (sambil tertawa).

Mami dari Magelang, Ayah dari

Purworejo. Sudah generasi ke

tiga atau ke empat, saya ndak tau

persisnya.

4. Di Magelang dulu

hubungan

Ya biasa, ndak ada apa-apa.

Seperti Magelang apa, kan juga

C1 Keterbukaan

terhadap

++
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dengan tetangga

seperti apa?

ada istilah Pecinan tu kan tetep

ada. Tapi kita hubungan dengan

orang pribumi ya sudah biasa.

Waktu SMP apa kan sekolahnya

sudah campur. Pertama saya

sekolah juga masi bahasa

Belanda, sampe Jepang masuk,

terus diganti sekolah Cina. Terus

masuk SMP. SD-nya ndak pernah

lulus SD bahasa Indonesia.

Cuma masuk SMP, SMA sudah

bahasa Indonesia. Ya campur.

Jadi ya bergaul dengan semua

orang. Sekolahnya kan sudah

campur, ya otomatis. Jadi ya

ndak ada problem.

B1

pengalaman

Society/

Masyarakat

Ket : subyek

berulangkali

mengulang kata

‘campur’ untuk

menekankan

interaksi dengan

masyarakat

+++

5 Di keluarga masih

mempertahankan

budaya

Tionghoa?

Ndak, ndak pernah pake.

Sekolahnya aja sampe kelas

berapa. Paling tradisi

sembahyang pada waktu Sincia,

itu saja sampe tahun berapa saya

ndak tau, tapi pernah mengalami.

Sebetulnya di keluarga saya baru

masuk Kristen/Katolik itu kan

justru anak-anak, kalau orang tua

masih Kong Hu Cu. Tapi tidak

terlalu menjalankan tradisi.

B1 Society/

Masyarakat

+

6 Pernah

mengalami

diskriminasi

semasa kecil ?

Kalau saya sendiri terus terang

tidak mengalami ya. Karena ya

mungkin karena kota seperti

magelang kan kota kecil. Jadi ga

terlalu nganu yaa.. Kalau di

panggil-panggil “ Cina, cina ”,

gitu ya pasti ada. Karena ya

C1 Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Ket : ada

pemaknaan

+++
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sudah terbiasa. Soalnya waktu

sekolah di SMP. Kita kan

masuknya SMP Katolik. Katolik

kan biasa, guru, murid-murid,

semua sudah campur, ada

chinese ada pribumi. Jadi ya dah

biasa. SMA saya di Semarang. Di

SMA Masehi. SMA Masehi waktu

itu masih di Poncol, saya sampe

lulus di Poncol. Setelah itu kan

Masehi pindah.

B1

tersendiri

terhadap

pengalaman

Society/

Masyarakat
+++

7 Kerusuhan tahun

1998 atau di

tahun-tahun

sebelumnya, apa

pendapat Dokter?

Kalau saya pribadi, itu yang 98 itu

saya sama sekali tidak

mengalami. Karena saya di sini

sekitar saya kan.... ndak di

ganggu sama sekali. Sebelum itu

tahun 65 kan lebih parah lagi.

Waktu itu yang dioyak-oyak PKI.

Orang chinese itu kan dianggep

pro PKI itu, tapi saya kebetulan

sudah jadi pegawai negeri, jadi

ndak mengalami. Saya sendiri

kan begitu lulus dokter kan

otomatis jadi pegawai negeri dulu.

Tapi ya kan ndak pernah ganti

nama.  Nyatanya ndak ada

problem. Sebetulnya ada

beberapa orang yang tidak

pernah ganti nama, seperti di

Jakarta dulu ada menteri

jamannya Bung Karno, Oei Ong

Bi,  Oie Cu Tat. Terus menteri

kesehatan Li Tek Ceng, eh sapa

lupa saya, tapi cuma dalam waktu

singkat. Di Jakarta juga ada tokoh

C2

B3

A2

A3

Kehidupan

eksistensial

Conditional

positive regard

Organismic

valuing

Positive regard

++++

+++

++++

++
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dari UI yang namanya Doktor Li

Tek Ceng, itu politikus,  ilmu

politik, itu juga ndak ganti nama.

Seperti Kwik Kian Gie apa itu kan

juga ndak ganti nama juga. Jadi

ndak ada artinya. Ya kalau

menurut saya, nyatanya saya

ndak dipersulit. Sebagai pegawai

negeri ya apa biasa.

C3

C2

Internal locus of

evaluation

Kehidupan

eksistensial

+++

++

8 Teman dari

kalangan pribumi

?

O ada. Kalau yang mulai kecil-

kecil ya sudah lupa. SMA tu

mungkin ada. Karena SMA

Kristen ya campur, SMP Katolik

ya campur. Pokoke kan dari etnis

apa aja kan ada.

Waktu sekolah kedokteran iya.

Kebetulan itu kita bertiga yang

saya sekolah sampai akhir,

sampai sekarang masih ada

hubungan, tu bertiga. Yang satu,

saya, yang kedua juga keturunan

chinese, yang ketiga ini seorang

pribumi, kebetulan orang Solo

sini. Ya kita bertiga deket sekali,

sampe lulus kedokteran bareng.

Yang saya muter-muter sampe di

Solo, yang satu ini jadi dokter

tentara, yang satu ini ambil

spesialis, jadi dosen di Airlangga,

sampai sekarang masi ada.

Kan kalau jaman kita sekolah di

itu ( Universitas Airlangga). Saya

lulus tahun 62. Itu kan misi naek

sepeda, jaman dulu sepeda motor

C1

C1

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++++

+++
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aja kan ndak ada. Untuk

menghemat waktu dan apa, kita

sering tidur di rumah sakit. Saat

dua tahun terakhir kan kita

berkecimpung di rumah sakit

terus, jadi malah tidurnya di situ.

Biasanya kita tidur di bangsal-

bangsal rumah sakit. Kita bertiga

tidure di situ. Jadi ya deket sekali

memang.

Ya waktu di sekolah kedokteran

jaman dulu, terus terang ha wong

naek sepeda bayangken

aja.Kalau kita kost. Kalau kostnya

kebetulan jauh dari rumah sakit

kan kita susah. Makanya lebih

baik kita tidur di rumah sakit.

C1

C2

Keterbukaan
terhadap

pengalaman

Kehidupan

eksistensial

+++

+++

9 Sebagai pegawai negeri juga

ndak dipersulit. Saya ndak pernah

ganti. Malah beberapa temen

yang dari orang pribumi malah

menghargai lho ( keputusan tidak

ganti nama).  Pokoknya, artinya,

lha ya sebetulnya, ganti nama

kalau ga bener juga percuma to.

Kalau yang temen baik, yang

kenal baik malah menyadari.

A2

A3

C3

Organismic

valuing

Positive regard

Internal locus of

evaluation

++++

++

+++

10 Pernah terpikir

untuk pindah ke

luar negeri ?

Ndak, ndak pernah saya. Bahkan

family saya sendiri ada yang

pindah ya. Pindah, jaman taun

berapa itu. jaman itu, taun

berapa, jaman ada pp peraturan

yang orang chinese kalo di desa

C4 Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++
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ndak boleh harus masuk kota. Itu

ada yang pindah ke Tiongkok.

Nyatanya di sana juga ndak

kerasan, akhirnya lari ke

Hongkong to. Belakangan waktu

sini anu, bisa pulang sini ketemu

saya, ya cerita-cerita sendiri.

Ndak kuat menjalani, waktu itu

kan jaman  masi Mao Tse Tung.

Ndak kuat di sana.

Kalau saya ya memang enggak.

Ya wong saya lahir di sini,

dibesarkan di sini.  Ya mau cari

apa to ya di sana. Kayaknya

harus mulai baru semua.

C4 Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++

11 Asal muasal

Dokter menjadi

dokter yang

menolong orang

miskin?

Kalau itu memang dari pertama

waktu saya pamit minta ijin orang

tua untuk sekolah kedokteran, itu

almarhum ayah pernah pesen,

pokoknya kalau jadi dokter

prinsipnya, pokoknya jangan

khusus cari duit. “ Kalau memang

mau jadi orang kaya, jadilah

pedagang saja, jangan jadi

dokter”. Itu salah satu. Keduanya,

kebetulan waktu saya masuk di

kota Solo sini, kan ada Dr. Oen

almarhum, yang sekarang

namanya di pakai untuk rumah

sakit Dr. Oen,  itu kan juga sosial

sekali, saya mengikuti beliau tu

lama, jadi otomatis ikut. Ya

alesannya masih ada beberapa

tapi saya kira ndak terlalu penting

A1

B5

A1

B5

Dorongan

aktualisasi

Ideal self

Dorongan

aktualisasi

Ideal self

+++

+++

++

+++
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ya. Ya kalau kita lihat

sesungguhnya tu memang

keadaannya ya wes gitu. Orang

yang ndak punya tu, kok mbayar,

ha nanti kalau sudah itu, mau

mbayar, mau beli obatnya pake

apa ya ndak bisa. Kalau memang

ndak ada dana ya. Lho terus

terang sekarang ya, sekarang

saya sendiri ni punya dana,

istilahnya buat saya, saya sebut

dana sosial untuk mbantu orang-

orang itu cukup besar,

umpamanya .. ( subjek

menunjukkan data tagihan obat

dari apotik Budi Asih)

Ini, ini ni Apotik Budi Asih tu

apotik deket sini. Ini bukan milik

saya ya, saya ndak punya apotik.

Ini ada beberapa orang yang

periksa di sini, karena dia tidak

mampu terus saya suruh ke

apotik ini, nanti saya kasih tanda

kamu ambil obat di sana ndak

usah bayar. Nanti akhir bulan

apotik itu yang nagih saya.

Umpamanya ini untuk 2

November ini untuk pembelian

obat-obatan dengan resep dokter

untuk dana sosial pada bulan

Oktober 2015 ( membaca nota

tagihan dari apotik). Ini habisnya

satu juta sembilan ratus delapan

puluh satu (rupiah). Ini yang di

C3

C5

Internal locus of

evaluation

Peran aktif dan

kreatif terhadap

lingkungan

Ket : subject

menyebut ini

sebagai ‘watak’ ,

sebagai bagian

tak terpisahkan

dari diri. The

way of living

becomes who

he is

+++

+++
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sini. Terus belum lagi yang di

Rumah Sakit Kasih Ibu. Ini untuk

bulan Oktober juga ini dapetnya

ini sampe lima belas juta. ( lima

belas juta seratus empat puluh

enam ribu rupiah). Jadi dalam

bulan Oktober ini saya

mengeluarken uang total ini to,

tujuhbelas. ( tujuh belas juta

seratus dua puluh tujuh tujuh

ratus enam belas rupiah). Na ini

untuk dana sosial, artinya ini yang

di rumah, ini yang liwat rumah

sakit, baik yang mondok maupun

ada yang obat jalan. Tapi bukan

berarti ini uang dari saya semua,

tu ndak, sebagian besar justru

dari donasi, dari donatur-donatur

yang tidak mau disebutkan

namanya. Dan ini malah, kalau

saya omong jujur, donatur saya

yang paling besar, yang tetep, itu

seorang pribumi. Seorang islam,

seorang pribumi, tapi memang

saya tu kenal sejak saya masi

dokter mu.. (muda), wah baru, ya

saya kenal dia sudah ada lima

puluh tahun. Dia seorang

keluarga orang kaya. Dia donatur

tetep saya sejak lebih dari, ya

sudah dua puluh tahun mungkin

ya. Dia ngasi saya dana itu. Dan

baiknya tu, dia seorang moslem,

seorang anu ya, dia tau bahwa

saya, saya Katolik ya, dan dia

tidak menganu ya... Pokoknya dia

A3

C1

Positive regard

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

+++

++
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membantu, silakan pakek untuk

seorang miskin agama apapun

juga boleh, dia tidak

mempersoalkan etnis, tidak

mempersoalkan apa. Itu seorang

pribumi memang dan itu sumber

yang paling besar justru dia.

Memang tapi saya kenal baik

sekali sejak lama. Ndak ada

pertanggungan jawab, ndak ada.

Kalau pake pertanggungan jawab

tu susah. Nanti ngitung gimana,

pake kuitansi satu... Dia ndak

mempersoalkan itu, dia percaya

sama saya. Ya terus terang saya

bisa begini tu karena di percaya

orang, kalau ndak dipercaya

orang ya ndak bisa. Tiap bulan

ada donasi, pasti ada,. Ndak bisa

kalau hanya saya tok gitu. Paling

pol ya kecil-kecilan. Tapi yang

untuk di Rumah Sakit, untuk

operasi apa kan ndak bisa kalau

itu.

Jadi kalau saya menerapkan

istilahnya, istilah di sini ya kayak

bhineka gitu to ya. Baik sumber

dananya juga dari siapa aja,

keturunan chinese juga ada. Tapi

sebaliknya untuk siapa, ya sama

aja. Bisa dijalankan nyatanya.

Maksudnya tu gini lho ya, uang

yang saya keluarkan saben

bulannya kan kira-kira antara

B3

B4

B1

B4

Conditional

positive regard

Conditional

positive self

regard

Society

Conditional

positive self

regard

+++

+++

+++

++
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sekitar 15 (juta rupiah). Itu

dibilang banyak sekali ya ndak,

tapi kan ya lumayan. Itu tu  kalau

dari saya sendiri berat, ngga

mungkin la ya. Saya di sini

praktek mau mbayar ndak

mbayar terserah. Itu kalau

katakan saja, saya tanpa donasi

kan ndak mungkin bisa. Ha

donasi itu apa ya saya minta. Kan

ndak pernah minta. Karena orang

tertarik, gitu lho ya. Donasi,

donasi. Terus terang aja kalau

saya bisa dipercaya orang, kan

ya karena saya betul-betul juga

menjalanken pertanggung

jawaban saya kan kepada Tuhan

Allah. Sebab orang ngasi donasi

saya. Dia tidak minta

pertanggungan jawab. Bagi saya

kan lebih berat  sebetulnya. Kalau

minta pertanggungan jawab,

paling-paling saya cariken

kuitansi sudah selesai to. Tapi

kalau sama Tuhan Allah, ya kita,

kalau tidak anu ndak berani to ya.

Saya si ndak pakai pembukuan

yang macem-macem, tapi ya

tetep ada catetan.

B3

B4

Conditional

positive regard

Conditional

positive self

regard

+++

+++
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Wawancara ke-2

Nama subjek : Lo Siauw Ging

Tempat/ Tgl. Lahir : Magelang, 16 Agustus 1934

Pekerjaan : dokter

Waktu : 9 September 2016 , pukul 16.10 – 18.12 WIB

Lokasi  : Jagalan 27, Solo

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Pengalaman

pribadi apa yang

mempengaruhi

Dokter, hingga

menjadi dokter

yang seperti

sekarang ini?

Lha memang ya gitu ya, jadi

dasar-dasarnya memang sudah

ada. Tapi saya sendiri memang,

waktu dines di Jogja, di Gunung

Kidul. Saya pernah mendapet

anu, pernah mengalami suatu

penyakit yang berat sekali. Itu

namanya penyakit leptosiroris. Itu

kan yang diserang hatinya,lever

sama ginjelnya kena. Itu

ditularkan lewat kuman, tikus. Itu

saya kena itu di Gunung Kidul.

Gunung Kidul kan daerah yang

miskin sekali waktu itu. Jadi

waktu itu karena saya terjun ke

lapangan dan makan minum apa

juga ikut orang-orang di desa itu,

jadi saya mungkin, ya kalah.

Orang-orang desa situ sudah

terbiasa ya.

Ya, ha itu masuk rumah sakit

sampe dua bulan, eh satu

setengah bulan. Itu terus terang

A1 Dorongan

aktualisasi

+++
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sakit itu kalau menurut literatur.

Pada waktu itu literatur Amerika

itu bilang kemungkinan hidup

cuma 30 persen, kemungkinan

penyakit itu tertolong cuma 30

persen untuk .. , itu literatur

amerika ya, kalau di Indonesia

katakan aja 10 persen kira-kira.

Ya jadi ya bahwa sampe tertolong

itu kan sesuatu mujizat. Saya

merasa bahwa itu kalau bukan

dari Tuhan Allah ya ndak mungkin

tertolong. Ya mau tidak mau itu

kan kita ingin membalas budi.

Bales budi pada Tuhan Allah tu

caranya gimana. Ya caranya

cuma berbuat ses.. (sesuatu). Ya

kan kita memberikan kepada

Tuhan Allah tu kan ya ndak bisa,

bisanya ya terhadap sesama

manusia itu. Salah satu faktor itu.

C1

B5

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Ket : Ada

pemaknaan

Ideal self

++++

++++

2. Arti dr. Supanji

bagi dokter?

Kalau itu ya biasa. Ya sebagai

orang. Kan lebih tua, ya sebagai

anu ya... Dia sendiri itu...

sebetulnya pada waktu itu dia itu

nyang merawat saya sebagai

dokter ahli penyakit dalem. Tapi

sehari-hari malah ibu Supanji

yang sering dateng ke rumah

sakit, memberi apa... artine

bikinkan temulawak itu lho.

Istrinya dokter Supanji.

Itu si anu ya, sebetulnya ya itu,

kalau menurut saya itu lewat dr.

Supanji saya diberi kemurahan

C1 Keterbukaan

terhadap

pengalaman

+++
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untuk sampe akhirnya tertolong.

Tapi ya semua itu dari Tuhan

Allah. Terus terang penyakit itu

harapan hidupnya kecil sekali.

C3 Internal locus of

evaluation

+++

3. Bagaimana

dokter

menentukan

pasien mana

yang gratis dan

yang tidak?

O ndak ada. Ndak pernah

memutusken. Saya serahkan

kembali pada yang pasien. Jadi

wes pokoknya tidak pernah ada

tarif. Jadi kalau pasien cuma

tanya, kalau ada yang tanya saya

jawab, “ Wes pokoke terserah.”

Atau kalau saya yakin kalau dia

mampu ya saya jawab “Ndak

usah.” Kalau toh. . . Ya keliatan

kadang-kadang. Kalau memang

ndak mampu buat apa to bayar,

nanti malah susah sendiri ya.

Bisa beli obat, nanti ndak bisa beli

beras ya percuma.

C3

C5

C3

Internal locus of

evaluation

Peran aktif dan

kreatif terhadap

lingkungan

Internal locus of

evaluation

+++

+++

++++

4. Arti pasien pasien

tidak mampu bagi

dokter ?

Kalau saya anggep ya semua itu

sesama manusia. Artinya tu ndak

pernah saya liat derajat tu ndak

ya. Dalam arti kata mereka

membutuhkan sesuatu sebagai

sesama manusia, na itu mau

tidak mau kita tu  ya tergugah, ya

gimana bisa membantu mereka

to.

Apalagi kalau kita inget bahwa ya

orang dateng berobat itu kan, ya

untuk mereka yang orang ndak

mampu tu wah tu berat sekali.

Artinya ya minta tolong pada

A2

A5

C3

Organismic

valuing

Dorongan

aktualisasi

Internal locus of

evaluation

++++

+++

++++
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sesama manusia itu, biasanya tu

mereka tu kalau tidak terpaksa

juga tidak mau merepotkan

orang, gitu ya. Saya bisa

merasakan bahwa ya orang yang

betul-betul minta tolong tu betul-

betul memang perlu dibantu ya.

Mungkin mereka sudah tau watak

saya juga. Saya memang

terhadap orang siapapun juga

kalau berobatnya terlambat, saya

memang biasanya marah.

Umpamanya terutama kalau

anak-anak sampai sakit keras itu

kan sebetulnya tanggung

jawabnya orang tua. Anak  kan

belum bisa minta untuk ke dokter

apa kan ndak bisa ya.

A1

A5

A5

Dorongan

aktualisasi

Real self

Real self

++++

++++

++

5 Dokter memarahi

gitu karena . .

Terutama mengenai anak to ya.

Anak itu kan ndak bisa ngomong,

belum bisa ngomong minta ke

dokter. Tu kan tanggung jawab

orang tua ya.

6 Jadi karena

dokter peduli

sama mereka ya

Dok?

Ya

A5 Real self +++

7 Relasi dokter

dengan warga

sekitar sini dan

warga Solo?

Warga sekitar sini ? Ya

ketemunya di kamar praktek juga.



15

8 Di mata dokter,

masyarakat solo

ini seperti apa?

Ya saya banyak yang kenal ya,

masyarakat solo, mungkin ndak

bisa sebut nama satu per satu,

tapi mungkin kan pernah ketemu

atau apa. Pada umumnya orang

Solo , kalau saya pribadi

menganggep, ya anu ya.

Termasuk, ya kalau saya seneng

masyarakat Solo, mereka rendah

diri ( rendah hati ) pada umumnya

dan ngertilah carane, tau dirilah.

Rendah diri dan tau diri. Kalau

saya secara lingkungan di Solo ni

saya suka.

B1 Society ++

9 Kalau arti menjadi

bangsa

Indonesia?

Ya kalau saya pribadi, ya saya

bilang, kalau kita lepas dari

omongan orang politik ya, kalau

politik ya lain ya, kalau saya

bangga sebagai orang Indonesia.

Kalau saya merasa bangga

sendiri ya. Saya tu pernah,

sebagai contoh, saya pernah

dines, waktu dines di Jogja itu

kan saya masih di pemerintah ya,

sebagai pegawai negeri. Tu kan

saya dinesnya di bagian apa,

public health, kesehatan

masyarakat. Waktu itu sering

bertemu dengan orang-orang

WHO, organisasi kesehatan

sedunia itu ya. Mereka sering

dateng meninjau mengenai

usaha-usaha pemberantasan

malaria atau apa yang dilakukan

di Indonesia. Dan orang-orang

B4

C4

Conditional

positive self

regard

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++

+++
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bule itu biasane .. waa anunya tu,

sombong-sombong sekali

mereka. Sombong dan

menganggep bahwa kita tu, orang

Indonesia itu goblok sekali. Dan

kalau itu terus terang saya

bahkan pernah sampai cekcok

sama orang bule, ya sampai

cekcok, pokoke ya...ya cekcok

sama orang bule. Dia sendiri,

waktu itu orang Perancis, jadi

ngomongnya Inggris tidak terlalu,

saya juga ndak terlalu jadi

ngomongnya Inggris kayak apa,

ndak tau.. Tapi akhirnya sampe

orangnya bule itu dipindah.

Karena, ya wes pokoknya

pimpinan orang WHO, jadi yang

di Jakarta tau bahwa saya yang

bener gitu lho. Waktu itu

mengenai urusan pemberantasan

malaria.

10 Itu tahun berapa

Dok?

Itu tahun 60-an. Jadi saya merasa

bahwa saya tu terus terang

sebagai orang Indonesia tu saya

cukup bangga lah pokonya, gitu

ya dan saya dianu sama orang

bule saya waktu itu pokoknya . .

Waktu itu saya belum

berkeluarga.. jadi saya tiap hari

turune biasa gitu lho.. itu sama

orang bule gitu...

B4

C4

Conditional

positive self

regard

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

+++

+++

11 Meskipun

Indonesia seperti

Sebab ya kalau kita berpikir lagi

sebetulnya kan kesempatan kita
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sekarang ini  . . tu dibandingkan orang-orang di

anu kan memang masih kalah,

kesempatannya memang kecil to

dibandingkan dengan orang-

orang mereka . kita kan

terlambat sekali beberapa tahun,

beberapa puluh tahun to

memang. Ya artine kemerdekaan

itu kan menjadi . .

Tapi kalau saya pribadi terus

terang berbangga. Saya merasa

bahwa saya sebagai keturunan

Chinese tu tidak.. nyatanya dari

bangku sekolah sampe di fakultas

kedokteran,  ha nyatanya saya

ndak ada di.. artinya

didiskriminasi tu . . mungkin

omongan-omongan tu bisa, tapi

kan kenyataannya sekolahnya ya

ndak to. Ya ndak pernah

dipersulit tu. Diangkat jadi

pegawai negeri ya ndak pernah

dipersulit apa-apa walaupun saya

ndak ganti nama ndak apa.

Saya ndak pernah merasa

didiskriminasikan. Apalagi

sekarang, kalau sekarang dah

sama sekali ndak anu ya. Bahkan

mereka lebih gampang menyebut

saya nama Pak Lo gitu kan

daripada saya ganti belum tentu.

B1

B4

C4

B3

B3

C3

Society

Conditional

positive self

regard

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

Conditional

positive regard

Conditional

positive regard

Internal locus of

evaluation

+

+++

+++

+++

+++

++++

12 Sebagai

keturunan

Kalau saya pribadi ndak ada

relevansinya, ndak perlu ya. Saya B1 Society ++
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Tionghoa,

menurut dokter

perlu tidak

melestarikan

budaya Tionghoa

di Indonesia ?

lebih banyak . .tapi saya juga

bukan berarti terus fanatik

tindakan kan ndak to. Artinya ya

sudah saya menurut aliran aja to.

Ndak usah jauh-jauh,

perhimpunan-perhimpunan

masyarakat yang dulu dilarang

kan sekarang timbul lagi. Seperti

Fu Jing, yang apa gitu kan. Saya

ndak pernah ikut apa-apa. Artine

ya untung apa ya. Saya kira ndak

terlalu relevan ya. Menentang

kebudayaan Chinese juga endak,

tapi sebaliknya secara positif

ngikuti juga ndak pernah ya.

13 Jadi orang

Tionghoa di

Indonesia

sebaiknya .  . ?

Ya sudah jadi orang Indonesia

dalam arti kata tapi bukan terus

fanatik kebudayaan Jawa atau

apa saya kira ya ndak perlu, ya

lebih banyak orang Indonesia tapi

yang sifatnya kayak internasional

C2 Kehidupan

eksistensial

+++

14 Kalau dulu orde

baru menjalankan

asimilasi . .

Saya kira ndak perlu dianu cuma

ya kayak ya sudah biar secara

alamiah to. Kalau mau harmonis

juga bisa. Bisa sekali. Itu

tergantung dari kita sendiri oq.

Lho terus terang saya kembali

seperti tadi ya mengenai saya

berbuat sosial. Itu kan butuh

dana. Sampai dengan hari ini

pendukung dana saya terbesar itu

seorang pribumi. Seorang

pribumi, seorang Islam. Ya. Tapi

B3 Conditional

positive regard

++++
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hanya saya, karena saya kenal

baik sama yang bersangkutan.

Bahkan saya kenal baik itu

sebetulnya sama nyang

perempuan, yang pertama. Waktu

saya masih dines di Jogja si anak

perempuan itu tu masih sekolah

di SMA di Jogja. Ha saya kenal

karena dia kos di tempat teman

saya, seorang Chinese.

Saya kenal baik karena saya

temen baik dengan yang punya

kos itu, malah seorang keturunan

Chinese. Sudah jadi kan. Ya

sudah pokoknya kan  itu kan

sudah otomatis kayaknya kan

alamiah. Dah, dah lama saya

ndak ketemu. Suatu ketika saya

dines di Solo saya ketemu dia

lagi, tapi sudah bersuami, lha

saya kenal sama suami itu.

Setelah itu kan... Hubungan ndak

ada. Ya hubungan kadang-

kadang saling ketemu. Akhirnya

ketemu. Kan dia ngerti watak

saya sudah an. Jadi waktu saya

tu . . Bahkan saya ndak pernah

minta apa-apa. Bahkan dia

sendiri dateng ke rumah sini.

Karena tau bahwa saya tu .. cara

kerja saya tu . . gitu. Terus dia

secara rutin tiap bulan tu

menyum.. sampai dengan hari ini

sudah lebih dari 20 tahun,

menyumbangkan. Kan itu dia

C1

C2

A5

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Kehidupan

eksistensial

Real self

Ket: subyek

menggunakan

kata “watak”

mengacu pada

cara kerjanya

+++

+++

++++
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sebagai seorang moslem,

seorang islam, kan ada aturan

keagamaan mereka

bahwa...zakat tu lho. Ada

keuntungan, sekian persen

dikembaliken untuk sosial to. Na

nyang dari bidang kesehatan tu

malah dia minta tolong saya

menjalankan zakatnya itu. Jadi

menurut saya ..  semua

tergantung kita sendirilah

nyatanya itu oq, lho kan saya

tidak spesial mau asimilasi, atau

apa nyatanya jalan sendiri juga

bisa. Padahal , ndak terpengaruh

politik ini, politik itu kan ndak

pernah. Agama juga endak.

B3 Conditional

positive regard

++

15 Kalau ditanya

kebudayaan apa

yang paling

berpengaruh bagi

dokter?

Ya mungkin malah secara umum

ya, sebetulnya apa ya, ndak ada

kebudayaan. Saya ndak mau

nyebut apa-apa karena saya

sendiri tu. . . Saya tu sendiri

secara alamiah, apa malah di

bentuk oleh saya ngikuti orang

tua Dr.Oen umpamaya disini,

terus dulu saya pernah waktu

saya sekolah tu ada profesor

yang ngajar tu ya. Tu pernah

memberikan gambaran, bukan

dalam bidang ilmu kedokteran,

tapi secara umum  ilmu, ilmu

hidup lah ya. Bahwa intinya kalau

bagi seorang dokter itu paling,

apa paling tepat itu, “ Jangan

menganut agama.” Istilahnya dia

A1

B5

B5

Dorongan

aktualisasi

Ideal self

Ideal self

+++

+++

++++
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pakai istilahnya ‘Universil’ , kalau

universil itu kita aman, dalam arti

kata kita netral. Jadi seorang

dokter kalau kita fanatik Islam,

atau fanatik Katolik, atau apa, itu

nanti ndak bisa menganu . . .

Padahal yang bilang gitu tu

seorang Islam juga. Profesor

Wahab, seorang Islam, orang

Padang. Itu guru besar saya.

Saya masih ingat betul bahwa . .

ya, paling tepat tu sebagai

seorang dokter tu ya itu anunya

universil itu tadi lho, jadi ndak

terpengaruh agama. Ya saya

mencoba menerapkan. Istri saya

Katolik, tapi saya malah juga tidak

Katolik, apa, tidak ke gereja

(Sambil tertawa kecil). Jadi saya

ke mesjid ya ndak pernah, saya

ke gereja ya ndak. Ke Konghucu,

ke klenteng ya endak. Ya sudah

pokoknya ya universil itu tadi.

Dan saya yakin seyakin-yakinnya

bahwa di depan Tuhan Allah tu

kan agama tu kan juga bukan ...

ya mana yang mau dipilih Tuhan

Allah? Saya kira ya sama saja ya

semua. Mau etnis tionghoa, etnis

Jawa sama aja. Kalau rasa saya,

agama itu tidak boleh

mempengaruhi ya. Kalau sudah

kita terpengaruh agama,

netralitas kita tidak terjamin kan

ya.

B5

C3

A5

C3

C3

Ideal self

Internal locus of

evaluation

Real self

Internal locus of

evaluation

Internal locus of

evaluation

++++

++++

++++

++++

++++



22

15 Dewasa ini ada

individu Tionghoa

yang mulai tampil

seperti Ahok.

Komentar dokter

?

O ya pasti positif dan lagi ya... Ini

( Subject menunjukkan majalah

yang memuat tentang Ahok, yang

kebetulan juga memuat tentang

dr.Lo),  ini dia juga anu . . tentang

Ahok ini.

“ Sepertinya ada dua jenis

Chinese Indonesian di negara

kita, ada yang tidak terlalu peduli

akan Indonesia dan ada juga

yang peduli dengan apa yang

terjadi di Indonesia, sebagai

contoh Chinese Indonesian yang

lebih Indonesia daripada orang

Indonesia sendiri, seperti Yap

Thiam Hien, dr. Lo Siauw, Rudy

Hartono . .” ( subject

membacakan kutipan artikel di

majalah tersebut ).

Ini bawao, ini nanti kamu baca tu

mengenai Basuki ini sama.. ha ini

mengenai saya juga ada ya.

Komentarnya bagus sekali

mengenai Chinese.

B3

B4

Conditional

positive regard

Conditional

positive self

regard

Ket : pandangan

subyek terhadap

diri sendiri dg

melakukan

komparasi dg

orang lain.

Ada kesadaran

konsep diri yang

membuat beda

dari orang lain,

meski sesama

etnis Tionghoa

+++

+++

16 Dokter setuju

dengan

pernyataan tadi ?

Ha ya memang, ya terus terang

kalau saya. Bahkan temen saya

seorang dokter, orang pribumi, itu

malah kadang-kadang kalau

ngomong sama saya, “ Kamu tu

malah lebih.. lebih.. lebih njawani

daripada orang jawa nya sendiri”.

Dalam bidang itu lho, dalam

bidang pelayanan kesehatan itu

B3

B4

Conditional

positive regard

Conditional

positive self

regard

++++

++++
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lho. “ Pribumi sendiri malah tidak

bisa seperti dr.Lo ini ”, yang

ngomong gitu tu orang pribumi.

17 Yang mendorong

mereka untuk

peduli ?

Secara naluriah ya. Kadang-

kadang itu terpengaruh juga dari

anu, ya lingkungan pertama ya,

lingkungan kita hidup waktu kecil.

Tapi kadang-kadang kan ada juga

ada perasaan, . . . pasti ada

pengaruh itu ya, bahwa ... kita

ingin menunjukkan bahwa kita tu

juga bisa berbuat anu. Artinya

jangan mengira kalau Chinese tu

tentu terus hanya  mencari duit

tok. Tu kan, tu kan, kadang-

kadang kan kita ndak trima kalau

diasosiasikan kalau orang

chinese, keturunan chinese tu

cuma urusan duit. Kadang-

kadang secara naluriah tu kan

ada perasaan bahwa itu ndak

bener itu ya. Ada faktor itu pasti

ada, entah besar entah kecil pasti

ada, faktor ingin .. ingin menolak

itulah pokoke ya anggepan yang

kliru.

C1

A2

A5

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Organismic

valuing

Real self

+

++++

++++

18 Jadi Ahok ini

termasuk yang

seperti itu ya Dok

?

Iya. Lho saya terus terang melihat

begitu kan ikut berbangga ya.

Bahwa sebetulnya tu, lho ini

menunjukkan bahwa tidak semua

orang chinese tu cuma cari duit (

tertawa ).

A2 Organismic

valuing

+++
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Wawancara ke-3

Nama subjek : Lo Siauw Ging

Tempat/ Tgl. Lahir : Magelang, 16 Agustus 1934

Pekerjaan : dokter

Waktu : 20 September 2016 , pukul 16.00 – 17.05 WIB

Lokasi  : Jagalan 27, Solo

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Kebetulan saya didatengi orang

TV One di Rumah Sakit. Ya

dadakan gitu lho. Minta waktu

untuk wawancara sebentar. Terus

tadi mewancarai saya sebentar,

ya paling seperempat jam. Terus

cari seorang dokter lagi, dulu

bekas anak buah saya, saya

waktu direktur, terus ada satu lagi

perawat. Setelah selesai pulang

gitu, kan mereka pada cerita saya

laporan ya.

Yang dokter perempuan itu

pribumi, Dokter Dewi, perempuan

ya. Itu dia malah mengingatkan

saya, cerita mengenai anu,

katanya dia lho ya, ngingetkan

saya tu, dulu tu saya sebagai

direktur tu kan pernah membantu

juga pasien. Di dr. Oen tu ada

pasien dari Bandung berobat ke

Surabaya, dalam perjalanan

pulang dari Surabaya ke
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Bandung, tu suami istri sama

anak dua, suaminya tu yang sakit

keras. Saking parahnya sekali

turun di stasiun sini, berhenti di

Solo. Turun, terus ndak ngerti to,

di anterke tukang becak ke Kasih

Ibu. Tu kalau ndak salah

keretanya berhenti di Purwosari,

tu ada stasiun deket Kasih Ibu.

Waktu itu saya liat kan memang

keadaannya jelek sekali. Ya

sudah pokoke kita rawat, semua

bebas ndak usah anu. Akhirnya

meninggal orang itu, akhirnya

meninggal padahal itu orang ndak

punya apa-apa, uang punya aja

ndak. Akhirnya saya nugasken dr.

Dewi itu ngurusi jenazahnya.

Akhirnya jenazah ditaro di Tiong

Ting, Tiong Ting tu rumah duka.

Terus oleh dr. Dewi diusahaken,

dicariken kuburan. Jadi kita yang

nguburken. Saya menugaskan dr.

Dewi itu, tapi dananya saya yang

cariken, tanahnya apa-apa,

sampai dikuburken. Sampai

akhirnya, istrinya sama anaknya

tu dianter ke stasiun, dibeliken

tiket. Dibeliken sampai ke

Bandung.

Jadi ya. Ya itu. Cara bekerja saya

tu gitu. Ndak nanggung.

Pokoknya .. apa to gunanya kita

membantu orang. Katakan aja di

rumah sakit, orangnya sampe

A5 Real self +++



26

meninggal, ha tapi orang ini terus

gimana, istri sama anaknya tu

terus gimana, jenazahnya tu terus

gimana, ya? kalau kita ndak

tuntasken kan ya gimana to.

Sebetule tu kan sudah bukan

bidang kesehatan, tapi kan ya itu

kan, tapi kan mau tidak mau kan.

Gitu lho.

Jadi ini yang ditonjolkan kan

kemanusiaannya to.

Kemanusiaan tu bukan hanya

kesehatan tok. Makanya tu

program saya pada saat ini, ya

dibantu juga dengan anak buah,

seperti dr. Dewi, sama dokter

paru-paru. Program saya

mengenai dana sosial ini,

sekarang ini yang saya utamakan

tu mengenai TBC sama Keluarga

Berencana. Pokoknya semua

orang TBC tu . . . , kan memang

dari program pemerintah obatnya

dikasi gratis. Tapi pemerintah

lupa, bahwa   untuk mau ngikuti

ini  tu butuh . . kadang-kadang

orange ndak mampu untuk

periksa, periksa aja mbayar. . .

Ya ke satu ongkos perjalanan,

mungkin ya. Keduanya kan

disamping obat kan tu kan perlu

priksanya. . dahaknya dipriksa,

darahnya kontrol, itu . .

pemerintah lupa. Ha itu urusan

gitu tu nanti semua . . , kalau

C3

C3

Internal locus of

evaluation

Internal locus of
evaluation

++++

+++
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lewat sini atau Kasih Ibu tu

dibantu 100%. KB demikian juga.

KB nya sekarang kan sudah ndak

berhasil, dulu jaman Pak Harto

kan berhasil. Na sekarang

dibantu, yang orang mau pasang

AYD, pasang spiral ya atau mau

operasi. Pokoknya yang mau KB

seperti itu bisa saya cariken dana,

sudah dijalanken di Kasih Ibu.

Hal-hal demikian ni yang bisa

memberiken apa..., kepuasan,

kepuasan bahwa bisa membantu

betul-betul yang keliatan tu lho.

Wong TBC bayangken kalau dia

tu tidak tuntas pengobatannya,

jadi sumber penularan sekitarnya

to. Kalau kita bantu ini kan paling

tidak, tidak menularkan ke

sekitarnya. Anak, istri,

tetangganya. Ha ini hal-hal

demikian.

A5

=

B5

Real self = Ideal

self

Ket : perasaan

puas sebagai

indikasi

kongruensi,

karena real self

mendekati ideal

self, sbg hasi

proses C1 – C5

++++

2. Bagaimana

dokter dalam hal

ini melihat diri

dokter sendiri?

Saya? Saya ni hanya perantara.

Saya tu kebetulan di . . mungkin

ditunjuk Yang Kuasa lah ya untuk

. . ya untuk melaksanaken apa

yang dikehendaki. Saya bukan

orang religius tapi saya percaya

bahwa itu PASTI ada yang ngatur

kalau ndak, ndak mungkin. Saya

tu hanya perantara ya, ndak ada

hal-hal yang istimewa. Ya

kebetulan aja saya ditunjuk untuk

ini dan diberi kemudahan, artinya

cari dana, kan ada kemudahan

B5

A5

C3

B5

C3

Ideal self

Real self

Internal locus of

evaluation

Ideal self

Internal locus of

evaluation

++++

++

+++

++++

++
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bagi saya.

Kalau tidak tu coba bayangkan.

Saya.. kawin dengan istri. Istri

sebagai seorang wanita yang

tidak pernah menuntut apa-apa.

Pokoknya saya seperti ini, ya

wes, pokoknya dia malah

mendukung.

Saya dengan istri saya tu beda

umurnya 13 tahun. Kita ndak ada

anak. Kalau tidak ada anak tu kan

sebetulnya sudah berarti

kebutuhan sehari-hari kan

minimal sekali to. Kenapa kok

saya sampe ndak ada anak?

Saya dipriksa ya ndak ada

kelainan apa-apa juga endak, istri

juga ndak. Tapi memang waktu

itu saya punya pendirian bahwa

bayi tabung apa prinsipnya ndak

mau karena itu tidak alamiah gitu

lho. Jadi tu kan bukan . . . Ya

kalau namanya alamiah, kalau

dikehendaki Yang Kuasa kan ya

mestinya kan terjadi.

Karena itu saya anggep kalau

saya ni memang, o ini mungkin

ya, ya ditunjuk, dipilih oleh Yang

Kuasa untuk bisa ber . .. Kalau

saya punya anak lima mungkin ya

ndak bisa berbuat  begini to. Kan

mesti mendahuluken anak to

mesti, otomatis to, ndak bisa to.

Itu memang.. ya saya liat begitu

lah ya. Saya dulu sakit sampai

tertolong, sakit keras sampai

A3

C3

Positive regard

Internal locus of

evaluation

++++

+++
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tertolong, ya tu kan ya, ya terus

terang kan ada tujuannya to

mesti. Saya menikah ndak ada

anak, ya kan, kalau ada anak ya

mesti yang diutamakan anak

dulu. Ya to otomatis.

Saya tu bukan orang istimewa.

C3

A5

Internal locus of

evaluation

Real self

+++

+++

3. Bagaimana

dokter melihat diri

sendiri sebagai

bagian dari

masyarakat Solo?

Ya watak saya tu memang saya

tu tidak seneng menonjolkan diri,

walaupun saya . .  . Kamu pernah

denger nama Pak Sumartono?

Orang solo, itu dia seorang

keturunan Chinese juga yang

menonjol sekali, pekerjaan apa

ditinggalkan, wes pokoke diurusi

anaknya, dia sendiri

kehidupannya sosial. Kalau dia

lewat perhimpunan-perhimpunan.

Umpamanya PMI, dia jadi

sekretarisnya PMI, di KONI Solo

dia juga anu, trus ada

Perhimpunan Masyarakat

Surakarta, tu jarang to seperti itu.

Makanya pada suatu ketika kan

ada programnya itu Kick Andy

yang di Metro TV, itu dari Solo

yang diundang dia, saya, Ahok,

waktu dia masih jadi anggota

DPR. Saya tidak bisa dateng

karena memang kesehatan saya

tidak memungkinkan, yang

dateng Pak Sumartono sama

Ahok, sebagai keturunan chinese

yang menonjol.

A5 Real self

Ket : The fact

that subject

made a

comparison

shows that he is

fully aware of

his uniqueness,

that he knows

exactly who he

is and who he

wanted to be :

termasuk tidak

suka dan tidak

mau ikut politik

++
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4. Saya lulus dokter tahun 62, tapi

saya betul-betul praktek sendiri

gini ni baru tahun 68. Itu

sebelumnya kan sebagai dokter

kan di pegawai negeri mesti ya,

itu kan muter-muter.  . sampe

Solo saya tidur di rumah sakit

Dr.Oen itu. Ya istilahnya saya

meguru dia, jadi, jadi apa

istilahnya, magang, otomatis kan

dikenal masyarakat, ya karena

dr.Oen kan sudah terkenal sekali.

Saya tidur di rumah sakit, ndak

pernah praktek sendiri, tapi begitu

saya menikah, terus praktek

sendiri kan sudah dikenal

masyarakat, jadi keuntungannya

di situ malahan.

C1

C2

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Kehidupan

eksistensial

+++

++++

5 Dokter memarahi

gitu karena . .

Terutama mengenai anak to ya.

Anak itu kan ndak bisa ngomong,

belum bisa ngomong minta ke

dokter. Tu kan tanggung jawab

orang tua ya.

A5 Real self

Ket : bagian dari

karakter subyek

++

6 Selama 47 tahun,

apa yang dokter

cita-citakan

sudah tercapai ?

( Terdiam sejenak) Ya sebagai,

sebagai manusia tu mau tidak

mau tu kan kita mesti ada

keinginan yang lebih terus gitu ya.

Terus terang sampai dengan hari

ini saya masih punya keinginan

yang lebih. Ini mengenai program

TBC sama KB ini saya baru

jalanken dalam satu bulan dan

saya yakin ini akan sangat

berguna untuk masyarakat,

A2 Organismic

valuing

Ket :adanya

proses / personal

growth atas

pandangan tsb.

+++
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khususnya ya yang ndak mampu

lagi to. Sebab orang yang miskin

itu butuh sekali KB. Ha wong,

sudah ndak punya duit, punya

anak terus, gitu kan parah to.

Makanya KB kalau cuma yang pil

apa itu percuma. Hasilnya ndak

memuasken, karena minumnya

lupa. Makanya tadi saya bilang

KB yang  betul-betul efektif. Pake

Spiral. Apalagi yang operasi kan

sudah otomatis.

7 Sebagai manusia

apakah sudah

menjalani

kehidupan yang

ingin diwujudkan?

O ya pasti. Sudah. Saya

kepuasan batin tu lho ya. Saya ini

terus terang ya bukan soal apa-

apa ya ( Subyek mengambil foto

istri dari laci meja kerja).

Kebetulan istri saya tu termasuk .

. yaa.. ni... rupanya kan ya

termasuk  . .

A5

=

B5

Real self = Ideal

self

Ket : kongruensi

sebagai dampak

proses C1 – C5

++

8 Cantik. Ya. Jadi. Tapi ini orang saya

bukan peh (dumeh ?) karena ini

istri saya. Sejak kita belum kawin

saya sudah bilang bahwa saya ini

kalau anu pokoknya . . hidup

dengan saya itu jangan

mengharapkan jadi kaya tapi

pokoknya saya jamin tidak

sampai kelaparan. Gitu ya.

(tertawa). Itu memang menurut

saya seorang dokter tidak

mungkin sampe tidak bisa hidup

layak tu ndak mungkin. Tapi

untuk jadi kaya ndak perlu lah . .

A5

C2

C3

Real self

Kehidupan

eksistensial

Internal locus of

evaluation

++

+++

++++
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kalo bagi saya (tertawa)

Ini rumah ini, pada waktu saya

beli  tanah ini ya, tahun 72 beli

tanah, di sini, harganya satu

meter perseginya Cuma 2000

(rupiah), ndak tau waktu itu kalau

diitung emas gimana saya lupa ya

. . ndak maksude,  waktu kita

mbangun ini, itu dengan uang

saya sendiri, tapi dapet dukungan

dari masyarakat ya. Ada yang

nyumbang, batu, batu kali. Apa

kalau bikin pondasi itu ya, itu batu

kalinya ada yang nyumbang, trus

ada orang yang nyumbang

semen, ada yang nyumbang

kaca. Rasanya tu mbangun

rumah ini tu jadi murah gitu lho

kan sumbangan-sumbangan gitu

to ya. Lho terus terang saya tu

masih inget betul meja inipun, ini

sumbangan dari pasien. Meja ini,

yang saya pake sekarang ini.  Ini

sudah tahun73 sampai sekarang ,

ini . Ini,  barang ini malah  masih

bikinan Jepang to ini. Misi kuno

ini ya. Jadi ya itu kan kepuasan

batin to. Jadi artinya  .. . kok kok

kenapa kok saya  .. Tu kan ada

yang ngatur to ya.

B3

B4

A1

C3

Conditional

positive regard

Conditional

positive self

regard

Ket : ada

pemaknaan

terhadap

pengalaman

Dorongan

aktualisasi

Internal locus of

evaluation

+++

+++

+++

+++

9 Ternyata orang

itu hatinya baik ya

Dok

O pasti.  Ndak ada orang . . Kalau

saya punya prinsip satu ya, dalam

kita menjalanken seperti ini tu,

saya punya pendirian satu. Tidak

ada orang tu sampe jahat kalau

C3 Internal locus of

evaluation

+++
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tidak terpaksa. Artinya tu kalau

orang sampai nipu karena . . ,

apalagi soal kesehatan ya. Ndak

ada to orang sing mau nipu,

mosok ditulung di rumah sakit

apa sampe lari apa tu kan ndak . .

kalau tidak terpaksa tu ndaklah

gitu ya . . itu biasanya

terpaksanya kan ya ndak punya

duit (tertawa). Pada umumnya

orang tu masi baiklah, masih . .

manusia tu . .

Ket : subyek

menganggap

orang lainbaik

dan mendukung

dorongan

aktualisasi

orang lain

10 Dari video-video

yang saya lihat,

warga Solo begitu

mencintai dr. Lo.

Dokter menyadari

hal itu?

O pasti saya menyadari. Loh

kembali soal anu ya . . kalau kita

omong perkara apa namanya

asimilasi. Kalau kita lihat seperti

saya sendiri, saya ni chinese

keturunan yang keberapa saya

ndak tau. Persisnya apa betul-

betul masi darah murni chinese

apa ndak ya juga ndak tau to.

Kalau kita ngomong fair to. Kan

kita ndak tau to sudah

kecampuran atau apa ya ndak

tau.

Seperti istri saya sendiri . . ini kan

tipenya bukan chinese malah ya.

B3

>

B4

B2

B1

Conditional

positive regard

>

Conditional

positive self

regard

Conditions of

worth

Society

+++

+++

++

+++

11 Mungkin ada

londo nya Dok

Lha ya itu . . ndak mungkin to

kalo chinese semua to ndak

mungkin. . itu pasti ada. Tapi kita

ndak tau persisnya, saya juga

tidak tau dan tidak mau tau.

Kenyataannya dia memang

B1

A2

Society

Organismic

valuing

+++

++
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papinya seorang keturunan

chinese, tapi maminya lebih

condong kayak bule gitu ya. Tapi

persisnya dulunya ndak tau saya

sendiri.

Jadi kalau dipikir betul apa ya

betul, itu, berapa persen chinese,

ya ndak tau to kita. Ya kalau saya

rasa kemungkinan besar ya

bukan .  . kalau 100% chinese

terang ndak mungkin.

Jadi ya kalau kita ngomong fair,

asimilasi tu secara . . ndak perlu

dipaksakanlah.

12 Sebagai

keturunan

Tionghoa,

menurut dokter

perlu tidak

melestarikan

budaya Tionghoa

di Indonesia ?

Saya tinggal dirumah ini mulai

tahun 73, Setelah itu tu kan

banyak sekali kejadian-kejadian

yang nganu ya, artinya

kerusuhan-kerusuhan, yang

paling parah dulu tahun 98, ha

terus sebelumnya itu kan tahun

80 an ya pernah ada kerusuhan,

nyatanya ndak ada apa-apa.

Ini jalan ini  yang ujung sana tu, tu

ada toko Pelita itu tu dibakar

habis jaman tahun 98. Lha ya

sdah ini, cerita-cerita gini waa

kalau dianu banyak.

Kalau saya tetep pada pendirian

saya, saya merasa betul-betul

orang Indonesia tapi kalau soal

nama ganti tu saya ndak soal.

Tetep pada pendirian saya apa to

artinya nama gitu ya (tertawa)

C2

A5

C3

Kehidupan

eksistensial

Real self

Internal locus of

evaluation

+++

+++

++++
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13 Dokter mencintai

Indonesia ?

Pasti. Seratus persen ( tertawa )

kalau itu saya seratus persen.

Memang saya bagaimanapun

juga tidak, tidak ada pernah

pernah punya pikiran ke luar

negeri

Walaupun katakan ada

kesempatan juga endak.

A5 Real self:

Ket : kesadaran

diri sebagai

orang Indonesia

++++
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Wawancara ke-4

Nama subjek : Lo Siauw Ging

Tempat/ Tgl. Lahir : Magelang, 16 Agustus 1934

Pekerjaan : dokter

Waktu : 5 Oktober 2016 , pukul 17.05 – 17.50 WIB

Lokasi  : Jagalan 27, Solo

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Bagaimana

dokter melihat diri

dokter sendiri

seperti apa?

Ya biasa, ndak ada hal yang

istimewa (tertawa). Saya tidak

merasa bahwa saya tu menonjol

atau  berbeda dengan orang lain.

Saya menyesuaiken moralis

sendiri ya gitu ya. Tentu saja

sebagai manusia hidup ada yang

dicontoh salah satu diantaranya,

waktu itu kan saya pernah bilang.

Waktu saya jadi dokter rmuda

saya sudah mulai ngikuti dr. Oen.

Itu kan rolemodelnya Dr. Oen. Ya

itu salah satu diantaranya dan

jangan lupa waktu itu saya kan

pernah bilang pada waktu saya

pamitan dengan orang tua untuk

mau sekolah kedokteran kan ada

pesan bahwa pokonya kalau jadi

dokter jangan khusus cari duit,

kalau kepengan cari duit,

kepengen kaya jadilah pedagang.

Nah itu pesan itu sesuatu yang

bagi saya

A5

C3

Real self

Internal locus of

evaluation

+++

+++
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2. Pilihan-pilihan

yang dokter

ambil?

Ya jadi dokter seperti sekarang ini

ya murni pilihan saya sendiri.

Bahkan, saya di dukung oleh istri

saya ya to. Karena orang hidup

jadi dokter ingin berbuat sesuatu

dalam bidang sosial itu kalau

ndak dapet dukungan dari

keluarga kan ndak mungkin bisa

to. Makanya pada waktu saya

mau kawin dulu, calon istri saya

sudah tau bahwa cara hidup saya

seperti ini dan saya harus terang-

terangan mengataken bahwa

cara hidup seperti ini, bisa

menjalani apa ndak. Makanya jadi

ndak ada problem karena

sebelum kawin pun dia sudah tau

cara hidup, cara bekerja seperti

ini.

A2

A3

A4

A5

Organismic

valuing

Positive regard

Positive self

regard

Real self

++++

+++

+++

++++

3. Dokter sendiri

dari dulu seperti

itu?

Ya memang dari dulu . Pendirian

seperti itu dari kecil dari masih

muda.

A5 Real self
Ket : ada

konsistensi sejak

kecil

++++

4. Peran orang tua ? Jaman dulu tu kan kita tu

hubungan kan tidak terlalu

terbuka, ya tapi intinya saya oleh

orangtua dibebasken mau pilih

apa aja terserah cara hidup

bagaimana pokoknya pilihlah

yang terbaik untuk kamu sendiri.

Membebasken tapi intinya tidak

pernah mengarahken saya harus

bagaimana itu ndak.

Pengalaman saya kira,

pengalaman sendiri ya. Setelah

A3

C1

Positive regard

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++

+++
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jadi dokter saya pernah dines,

saya kena penyakit. Itu orang

kalau sudah mengalami sakit

keras yang harapan hidup cuma

tinggal 10 % masih tertolong itu

kan sesuatu yang sudah, karunia

yang luar biasa.

Tapi kalau soal pilihan itu, saya

kira teman ndak ikut campur, itu

pendirian sendiri, orangtua aja

ndak ada ikut campur, kecuali .. ,

calon istri pun bahkan sudah tau

bahwa pilihan hidup saya begitu.

A2

C3

Organismic

valuing

Internal locus of

evaluation

+++

+++

5 Menurut dokter

sendiri diri dokter

sudah sesuai

dengan yang

dicita-citakan oleh

dokter?

O pasti ada kekurangan pasti

ada. Ndak ada orang sempurna,

ndak ada, cuma sampai dengan

seumur ini saya merasa bahwa

saya sudah menjalanken apa

yang saya cita-citaken.

A5

=

B5

Kongruensi +++

6 Sebagai etnis

Tionghoa, sikap

dokter sendiri

mengenai

harapan

masyarakat

terhadap etnis

Tionghoa?

Itu bukan soal dokter atau tidak.

Saya kira manusianya ya. Kalau

saya pribadi tidak pernah

mempersoalken mengenai

golongan, apa, agama, sama

sekali ndak mempersoalkan.

Bahkan di dalam pekerjaan saya

sebagai dokter untuk yang

berbuat sosial ini dukungan saya

paling besar bukan dari golongan

keturunan chinese, justru dari

orang pribumi, dari bahkan

golongan yang agamanya juga

tidak sama, dia itu masuk orang

moslem ya. Nah itu bagi saya itu

C1

C3

B3

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Internal locus of

evaluation

Conditional

positive regard

++++

++++

+++
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merupakan sesuatu yang

membuat kita besar hati. Bahwa

ini tu ndak perlu ada

penggolongan-penggolongan

tertentu. Tergantung manusianya

bukan ras atau agama tu sama

sekali ndak ya.

B4

C3

Conditional

positive self

regard

Internal locus of

evaluation

+++

++++

7 Jika masih ada

pihak yang

memprasangkai

atau

berpandangan

negatif?

Saya baik secara pribadi, maupun

sebagai dokter, terutama sebagai

dokter itu orang yang golongan

apa, orang yang golongan antipati

seperti apapun ndak ada

masalah.

C3

C4

Internal locus of

evaluation

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++

++

8 Jika tetap masih

ada orang yang

berpandangan

negatif?

Ya silahken. Bagi saya kita

manusia hidup yang menilai tidak

hanya sebagai manusia. Yang

lebih atas dari kita yang menilai.

batin to.

C3

C4

Internal locus of

evaluation

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++

+++

9 Dokter sudah

mencapai diri

dokter yang ingin

dokter wujudkan?

Sebagian besar sudah, pasti ada

yang masih ada kekurangan pasti

ada ya, tapi sebagian besar

sudah saya jalani dan sisa hidup

ini, saya sudah umur 82 kan, sisa

hidup ini pasti saya akan terapken

ya kekurangan-kekurangan . .

Pasti ada kekurangan tapi tetep

kita menjalanken ya.

A5

=

B5

Kongruensi +++

10 Yang ingin dokter

capai apa si

sebenernya Dok?

hal itu?

Ya pokoknya saya tu punya

prinsip bahwa seorang manusia

tu kalau dilahirkan, itu tu dia kan

punya hak dan kewajiban yang

sama ya. Kalau kita mau bicara

C3 Internal locus of

evaluation

++++
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mengenai hak itu lho. Itu hak itu

yang . . , kadang-kadang kita lihat

di sekitar kita kan banyak orang

yang masih tidak bisa

mendapatkan sesuatu yang

sebetulnya haknya.

Kalau soal bidang yang saya

geluti tentu saja itu hanya bisa

bidang kesehatan, lebih dari itu

ndak bisa ya, kalau soal

mengenai sosial ekonomi apa kan

bukan bidang saya.

Kalau kita lihat sehari-hari tu

masih banyak yang , ya ,

harusnya tu mereka dapet hak-

hak itu tapi mereka belum. Lha

itu.

Artine dalam skala yang kecil ya,

kalau skala besar terang ndak

bisa ya, kita hidup kan dalam

lingkungan yang kecil ini to ya ,

untuk lingkungan yang . . ,

umpamanya kan saya hidup di

kota Solo, paling sementara ini ya

di sekitar kita sendiri aja kalau

lebih dari itu ya sulit to.

C5 Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++++
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Wawancara ke-5

Nama subjek : Lo Siauw Ging

Tempat/ Tgl. Lahir : Magelang, 16 Agustus 1934

Pekerjaan : dokter

Waktu : 26 Oktober 2016 , pukul 16.29 – 18.00 WIB

Lokasi  : Jagalan 27, Solo

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Dokter dulu

pertama kali

pengen jadi

dokter

bagaimana?

Ya pada waktu sekolah. Mau

lulus SMA sudah kepikir itu. Ya

ndak tau ya, mungkin juga ada

pengaruhnya almarhum ayah tu

sakit-sakiten, ya, banyak sakit-

sakit. Kalau sakit jaman dulu

biayanya juga tinggi. Ya jadi

karena liat ayah sakit-sakiten jadi

pengen jadi dokter juga.

A1 Dorongan

aktualisasi

+++

2. Kakak adik dokter

Lo juga dokter ya,

Dok?

Kakak saya yang nomer dua tu

sekolahnya di UI, yang nomer

empat itu juga di UI, saya di

Airlangga. Karena waktu itu

merasa kalau ikut ke UI .  . . ,

jaman itu masih gampang ya

ndak ada testing, kan ndak ada

itu, .  . . ngikuti kakak aja to, ndak

ada tantangan. Cuma sifatnya

lain ya, kakak sama adik, dua-

duanya jadi dosen kan, di UI.

Dua-duanya ngajar semua di UI

jadi lain ya.

A2

A5

Organismic

valuing

Real self

+++

++++
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3. Kakak adik dokter

sekarang sudah

meninggal

semua. Relasi

dokter dengan

kakak adik dulu

seperti apa ?

O ya baik, ndak ada apa-apa,

cuma, cuma . . ya sering ketemu,

tiap tahun pasti ketemu, cuma

bidangnya lain to, mereka lebih

banyak pendidikan, saya lebih

banyak ke lapangan.

A5 Real self
Ket : subyek

mengutamakan

action

+++

4. Bagaimana

program penyakit

TBC dan KB yang

dokter jalankan?

Loh sudah, ini, pokoknya tu kan

prinsipnya orang yang menderita

TBC tu kan harus berobat jangka

panjang. Na itu kan

membutuhkan dana. Obat-obatan

disediakan pemerintah tapi

kadang-kadang bagi orang tidak

mampu biaya perjalanan dari

rumah ke rumah sakit aja kan

praktis ndak bisa. Jadi kalau gitu

nanti kuatirnya jadi drop out nanti

malah jadi sumber penularan.

Makanya bagi mereka yang tidak

bisa pergi , apa , biaya

transportasinya ndak ada, kita

bantu. Sudah dijalani. Untuk yang

KB, pokoknya kalau sewaktu-

waktu ada yang mau KB di rumah

sakit gratis ndak ada dana, ya

dibantu.

C3

C5

Internal locus of

evaluation

Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

+++

++++

5 Kemaren ini

dokter sempet

sakit 3 bulan,

respon warga

yang peduli dan

ingin menjenguk

dokter sangat

Jadi kalau saya pribadi . . ya baik

to artinya, ya atas dasar itu kita

juga punya perasaan

keterdekatan dengan pasien.

Mereka itu baik yang kaya

maupun yang tidak mampu tu

perhatiannya besar sekali to. Dari

B3 Conditional

positive regard

++
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tinggi. Komentar

dokter?

situ kita bisa melihat bahwa kita

sebagai dokter tu ternyata, ya

paling tidak, ya di, ya di . . ya

disayangi oleh masyarakat. (he

seems reluctant to say the word

outloud)

6 Perasaan dokter

waktu sakit atau

yang dokter

alami?

Ya ndak ada apa-apa ya.  Ya

karena masih kepengen bekerja

ya diupayakan . . , terapinya tu

terutama kan fisioterapi. Dulu kan

tiap hari, terus dikurangi

seminggu 4 kali, setelah ini

seminggu 3 kali. Jadi masih

kontrol terus.

A5

B5

Real self

Ideal self

++

+++

7 Jadi kalau respon

dari orang-orang

bagi dokter ?

Ya kan kita justru kan kita

mengalami gitu tu. Kan kita

merasa pasien tu, ya kita merasa

dibutuhken juga to? Jadi kalau

masih dibutuhken, kita ada

semangat untuk anu ya. Kalau

tidak dibutuhken ya tentu saja kita

mundur.

A3

A4

Positive regard

Positive self

regard

+++

+++

8 Ada hambatan

dalam

menjalanken

panggilan dokter

?

Sampai sekarang ndak ada. Kongruensi +++

9 Kalau konflik

dalam diri dokter

sendiri?

Sampai dengan hari ini tidak,

karena saya setelah mengalami

sakit dulu, yang saya bilang

harapan hidup cuma 10 %, ya itu

kita sudah mempunyai . . ,

A5

=

B5

Kongruensi +++
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pokoknya untuk itu tu harus bales

budi, gitu ya. Lha bales budi pada

Tuhan Allah itu caranya

begimana, ya satu-satunya jalan

ya seperti ini to.

Makanya saya bilang, waktu saya

mau menikah tu kan saya, ibu

juga sudah saya beritahu bahwa

saya tu cara hidupnya gini.

C3

C4

Internal locus of

evaluation

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++++

+++

10 Dokter orangnya

seperti apa?

Ya kalau menurut saya, saya

termasuk orang yang cara

hidupnya dan cara kerjanya

termasuk disiplin. Bagi saya

penting disiplin itu, cuma dengan

keterbatasan-keterbatasan saya

kadang-kadang sulit.

Loh kalau kita tu dah umur segini

kalau ndak ada semangat disiplin

dan sebagainya ya sulit kita kerja,

artinya kan kebutuhan, apa,

kemampuan sehari-hari kan

sudah berkurang jadi mau tidak

mau harus anu.

Saya punya prinsip artinya

pokoknya selama saya masih

bisa kerja dan selama saya masih

dibutuhken ya saya masih tetep

mau kerja begini.

A5

B5

Real self

Ideal self

++

+++

11 Rencana ke

depan

Secara umum semua penyakit

umum ditangani, ndak ada

program khusus, ndak ada, Cuma

secara umum aja.
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12 Kemaren di RTV

ada dokter yang

cerita bahwa

dokter Lo pernah

mengobati

seorang preman,

dokter waktu itu

tahu kalau dia itu

preman?

Itu saya tau. Karena itu gali

rumahnya di belakang situ, ya di

kampung sekitar sini. keluarganya

saya tau. Ya memang dia gali.

Waktu sakit, ya memang ya gali

tu kan ya ndak punya . . anu. Ya

itu sakit keras sudah tertolong,

baik, dulunnya gondoknya. Lha

kebetulan kecelakaan,

kecelakaan perutnya sini pecah.

Dia mabuk mungkin to. Lha itu ya

biaya operasi, biaya apa ya,

semua ya sampai gratis.

Pokoknya tu kalau kita ingin di

dunia kesehatan itu siapapun

pasien kita, ndak peduli, kita

mesti bantu, ndak ada pengaruh

atau itu gali, atau apakah itu

orang yang pernah bermusuhan

dengan kita, ndak ada, agama,

ras sama sekali ndak ada

(pengaruhnya)

C3 Internal locus of

evalution

++++

13 Kalau mengenai

kakak beradik

yang di Amerika?

He e. Sampai sekarang masi.

Jadi waktu anak kecil dia tu

berobat di sini, dibantu. Sekarang

dah jadi orang di Amerika kerja di

sana, ya bukan orang kaya tapi  .

. tiap bulan ngirim uang ya untuk

dana ini.

B3 Conditional

positive regard

+++

14 Sempat ada

narasi di RTV,

dokter menolak

gabung ke HSI.

Himpunan Sarjana Indonesia, itu

afiliasinya dengan PKI itu. Itu

waktu saya dines di Jogja.

Karena saya menolak kan



46

HSI itu apa si

Dok?

dimusuhi waktu itu. Makanya . .

Saya sakit, terus disuruh pindah

ke Solo. Salah satu alesan itu,

karena dimusuhi. Jaman itu yang

tidak turut dengan grupnya PKI

kan jadi musuh.

C3

C4

Internal locus of

evaluation

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++++

++++

15 Kenapa waktu itu

dokter menolak

gabung ke HSI ?

Ya memang ndak suka politik ya

gimana. HSI itu kan afiliasi

dengan PKI. Tapi saya sendiri

ndak masuk aliran, apa, grup

apa-apa. Ndak.

C3

C4

Internal locus of

evaluation

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++++

++++

16 Dokter

mengatakan

berguru sama

dokter Oen, hal

apa si yang

membuat dokter

mengagumi

dokter Oen?

Ya saya terus terang mengagumi

dokter Oen sebagai dokter

memang juga ndak pernah narik

tarif atau apa tu memang ndak

pernah. Orang yang paling miskin

pun tetep bisa berobat.

Prakteknya mulai jam 4 pagi

gimana? Itu luar biasa. Padahal

jauh lebih banyak urusannya

beliau itu yang bisa anu ya.

Dibandingkan saya sekarang jauh

lebih banyak. Cuma waktu itu kan

ndak ada yang coverage, ndak

ada, media kan belum ada yang

gitu.

Jaman itu, obat saja kan susah,

coba bayangken. Makanya dokter

Oen mendapatken bintang tanda

jasa dari pemerintah karena

waktu itu ikut membantu,

mencariken obat untuk Jendral

Sudirman. Dulu jendral Sudirman

C1 Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++++
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tu sakit paru-paru, na itu dokter

Oen itu yang bisa mengusahaken

obat-obat, ya mbantu lah ya.

Makanya waktu sudah nganu

dokter Oen dapat bintang

kehormatan dari pemerintah atas

jasa itu. Saya ikut dokter Oen itu

tujuh belas tahun.

17 Proses yang

dokter alami

hingga bisa

menjadi diri

dokter hari ini?

Ya itu, setelah sakit kan saya tu

rasa harus membalas budi pada

Tuhan Allah. Makanya kita kan

cari-cari jalan itu. Waktu di Solo

saya liat dokter Oen tu bisa

sukses begini. Waktu itu kan saya

kan belum kawin, makanya saya

tinggal di rumah sakit, sampai

empat tahun saya tinggal di

rumah sakit, ya ndak digaji ndak

apa. Atas dasar itu ngikuti,

setelah itu kita menikah, keluar

baru praktek, tapi karena sudah

dikenal banyak orang jadi secara

tidak langsung jadi banyak pasien

juga.

C2

C4

Kehidupan

eksistensial

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

++++

++++
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Triangulasi Dokter Lo

Wawancara ke-1

Nama subjek : Maria Gan May Kwee ( 69 tahun )

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Waktu : 26 Oktober 2016 , pukul 14.25 – 16.15 WIB

Lokasi  : Jagalan 27, Solo

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Selamat siang,

Ibu Lo.

Selamat siang.

2. Ngomong-

ngomong saya

boleh panggil

Tante?

O ya ndak papa

3. Bagaimana tante

kenal dengan dr.

Lo ?

Jadi saya tu. Mami saya itu

memang orang Solo. Jadi artinya

tu lahir di Solo kemudian,

otomatis keluarganya kan.

Keluarganya dari mami saya kan

di Solo juga. Jadi pada waktu itu

tu di Solo tu yang terkenal dr.

Oen. Jadi tante-tante saya tu

kalau berobat ya ke dokter Oen,

Mami saya juga ke dokter Oen,

jadi saya sendiri kalau sakit ya ke

dokter Oen.

Jadi kalau masyarakat Solo itu

kalau dengan dokter Oen itu kan

sangat menghormati,
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menghormati, menghargai. Gitu.

Dr. Oen itu kan kalau praktek,

kalau ga salah waktu itu buka

praktek jam 4 pagi. Pasiennya

buanyaaaaak sekali.

4. Dari jam 4 pagi

sudah praktek?

Prakteknya itu puagi sekali dan

pasien itu buaanyaaakk sekali.

Mami saya itu deket sama dr.

Oen gitu lho. Sampai adik saya

persis itu . .  saya kan namanya

May Kwee, adik saya persis

dikasii nama May Oen. Oen-nya

itu dari Dr. Oen.

Jadi kalau misalnya antri

buanyaakk sekali itu, kan kalau

nunggu lama sekali. Mami saya tu

namanya Happy. “Happy.” Gitu

terus nanti tau, terus nanti

sebentar dipanggil.

C1 Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++

5 Jadi pertama

kenalnya dari

dokter Oen ?

Ya saya karena pasiennya dokter

Oen, na kemudian dokter Oen itu

kan . . kan ada rumahsakit yang

sekarang namanya juga Dokter

Oen ya, tapi pertamakali

namanya Panti Kosala.

6 Dokter Lo juga di

sana?

Iya, tapi dokter Oen dulu yang

disana ya, Dokter Lo kan ke panti

Kosala tahun berapa ya? 64

kalau ndak salah.

7 Jadi kenalnya di

sana, Tante?

Lha otomatis kan, misalnya tante

saya, tante saya tu kalau bersalin,
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punya anake, kan di panti Kosala,

mami saya juga kalau punya anak

juga di panti Kosala. Jadi ya

secara ndak anu lho. Ngerti ya?

Pertama ya seperti pasien gitu ya.

Terus, ya ndak tau. Artinya tu,

ndak tau gimana tu kok, ndak tau

gimana tu kok. Ya saya sendiri

ndak gitu inget ya. Tapi

maksudnya kok akhirnya tu, saya

dikenalken, tapi maksude ya

wong sudah kenal tapi sebagai

pasein. Wong adik saya lahir

paling kecil itu lahirnya tahun 68.

Saya menikah juga tahun 68 tapi

lahirnya Mei keliatannya. Tapi

sebelon itu ya sudah . . saya

sudah . .Ya sebelumnya seperti

pasien ya,  karena tante-tante

saya semua .  . .

Sebetule tahun 1956 kami

sekeluarga tu pindah ke

Purwokerto, tapi karena mami

saya itu orang Solo dan

keluarganya tu pokoke tu,

perempuan-perempuan, ada

empat perempuannya lakinya

dua, tu kan deket sekali. Jadi ya

sering sekali ke Solo, na kalau ke

Solo itu anak-anaknya tetep ikut,

jadi tetep ada hubungan gitu lho.

Sampai akhire mami saya tu taun

56 ya, taun 56 pindah purwokerto,

taun 55 tu adik saya yang nomer

5 lahir, misi bayi diajak sana.
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Taun 61 adik saya lahir lagi, tapi

kalau lahir tu juga ke Solo, di

panti Kosala, ya dengan dokter

Oen, begitu dekete sama dokter

Oen gitu lho.

8 Akhirnya nikah

tahun 68 ya

Tante?

Ndak tau gimana ya tu ya. Cuma

dijak pergi. Tapi kan ya, kan saya

sama dokter Lo terpautnya kan

13 tahun. Jadi temen-temennya

dokter Lo tu juga, ya seumuran

gitu ( seumuran dengan dokter Lo

). Tadinya tu juga saya malah

biasanya saya manggile Oom,

otomatis to ya. Nanti di ajak

makan, dijak apa. Tapi ya

rombongan gitu lho, orang

banyak. Deketnya cuma satu

tahun ya. Artinya dari deket

sampai menikah satu tahun.

Itu ja waktu nglamar itu ke

Purwokerto kan. Ke Purwokerto

itu yang nganu, ya karena

orangtuanya dokter di Magelang

kan ya sudah tua ndak bisa, ya

sdah ndak bisa ke Purwokerto,

jadi yang nganu cuma kakaknya.

Wong tu waktu jadi bestmennya

dokter Lo tu temen-temennya

sudah menikah. Jadi bukan

bestmen yang sesungguhnya. Ya

to kalau bestmen kan sebetule

temen yang masih single kan.
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9 Apa yang

membuat Tante

mau . .

Sama dokter Lo?

Sebetulnya itu berangkatnya dari

kekaguman. Mungkin juga karena

dokter Oen itu termasuk

terpandang jadi orang tu

mengagumi, kelihatannya yang

meneruskan kan dokter Lo. Jadi

berangkatnya dari kekaguman.

Jadi dengan berjalannya waktu,

akhirnya, ya itu ya, jadi tumbuh

gitu ya, kasih.

10 Tante sudah tau

kalau dokter Lo

akan menjadi

dokter yang,

istilahnya dokter

sosial ?

O ya sudah. Waktu itu kan

pekerjaannya tu juga sibuk sekali.

Jadi saya tu betul-betul tahu apa

yang harus saya. .  . waktu itu kan

masih di Panti Kosala.

C1 Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++

11 Jadi Tante sudah

tau kalau nanti

menikah pasti

akan sibuk

seperti itu?

O ya. Sudah tau, sudah tau.

12 Termasuk soal

tidak menarik

biaya?

O ya pasti tau ya. Karena waktu

di Panti Kosala itu kan juga ndak

digaji. Keliatane ndak digaji lho.

Cuma kalau disana kan ada

kamar, khusus, kamarnya ya

enak gitu kok, ya kecil si

memang, dulu kamar pasien atau

bagaimana, mungkin ya... Jadi di

situ ya sudah, ya ndak mbayar,

makan ya di situ. Trus nanti

C2 Kehidupan

eksistensial

++++



53

misale kalau apa ya .  . Tapi kan

dokter Oen itu kan sudah

termasuk salah satu dokter yang

terkenal sekali di Solo jadi artinya

tu pasiennya tu buanyak sekali.

Lha tu kalau ngunjungi pasien tu,

dokter tu (dokter Lo) diajak,

otomatis kan kenal semua. Jadi

sudah ndak perlu cari pasien tu

tidak (waktu buka praktek). Jadi

otomatis sudah punya pasien.

Jadi ndak perlu cari, ndak perlu

anu. Karena cukup lama, kan

waktu itu kira-kira, mungkin

empat tahun di panti Kosala.

Cukup dikenal gitu lho.

13 Dokter bilang apa

waktu itu, Tante?

Yang bilang tu,  “Kalau sebagai

dokter itu ndak mungkin kapiran”,

ndak mungkin sampai

kekurangan, sampai ndak isa

makan, nek itu kan hal yang biasa

to. “Nek soal romah ya ndak tau ”,

gitu, ya sudah bilang.“Nek soal

romah ya ndak tau.” Karena ya

bagaimanapun rumah kan pada

waktu itu kan juga termasuk

mahal, tapi nek cuma soal hidup,

hidup layak gitu ya, hidup layak tu

ndak mungkin kekurangan, ga

mungkin sampai kelaparan apa

piye gitu lho. “Nek soal romah ya

ndak tau.” Ya memang ndak tau,

wong simpenan tu juga, ya ndak

ada artinya. ( Catatan : Simpenan

Rp. 5000,- sumber tayangan RTV

C3 Internal locus of

evaluation

+++
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23 Oktober 2016).

Rumah sakit Panti Kosala itu kan

rumah sakit sosial memang.

Kadang-kadang, terutama

golongan Tionghoa ya. Kalau

misale ada kematian, trus nanti,

kalau di sini kan modele pakai Hu

Im to? Sumbangan berupa uang

untuk rumah sakit Panti Kosala.

Trus nanti misale ada perkawinan

itu ya gitu. Artine kalau misale

kematian, untuk Panti Kosala, ya

untuk Panti Kosala dan dokter

Oen tu ya sakenake kok. Artine

bukan, . . sakenake tu, misale

ada pasien. “ O ya itu digratiske.”

Ndak pernah ada pembukuan

ndak ada apa, mungkin ya

14 Pokoknya

prioritasnya

pasien ya?

Heem. Heem, heem. Jadi uang tu

dari golongan orang-orang

chinese yang kaya. Untuk

operasional-nya Panti Kosala.

Jadi saya tu sudah tau. Jadi

waktu itu ya, waktu menikah itu

to, itu saya juga dikontrakken tu

sama ... Tapi uang kontrakan-nya

itu kalau ndak salah gini. . Kan

saya menikah, kan pertama kali di

Purwokerto, di gereja Katolik. Lha

itu dokter Lo ya ndak Katolik,

pokoke dimintake dispensasi gitu.

Ya memange tu ndak ada, tidak

ada dasar sekolah tu ndak ada,

kalau saya kan sekolahnya

Katolik, jadi akhirnya ya di Katolik,

C2 Kehidupan

eksistensial

+++
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jadi mengenal Yesus. Kalau

dokter kan ndak, tapi orange tu

keras. Keras, galak gitu lho. Ndak

isa kalau kita carane . . malah

ndak isa, memang ndak isa. Ya

sdah saya ya menerima apa

adanya. Jadi apa adanya tu ya,

saya ya tau kan, sebelumnya ya

sudah terkenal kalau dokter Lo

galak. Saya ya sudah tau to . .

(tertawa). Dokter Lo tu ya karena

istilahnya tu muridnya dokter

Oen, ya jangan harap akan . ., ya

persis seperti mentornya

(mengikuti jejak dokter Oen).

15 Jadi sejak awal

Tante sudah

dukung 100%

komitmen dokter

Lo ?

O ya, ya kan saya ya anu to,

artinya kan, boleh dibilang waktu

tu malah ndak ada. Karena kan

waktu menikah di sana to, ya

sudah gini , “O ya ini anu ok.”

Terus ya di garasi ( praktek di

garasi ). Dikontrakkan itu . . Uang

kontrakan itu . . . karena, akhire

kan istilahe ngunduh mantu di

Solo, seolah-olah dokter Oen

yang  . . gitu lho. Ya tu kan semua

nyumbange kan ya uang. Na

yang uang itu sebagian untuk

ngontrakken. Ya mungkin karena

dokter Oen tu ndak pernah, waktu

di panti Kosala tu ndak pernah . .

. jadi akhirnya ya mereka tu

nyumbangnya uang. Tapi ndak

semua kok itu keliatane.

Sebagian untuk kontrak, sebagian
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ya masuk rumah sakit lagi. Gitu.

Lha karena untuk hidup, karena

nikah ya (praktek) di garasi, tapi

ya ndak pakai plang. Ada yang

ngasii kursi, trus ada dipan.

C2 Kehidupan

eksistensial

+++

16 Itu di jalan apa

Tante?

Sorogenen nomer 36. Ke sana

mentok. Sekarang jalan Juanda,

ya ndak jauh-jauh amat. Ya

sudah,langsung itu (praktek) ya

langsung banyak pasiene. Pagi-

pagi dah buka, nanti ya ada

pasien. Begitu selesai praktek ke

Panti Kosala, di sana dia juga

praktek lagi, trus mesti pasien-

pasien . . ya punya, artinya

mondok-mondok itu lho. Pulang

bentar, makan. Nanti sore praktek

lagi, trus nanti selesai praktek ke

Panti Kosala lagi, mungkin

sampai jam 10, jam 11. Tapi ya

saya tu dah tau, ndak tau gimana,

ya tau gitu lho. Iya ya kan

sebelumnya kan ya dah tau. Ya,

ya, orange apa adane, terbuka,

gitu lho.

C4

A5

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

Real self

+++

++

17 Jadi di mata

Tante, dokter

pribadi yang apa

adane, terbuka?

Itu salah satu juga ya.

18 Sosok dokter Lo

sebagai suami?

Ya sebetulnya orangnya itu

faithful ya. Faithful gitu lho. Jadi

apa ya, Walk the talk. Jadi apa

A Real self +++
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yang dia katakan ya dilakukan.

Dia kan pernah bilang gini, “Nek

Koh Ging tu kawin sama May

Kwee, ya berarti kawin sama

keluargane ”, gitu, keluarga tu

keluargane saya dan ya itu

dibuktiken. Ya mungkin ndak tau

gimana ya sudah. O adik saya

sekolah. Sekolah di sini. Yang

sekarang akhire jadi notaris. Dia

waktu itu sekolahnya di AA. Jadi

dokter itu betul-betul

menganggep saudara-saudara

kandung saya tu betul-betul

saudara sendiri. Orangnya

tanggung jawab, tanggung jawab

sekali. Mami papi saya kan ya

sering ke Solo, ya ndak papa.

Jadi ada yang tanya. Waktu itu

yang dari RTV kan tanya soal

adopsi. Pernah terpikir untuk

adopsi ndak? Kalau soal waktu

dulu kepengen, ya kepengen.

Tapi ya sebates itu aja. Karena

ndak ada kebutuhan terlalu

mendesak.

C5

A5

Peran aktif dan

kreatif di dalam

lingkungan

Real self

++

+++

19 Kenapa Tante? Ya terpikir aja ndak tu. Ke satu,

dokter tu ndak gitu suka anak

kecil. Ya mungkin karena pasiene

waktu di panti Kosala sebagian

besar tu anak-anak. Sebagian

anak tu kan ya sing nangis, sing

njerit. Nek tau anak nangis tu

ndak sabar. Laen sama dokter-

dokter anak sekarang, pake
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mainan . . ndak ada.

Mungkin juga waktu di Panti

Kosala tu kan kalau poliklinik,

karena doktere habis, kena

gestok itu lho. Cuman tinggal

dokter Lo sendiri. Poliklinik itu kan

banyak seratus lebih gitu lho. Jadi

kalau mriksa tu ndak trus satu-

satu, pokoke kira-kira ada lima

atau delapan, kalau dokter Lo

inget. Jadi dikumpulke tu to,

mriksa sini, mriksa sini, mriksa

sini. Carane tu . . nek sekarang tu

dah ndak jalan, nek sekarang tu

dah ndak jalan. Waktu itu

timingnya tu, waktunya tu dah

ndak ada.

20 Sosok dokter itu

as a human,

seperti apa?

Ya baik ya ( subjek terdiam dan

meneteskan airmata).

A5 Real self +++

21 ( Mengambil tisu.

Pause sejenak)

Baiknya itu

bagaimana,

tante? Barangkali

bisa di . .

Diperinci ?. . . Ya tapi saya

hubungan dengan dokter tu ya

bukan . artine kita tu sebagai

manusia tu hubungane kan

growing ya, proses to ya. Ndak

bisa trus tau-tau seperti. Artine tu

sampai jadi seperti sekarang ini

kan saya dengan dokter kan, 2

tahun lagi kan 50 tahun menikah.

Ya artinya tu (pause). Ya gimana

ya. Ndak kalau ni saya tadi tu

soale nangis bukan apa-apa, kan

barusan kena stroke, barusan

kena stroke tu kan artinya tu, kan
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waktu tu  stroke kita kan ndak

tahu akhirnya bagaimana kan

ndak tau kan. Karena dokter

bilang kan ada penyumbatan, jadi

celebral apa gitu. . .Itu kan cukup

serius gitu lho. Ringan ya ndak,

medium ya belum. Jadi ya

mungkin tengah-tengah antara

ringan sama medium itu.

Jadi waktu itu kan. Ya kan bener-

bener ndak pernah . . , ya saya

kan ya terus sama dokter Lo gitu

lho ya. Pada waktu mondok di

Kasih Ibu itu kan 2 mingggu. Na

saya kan kadang-kadang kan

pulang, ya cuma ngambil

pakaian, apa nanti kramas, kalau

di rumah sakit kan ndak enak.

Waktu saya pulang tu, saya tu

merasa bahwa . . romah itu

sebagus apapun, se-anu apapun

tu, tidak ada artinya, yang paling

berarti tu relationship, jadi romah

tu ndak ada soulnya. Di situ

berharga sekali. (subjek kembali

menangis haru ketika mengingat

momen yang diceritakan,

suaranya bergetar as she saying

the words above)

Ndak tau gimana ya saya tu

tergantung sekali. Ya mungkin

karena saya ndak kerja. Dokter tu

ketoke gitu, tapi apa-apa tu

seperti obat, seperti apa tu,

A5 Real self ++
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disediaken gitu lho. Saya kan

diabet mulai dari umur 29 ya,

saya 69, sudah 40 tahun. Karena

keturunan. Jadi kan mesti minum

obat, macem-macem tu lho, trus

dengan bertambahnya waktu ya

jadi hipertensi. Mesti dokter yang

nyiapke.

Dan dengan umure segitu kan

kita ndak tau.

22 Selama hampir

50 tahun yang

Tante alami

dalam pernikahan

adalah suatu hal

yang

membahagiakan?

Ya dengan segala anu ya, bukan

berarti tidak pernah konflik ya.

Tetep ada perbedaan tapi dengan

konflik akhirnya kita lebih

memahami untuk menuju ke

penyesuaian.

23 Kira-kira konflik

seperti apa, kalau

boleh cerita

sedikit, Tante?

Tapi sebetule karena sudah lama-

lama, saya tu kayak sudah

mudeng. Ya misale kayak, ..

Misale saya tu bilang gini, “Obate

Tek San abis lho.” Saya tu ya

cuman bilang, “ Nek minum OBH

boleh ndak ?” “O ya ndak papa,

boleh aja.” Ditangkepnya dokter

Lo, jadi sudah ndak mbutuhke

obat batuk yang prescription.

Karena tu harus dipesenken di

apotik. Sampai suk pagine tu, lho

kok mana, terus adik saya, “Cik

obatku mana ya, obat batukku.”

Trus tak telpon dokter Lo. “Obate

Tek San belum.” “Lho katane
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sudah minum OBH.” “Lho, ndak.”

Tapi ngomonge tu rodo keras. Tu

kan karena pembawaan. Na dah

gitu trus saya diem. Tau-tau

sebentar dokter tu masuk, dah

keroso, ngambilke apa gitu

misalnya, “Kwee, anu . .”. “O

heem.” Dia dah tau. Tu karena

sudah puluhan tahun. “Sorry ya.”

Sebetule bukan konflik karena

mungkin ya kurang jelas ya

bangsa gitu. Saya lupa apa gitu.

A5 Real self ++

24 Dokter usianya

82 masih aktif

sekali. Apa

rahasianya ya,

Tante?

Sebetulnya semua itu, kalau saya

percaya tu kok Tuhan yang

mengatur ya. Terusterang kalau

akhir-akhir ini ya ndak seperti

dulu, kalau dulu tu kan pasiennya

buanyakk sekali. Tapi dengan

akhirnya banyak dokter-dokter

spesialis di Rumah Sakit Kasih

Ibu ya, akhirnya jadi dibagi.

Semua tu diatur. Kalau dulu padet

gitu lho, nek sekarang ndak.

Kalau sore praktek e kan jam 4

sampai jam 8, tapi setelah sakit tu

juga ada penurunan. Tapi ya

sdah artinya tu, ya harus tetep

bersyukur ya, karena sekarang

setelah sakit itu kan pakai

asisten, pakai nurse ya, dari

Kasih Ibu dan kebetulan tu juga

itu yang biasa mbantu di

poliklinik, jadi sudah 3 tahunan.

Jadi sudah mudeng itu yang

penting kan itu kan. Yang lain tu
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banyak, tapi yang bisa.., kadang-

kadang tu ndak usah diomongke

o dah ngerti, na itu tu yang sulit

sekali.

Apalagi dengan bertambahnya

umur tu kan, terutama yang

nganu tu kan sebetule

pendengarannya. Jadi kadang-

kadang gitu kan sering ... saya

pernah, adik saya, ada beberapa

. .  , tu kan sebetule kan agak

menganggu juga, berkurangnya

pendengaran, jadi bisa

menimbulkan salah paham. Lha

kan terus gini, saya kan pernah

tanya gini, “Mbok pakai anu,

hearing aid.” Itu kan mbantu, tapi

waktu itu bilange ndak mau, kan

orange juga agak antik ya . .

(tertawa). Akhire tak tanyai. “Loh,

Kwee, sebagai dokter kan pakai

stetoskop to, ya pa ndak? , kalau

pakai hearing aid, lha trus

stetoskopnya gimana?”. Kadang-

kadang dengan anu ya, cuma anu

kok, cuma sixth sense, jadi kalau

mriksa pasien apa tu ya, karena

pengalaman .  . karena anu kan .

. .Jadi lebih mengandalkan

pengalaman, jadi biarpun situ

ngomong ini itu ini itu, sing

ditangkep tu cuma 50 persen , ini

menurut saya lho (tertawa).

Kadang-kadang tu seperti misale

ada pengalaman ya. Di solo tu

ada terkenal sekali, Teh 99 itu
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lho, anake namane Antok.

Sekarang kira-kira umure ya

sudah 30 an. Pada waktu dia

umur 6 tahun dia periksa.

Keluhane tu perute sakit apa

gimana. Jadi kalau secara orang

yang nganu gitu ya, tu kan sakit

perut kan dikasi obat sakit perut.

Itu ndak tau gimana tu, ( dokter

Lo bilang suruh ) “Periksa gula!”.

Padahal anak umur 6 tahun kan

jarang sekali, orang tua ne apa

kan ndak tau. Saya kira tu tetep

ada itu lho. Kalau saya sebagai

orang Katolik ya, sebagai kristen

ya. Itu ada Holy Spirit. Ternyata

sakit gula, bener. Padahal kan

ndak kelihatan, anak umur 6

tahun. Hanya taunya sakit gula tu

kan hanya bisa tahu dari priksa

darah. Akhirnya dibawa ke

Singapore. Sampai sekarang

orangtuane baik sekali. Banyak

hal yang seperti itu.

Seperti adek saya May Oen,

suaminnya tu akhire jantung.

Padahal ndak tau, pokoke cuma,

gejalane tu ndak khas gitu lho.

Cuma bilang maag e sakit. “Ini

anu oq Koh Ging, ketoke pergi

Semarang itu anu . .” Waktu itu

akhire sakit, terus dokter ke sana,

ke Banjar, rumahe di Banjar sana.

Ndak tau tu isa gini “Priksa EKG!”

Akhire ke Singapore, by pass.

C5 Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

+++
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25 Mengenai yang

Tante sempet

katakan bahwa

dokter Lo tidak

menganut

kepercayaan

tertentu ?

Keliatannya lho karena orangnya

tu ndak mau dipaksa, itu ciri

khasnya tu itu. Tapi nek dengan

dilus itu malah nanti nganu

sendiri.

26 Dokter sempat

menyebut ingin

netral . . .

Supaya bisa menjangkau semua ,

ndak terlalu fanatik, gitu to? Saya

juga hampir ya seperti itu. Kan

sebetule kan banyak juga kan ya

nanya, “ Lho kena apa suamine

sendiri kok sampai ndak isa

ditarik? ” Tu kan kewajibannya

seorang istri, harus menarik

menjadi seorang Kristen, harus

mengenal Tuhan Yesus gitu lho.

C3 Internal locus of

evaluation

++++

27 Tante jawab

bagaimana kalau

ditanya gitu?

Wah ndak anu oq”, Tante ya

bilange, “Wah ndak anu oq.” Gitu

ya. Paling ya, “Iya”. “Mbok diajak

ke greja.” “Mbok terus diajak.” Ya

saya njawabe ya cuma netral gitu

tok.

C3 Internal locus of

evaluation

++++

28 Tapi pernah

diajak sama

Tante?

O ya ndak. Malah pasien-pasiene

tu yang ngejaki. “Nanti tak ampiri

ya Dok, ke greja ya.” Gitu. Ndak

mau. Tapi percaya sama Tuhan.

Saya sering kalau anu, “O itu lho

tadi di greja tu to ada itu lho . .”

misale soal khotbahe apa, itu e

apa. Misale pembacaan ayatnya

tu kan, “Karena engkau pada

waktu aku sakit engkau tidak

menengok, pada waktu aku

C3 Internal locus of

evaluation

++++
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kelaparan engkau tidak anu. . .”

“Kapan Tuhan aku melihat

Engkau . .” Sudah itu kan bilang

gini, “Apa yang kau lakukan untuk

dia, iii tuuu yang engkau lakukan

untuk Aku.” Tuhan kan bilang

gitu. Ya sudah saya bilang , “Apa

yang dilakukan Koh Ging untuk

orang-orang, untuk Tuhan.”

Kadang kan dapetnya sedikit

karena kan memang untuk anu .

. “ O ya ndak papa. Itu berarti

tabungannya koh Ging itu di

Surga.”

Terus terang ya semenjak

menikah tu ya ndak pernah

kekurangan tu. Buktine ya sampai

isa mbangun rumah. Ya tidak

kekurangan gitu lho, malah lebih

dari cukup. Tidak membayangkan

punya rumah. Itu betul. Ya bagi

Tante tu ya rumah ini termasuk

mewah gitu lho. Atau mungkin

juga ya karena tidak mengharap

itu ya. Tante sudah senang

sekali. Seperti Tante juga beli

tanah di belakang, sebetule

rumah ini sudah besar sekali,

biasane ada adike, tapi kan untuk

papi.

Papi saya kan di Purwokerto. Kan

mami meninggal, kan papi

sendiri, ya di Purwokerto juga ada

anaknya, tapi kan yang di sini tu

saya, may Oen, trus dia pengen

di sini. Tapi kan saya pikir di sini

C2 Kehidupan

eksistensial

+++
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kan ya cukup, wong di loteng ya

kosong ya ndak pernah anu gitu

lho, tapi saya tu kepengen anu.

Ndak tau gimana. Tanah

belakang itu punyae orang depan,

tetangga depan. Tante tu kalau

jalan-jalan tu liatke rumah itu, kan

yang punya tu Pak Atmo.“ Tuhan,

kalau boleh rumah belakang itu

dijual. Untuk Paapiii ” gitu, ya pa

ndak. Tapi kan Tante kan ndak

kerja, ndak tau uang darimana.

Dokter tu kalau sama keluarga

tante tu pokoke luar biasa. Ya

adik-adike Tante, ya mamine

Tante. Sampai mamine tante

meninggal tu di sini lho, di rumah

sini. Papine Tante akhire

meninggal juga di belakang.

Akhire tanah belakang tak beli,

jane ya sdah mepet wong uange

tu ya anu, tapi akhirnya isa

mbangunke rumah kecil. Papi

pindah sana, sampai akhire

meninggal.

Jadi akhirnya di situ tu kan, kan

sebetulnya ya bagi Tante tu ya

seneng kan ya. Kok ada menantu

sing.  . sayang sama keluarganya

( keluarga istri ). Tu kan suatu

karakter yang baik. Pokoke

ikhlas, rela. Sama adik e,

nyekolahke adikke.

29 Kalau saudara

kandung dokter

O ya kan lima. Pandawa lima gitu

lho. Dokter kan tengah. Dokter tu
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Lo bagaimana,

Tante?

nek  bilang tu gini o nek jadi anak

sing tengah tu paling ndak penak.

Misale dibelike sepeda mesti sing

nomer satu sek, nomer dua baru

lungsurane dikasike sing nomer

dua, yang nomer tiga kan jauh,

nek sudah kan paling kecil, paling

kecil juga biasane kan paling

disayang. Jadi ni ndak anu

sendiri, apa itu membentuk juga

ya, pasti ya, karakternya dokter.

Iya mestine ya. Kena apa pada

waktu . . .Kakaknya dokter persis,

jadi lima itu, nomer satu itu kan

Koh Siauw Hwie, Lo Siauw Hwie

itu di Magelang, dia yang anu,

apa itu, istilahnya . . . karena

waktu itu papahnya dokter Lo tu

kan punya tembakau itu, pabrik

ro.. apa ndak taulah, pokoke

mbako gitu lho.  Lha trus kan

sakit. Sakit akhire kan, lha ini kan

anake kan lima. Akhire yang

nomer satu itu pokoke ndak

sekolah gitu lho. Nggantike

papahnya ini, supaya adik-

adiknya bisa sekolah.

Jadi akhire adik e ini semuanya

sekolah. Lha yang nomer dua itu

Koh Siauw Khoen itu juga dokter,

sekolahnya tu di UI, di Jakarta.

Ya, trus ya nomer empat, ni

Siauw Yuan, itu juga jadi dokter,

sekolahnya juga di UI. Trus kan

haruse tu kan biasane nek

engkohe sekolah di jakarta, ini
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sing kecil sendiri di Bandung. Kan

biasane kan ikut to, ini ndak,

malah ndak mau. Nyele, nyele

dewe. Ke Surabaaayaaa. Jadi

mandiri pa piye gitu ya

A2 Organismic

valuing

+++

30 Kayak mlethik

dewe ya Tante?

He e, he e . . . Punya pendirian

sendiri gitu lho.

A2 Organismic

valuing

+++

31 Relasi dokter

dengan saudara

kandung?

Kalau dibandingken, semua tu

harus diperbandingken. Nek

dibandingken sama sodarane

Tante ketoke ya malah biasa tu.

32 Malah lebih deket

sama

keluarganya

Tante?

Iya (tertawa) itu juga, mungkin,

karena sebetule dokter tu ndak

terlalu, sebetule dia tu termasuk

pendiam lho, pendiam, ya anu

apa itu bisa juga ndak punya

temen ya .  .

A5 Real self ++

33 Apa mungkin

kurang ekspresif?

He e ndak, ya mungkin karena,

ya tu, sama anu tu ndak bisa .  .

kalau dibandingken sams adiknya

yang Siauw Yuan itu ya. Orange

tu ramah. Kalau misale nek pas

kesini gitu to itu nek sama saya tu

ya (menunjukkan gesture

memeluk kemudian menunjukkan

gesture dokter yang tidak mau

dipeluk adiknya).

Jadi bukan tipe yang anu .  .

pendiem terus anu gitu lho, ya to.

Dan juga mungkin juga tidak

terlatih ya. Tidak terlatih karena

A5 Real self ++
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puluhan tahun . . ndak ada

waktulah, tapi ya memang pasti

ada dasar, karakternya tu

memang. Jadi sampai sekarang

tu temene cuman satu. Tempate

Batik, Sin Yan. Heem satu itu tok.

Yang lain tu ya sudah meninggal,

ada yang baik.

Tapi bukan karena, sebetule

banyak yang mau mendekat, mau

jadi temen, tapi dokter tu jaga

jarak.

34 Mungkin sibuk

juga, Tante?

Oya , ya pasti, semua dari banyak

faktor.

Jadi dengan saudara-saudaranya

tu ya . . tapi kalau dengan

orangtuanya sendiri tu juga anu . .

. apa,  lain, nek adike atau

engkohe tu kan ramah, lebih

ekspresif .  . .

35 Dokter lebih cuek

gitu, Tante?

Cuek tapi merhatike gitu lho.

Gimana ya. Jadi waktu, saya tu

habis menikah ya, baru sebulan

apa dua bulan, jadi istilahe newly

wed kan, di Sorogenen itu. Itu kan

papahnya memang sudah lama

kena kencing manis, diabet, itu tu

ada luka disini. Waktu itu tu tahun

68 belum seperti sekarang

(pengobatan belum mutakhir), eh

disuru ke sini, padahal saya kan

namanya menantu baru kan ndak

mudeng to ya, ngopeni orang

A5 Real self +++
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sakit.

Jadi akhire, kamar, di Sorogenen

tu kan kamarnya tu, yang paling

besar tu di depan, akhire saya

sama dokter pindah ke kamar

yang kecil-kecil itu, sing sebelah

sini adek saya tu sekolah da situ.

Dirawat, dirawat sendiri, (dokter)

yang ngerawat sendiri, pokoke

dibersihi dikasi sofratul. 3 bulan.

Sampai waktu itu namane orang,

seperti tante-tante saya “Wah

mesake lho May koe, manten

anyar kon ngopeni mertuo.”

Maksude ngopeni sakit gitu lho.

Tapi orangtuanya tu baik, pokoke

ndak nganu gitu lho .  . Saya

manggilnya kan papah mamah.

Apalagi mamahnya, mamahnya

saaabar, kalau papahnya

orangnya keras.

Adiknya mungkin nurun mamahe.

Ramahe ndak eram. Dia

(mamahnya) pendidikan Belanda,

jadi educated gitu lho. Kalau

papinya ndak. Ketoke ya

dijodohke oq.

Jadi dirawat, dianu. Setelah itu

ya, kan ya dah trus balik, tiap

minggu tu ke Magelang, ditengok.

Waktu itu malah belum punya

mobil, dipinjemi temene, kan

temene kaya-kaya.

Pokoke nengok, jadi carane tu

laen ya, berbaktine sama orang

tua itu tidak dengan yang
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keliatan. Jadi apa itu, tapi ya jadi,

seperti kalau hormatilah orang

tuamu. Salah satu hormat

orangtuamu itu kan dengan

merawat, menghargai gitu. Kan

ndak cintailah orangtuamu.

36 Belum tentu

menunjukkannya

dengan cara

sayang-sayang

atau mesra-

mesra?

Iyaaa (tertawa). Jadi kalau ke

Magelang gitu ya, nanti ya ndak

anu ya cuma, “Pah gimana Pah ?

” , trus priksa, gini-gini, dah, trus

nanti duduk da meja makan,

mbaca koran. Gitu. (tertawa).

Jadi kan ndak melibatkan

perasaan ya, jadi lebih ke ratio ne

gitu lho. Papah diopeni, gini-gini,

gitu. Tapi nanti kalau ditelpon

sakit gitu, langsung malem-

malem kesana.

A5 Real self +++

37 Kalau sama

tetangga?

Ya otomatis ya ndak terlalu anu

ya.

38 Ketemunya di

ruang praktek aja

ya?

Iya. Tu artinya deket sekali juga

ndak bisa to. Wartawan tu tanya,

“ Tu kalau pasien-pasien yang di

tulung, yang betul-betul anu, apa

membina hubungan, apa ada

kontak? ” Endak , ya ndak ada.

Ya mesti tetep ada jarak, tapi

bukan anu ya, mereka sendiri

yang anu tu kan, katakanlah yang

ndak mampu, yang miskin, ya

ndak berani to. Kalau sing, kalau

orang-orang yang kaya-kaya,

yang satu level misale, mau
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mendekat dokter Lo, ke-satu

waktune ndak ada, ke-dua ya

ndak isa ngomong santai, gitu tu

ndak isa.

39 Kalau dokter

semua tujuane

harus jelas, ndak

pernah santai-

santai ..

Ndak adaaa. . . Setelah sakit itu

setiap hari kan fisioterapi. Empat

kali, sekarang tiga kali. Tapi yang

lama tu tiap hari. Saya nganter.

Kan nganter ya, dijemput sama

Kasih Ibu, tapi ya ndak pernah

ngobrol sama sopire tu. Lha

padahal nek saya tu, saya kan ya

nanyai, “Eh kamu namane sapa.”

“Danu.” Terus ngobrol. (tertawa).

Dokter Lo seneng jadi dia ndak

usah ngomong gitu lho

Kan sebelum sakit tu, empat taun

yang lalu kan kena HNP. HNP itu

lho, syarafnya tu kejepit. HNP nya

tu ndak bisa. . aduh kalau saya

inget waktu itu ya. Posisi lurus

berdiri itu seperti kejepit gitu lho.

Tidur tu ndak isa, terlentang tu

ndak isa, saakiit. Pasien ngasii

bed seperti yang di rumah sakit.

Tidur dalam posisi tegak.

Fisioterapinya tu cocok tu sama

Bu Hantoro, yang paling senior tu,

rumahe ada jauh, tu ada

kombinasine pake dimassage,

dipijet. Jadi seneng to, jadi nek

sampe sana  dah tiduran, trus

nanti di massage, lha trus saya

kan ngobrol sama itu (terapisnya),

trus dia gini, “Kwee lha nanti nek

A5 Real self +++
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koe pergi, ndak mau pergi

tempate Bu Hantoro.” Karena

nanti dia harus ngomong

(tertawa).

Kadang-kadang dokter tu orange

ya angel oq. Misale sama sopire,

ada satu sopire yang agak

overacting. Dokter tu kan orange

strict. Disiplin, disiplin waktu ya

disiplin  . . . , semuane disiplin . .

O gini. Kalau saya nganterke

dokter Lo fisioterapi, trus nek dah

selesai fisioterapi, kan dokter Lo

kan praktek poliklinik. Na saya

kan wegah to, nunggoni kan ya

wegah to. Akhire kan tak suru

njemput, tapi kadang-kadang

sopire suk prei suk apa. Ngenteni

da sana ya bawa buku atau apa.

Sopire kan beberapa, sopire ada

yang namane Topo, Topo tu

bilang gini,  “Bu nanti ndak

bareng dokter?” “Aaa ndak, nanti

dijemput sama sopire.” Trus nanti,

“Nanti ibu ndak dijemput.” “Ndak

nanti naik taksi kok ” “Loh tak

anterke kan bisa.” lho itu tu dokter

denger, ndak boleh, dee tu

disipline tu ya gitu tu. “Aturane tu

ndak boleh, Kwee. Bukan itu, kok

trus suru anu suru ngeterke.”

Mungkin itu karena dokter Gandhi

boleh, tapi dokter ndak setuju, “

Pokoke ndak, carane ndak gitu,

Kwee.”

A5 Real self +++
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40 Pernah ada

hambatan bagi

dokter melakukan

panggilannya?

Ya ndak ada.Ya karena

katakanlah dari saya istrine ya,

karena begini saja sudah lebih

dari cukup, terus what for gitu lho,

untuk apa gitu lho. Dari pertama

sudah ngerti, ya sudah gitu lho,

ya to? Seperti pada waktu, “Ya

ndak tau Kwee isa beli rumah apa

ndak.” Sebetule pada waktu itu

‘tek’ itu kan ya, aduh, ya nelongso

ya pasti ada ya. Tapi hanya pada

waktu itu. ya sudah, ternyata

sudah dijalani ya sudah. Sudah

bilang, “Yak.” Ya dengan segala

resikonya. Seperti ndak ada

waktu untuk saya, ya ndak papa,

saya sudah tau kok, ya saya nyari

seneng sendiri.

41 Konflik internal

dalam diri dokter

dalam

melaksanakan

panggilan?

Saya kira ndak ya (tertawa ).

Sudah semuane tu.  Akhire tu

malah lebih dari yang diharapkan

ya.

42 Nyaris tidak ada

hambatan dalam

melaksanakan

niat sosial dokter

?

Ya dulu waktu abis nikah pernah

ada isu-isu katane mau ditangkep

apa gimana, tapi ya ndak jadi,

cuman isu aja. O misale juga

pernah diisuken sudah punya

anak sama sapa, trus dikataken

dokter tu deket sama pasien.

Digosipken.

O ya. Dokter Lo tu kan orange

kan . . jadi dia tu harus ada orang
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yang memahami gitu lho. Misale

waktu di Panti Kosala. Jadi hanya

karakter-karakter tertentu yang

bisa mengerti ( dokter Lo) ,

sampe istilahe cocok gitu lho.

Jadi misale waktu itu ada satu

bidan, tu cocok karena dia tau

karepe gini, gini,gini, sebelum

ngomong, dah “O, ya”, dia juga

langsung dijalanken, jadi sesuai

dengan  . .  jadi tek-tek-tek gitu

lho, otomatis kan deket to,

otomatis yang dicarii ini terus to. .

Apa-apa ini, apa-apa ini. Di

sekitar itu, namane orang-orang

kadang-kadang bagaimanapun

juga. . . Ya masuk akal juga kalau

misale ada orang yang mikir .  .

Jadi orang mesti anu to.  Na terus

dikabarke sama itu,  dibelike

rumah katanya. Akhire dia tu nulis

surat sama saya, “Saya tu tidak

ada apa-apa. . .” , Saya ya ndak

papa. Macem-macem orang

hidup ya gitu itu.

43 Dokter sendiri

menanggapi

gosip itu ?

Ya yang penting. Sama saya

ndak apa-apa.

Dokter itu kalau sudah suka,

sudah cocok gitu lho ya, tu

keliatan. Cocok tu orange tu

karaktere. Dokter tu sukae sama

orang yang lugu. Ngeliatke saya

tu ya kayak anak kecil, kayak

lugu, katane lho, nek ndak salah
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lho (tertawa). Ya karena pokoke

ndak ada hambatan. Soal konflik-

konflik itu kan ndak masalah.

44 Secara proses,

sebagai pribadi,

yang Tante liat

pada diri dokter

Lo?

Akhire juga dengan berjalannya

waktu itu ya, ya memang lain ya,

dengan berjalannya waktu tu

dokter Lo ya lebih . . tapi  ya tetep

watak dasare kadang-kadang ya

tetep . . tapi karena anu tu jadi

lebih sabar, lebih mellow. Ya

mungkin juga umur.

Tapi ya mungkin karena sampai

sekarang Tuhan tu masih begitu

baiknya. Dokter Lo kena stroke

tapi kok masih bisa . . jadi tidak

hanya, kan banyak yang cuma

ketulungan tapi sudah ndak bisa,

padahal kan kebahagiaannya

kebahagiaannya terus terang itu

masih bisa praktek.

Kebahagiaannya,

kebanggaannya tu merasa

dibutuhkan. Loh uang itu bukan

segala-galanya. Dari

penghasilane tu bagi saya lebih

dari cukup.

Jadi artine tu nek pergi-pergio,

karena sudah merasa, dari dulu

merasa. “Koh Ging tu ndak isa

nemeni Kwee-Kwee.” Jadi ya

memang ndak bisa. Nek pergi tu

paling ke Singapore itu berobat.

Pokoke bukan yang jalan-jalan,
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dolan.  Jalan-jalan tu ya ndak

suka, makan-makan ya endak.

Sukae dulu tu mbaca, sukae ya

satu, John Grisham itu. Tapi

disamping itu suka nonton film tu

lho. Kebetulan tu, Tuhantu ya

ngatur . . , tapi kan sudah ndak

ada waktu pergi ke gedung

bioskop. Dari dulu pun ya sudah

ndak ada waktu, saya kalau

nonton sama adik saya, tapi

memberi kebebasan, timbal balik

ya, sudah ngrumangsani. Jadi ya

udah, meh pergi mana, pergio.

Diajak adik dokter ke New

Zealand, sama adik saya pergi ke

Amerika, ke Australia, ndak sama

dokter Lo. “Koe pergio, Kwee.”

45 Dokter ndak

kepengen jalan-

jalan juga?

Ndak tu. ( cepat responnya) Tapi

ya memang mungkin dari dulune

ya, jadi betul-betul fokusnya tu ke

anu.

Ya to, sama adik saya, adik saya

di Singapore tu to, dia kan

kebetulan dia ya seneng bangsa

film-film, direkamke, dibelike tv. Ni

yang mbeliken tu adik, yang tv

yang besar. Ya dia kan dulu

sekolahnya kan disini. Jadi sudah

artine tu dokter tu hidupe sudah

apa ya, fulfilled. Sudah!, jadi ndak

pengen apa-apa gitu lho. Bisa

menyalurken anu, bisa masi

berguna. . . Makane kan waktu

stroke itu kan suru nulis ndak isa,

A5
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tulisane tu kaya ceker ayam.

Saya tu ya sampai down sekali.

Trus sama itu, okupasitherapy,

selain fisioterapi, juga ada

okupasiterapi terapi, tapi cuma

beberapa kali. Trus dia tu

keguguran (terapisnya). Tu suru

nulis satu, dua, tiga , empat. .

Tapi yang saya sampai trenyuh tu

. . kan dia tu, saya tu mpe ga

inget, wong obat kan   . .  ndak

cuma vitamin untuk diabet, nanti

ada vitamin untuk . .  macem-

macem tu ada. Obat itu ada 10

atau lebih, lha kan saya tu kan

ndak ngerti to ya. Dah dicepake, “

Ini sing pagi ya, Kwee”, “Ini, ini,

ini”, gitu lho. Begitu da, kan itu

dari hari ke hari. Misale malem

ini, besoke sudah  dicepake, gitu

to. Waktu dia sakit ya bingung to.

Trus yang pertama (ditanyake) tu,

“Obatmu mana, Kwee ?” gitu, trus

nganu gitu lho (menyiapkan obat

untuk istri)

Trus ada pasien ya, waktu itu,

pasien itu tante juga ndak tau

namanya siapa, orang Indonesia,

tapi dia tu kok isa ketrimoo sekali,

itu urusan ibunya (pasien dokter

Lo). Saya ingete itu dari

Tasikmalaya, asline dari

Tasikmalaya. Trus kan pengen

niliki, tapi kan ndak boleh, kan

ditulisi gitu lho dan dia juga ndak

berani. Terus kan mau ketemu

B4 Conditional

positive self

regard

+++
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sama saya, suami istri masih

muda. Nangiiiiss, gitu lho. “Lho

Bu, kok sakiit.” Dia tu betul-betul

anu gitu lho, tapi ndak berani anu.

Sampai nangiiissss. Kalau ndak

salah ibue itu sudah meninggal.

Kalau ndak salah kena kanker

atau gimana, trus dibantu. Saya

tu sampe ya ampun. Hubungane

kan ndak trus sok ke sini. Tapi

bener-bener dari jauh. Trus

mbawake apa.

46 Mengenai dokter

Lo sebagai orang

Indonesia

Ya anu ya. Ya kalau karena kita

tu merasa sebagai orang

Indonesia ya, jadi betul-betul,

sudah ndak ada afiliasinya ke . .

Waktu dulu sini kan masih

banyak, seperti pasien-pasiennya

dokter Oen yang masi totok-totok.

Mereka masih kadang-kadang

mengumpulkan dana untuk

kampungnya di Tiongkok, tahun

70-an, 80-an. Kalau kita tu ndak.

Ya itu yang paling berkesan bagi

dokter tu dokter masuk Airlangga

tu to, tu ndak bayar. Jadi waktu

itu ndak ada kok di . . .  sekarang

kan susah sekali to mau masuk

kedokteran. Waktu itu ndak ,

semua tu boleh. Jadi semua

diterima. Jadi betul-betul

nyaringnya tu survival of the

fittest. Jadi semua diterima.

B3 Conditional

positive regard

+++

47 Pernah terpikir O blas ndak ada. Kirae pindah
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untuk pindah luar

negeri?

dari Solo aja ndak kok. Pindah

luar negeri ?! (tertawa)

Jadi ya itu, masuk Airlangga itu

tadi lho, dibiayai negara, kotoke

lho ya. Itu juga salah satu bentuk,

dikembaliken gitu lho.

O ya saya tu meh crita lagi.

Waktu dokter Lo tu di Airlangga,

itu kan dosen-dosene masih

banyak yang   . .  ada satu

namane Ji Liang Nio. Dosen

obgyn.  Lalu dokter jadi intern.

Pas asisten. Trus ada pasien itu

tumor ato apa. Kan ada dokter

anestesine, tu ada temene.

Temene tu dimarahi sama Ji

Liang, padahal menurut dokter itu

bukan salahe temene. Trus

dokter tu melehke dosene itu.

temen-temene bilang,”Ati-ati,

nanti isa dicecer sama JI Liang.”

“Koe engko mesti dientek-entekke

tenan.” Jadi di cing gitu lho.

Justru karena itu dokter Lo

belajare mati-matian. Akhire

tenan, pas waktu ujian,

pertanyaane dioyak terus, betul-

betul killer, tapi fair, Ji Liang e itu

orange fair. Dokter bisa

menjawab semuaaa, jadi ndak

terus dijatuhke, tetep lulus.

Pada waktu itu kan temene

bilang, “ Koe tu harus minta

maaf”. Dia bilang, “Ndak, ndak.”

“Kok isa ndak mau minta maaf, ”
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kan saya kan tanya gitu. “ Nanti

nek minta maaf, nanti nek isa : O

karena minta maaf diluluske.”

Jadi pengen tau betul-betul lulus

bukan karena minta maaf.

Setelah diluluske dengan nilai

yang bagus. Baru dokter minta

maaf sama dosennya itu. Keliatan

kalau orangnya keras.

Sebenernya dokter tu kan

pendiam, pemalu gitu lho. artinya

kalau di rumah sakit, nek orang

banyak, agak kayak canggung

gitu lho. Dokter-dokter laine tu

ramah, ngomong tu isa enak, gitu.

Ndak sing luwes. Cuma ya dah

kacek. Saya sering bilang, “Mbok

smile gitu lho.” Kan ada lagune,

“When you smile at me, I can face

the world.”

Kemrungsung. Misale berapa

minggu yang lalu tu kan jatuh.

Misale, berapa minggu yang lalu

kan jatuh, di sini. Kan direkturnya

Kasih Ibu kan sekarang diganti.

Tanggal 18 September, diganti,

na tu karena ada masalah gitu

lho. Di sana itu kan ada salah

satu shareholdernya itu dokter

Yulidar, dokter spesialis anak.

Anaknya dokter Yulidar, namanya

Anto itu di situ sekretarisnya

yayasan, karena ada masalah itu

trus dia dikeluarkan. Lha dokter

C3 Internal locus of

evaluation

+++
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Yulidar itu ingin ketemu sama

dokter Lo, dia kan kepengen

curhat.

Janjian hari jumat, waktu itu jumat

pas ndak fisioterapi. Terus bilang

sama dokter Yulidar gini, “ Kalau

mau dateng ndak papa, nanti

kira-kira 6.30 ya. Karena saya

jam 07.00 tu praktek.” Jadi hari

jumat tu 6.30 sudah nunggu.

Ditunggu ndak dateng-dateng.

Ternyata ndak isa, tapi kok ndak

ada kabar, ya sudah to

Siange dapet kabar lagi dari

dokter Dewi bilang, “Dok, ini

dokter Yulidar tetep mau ketemu

sama Pak Anton, anaknya, kalau

sabtu gimana.” Kalau sabtu kan

dokter Lo tu ndak praktek, tapi ke

Kasih Ibu fisioterapi. Itu kan 7.30.

Berangkat dari rumah tu 07.30.

Jadi kan waktune lebih banyak.

06.30- 07.30 kalau mau omong-

omong kan bisa. Dokter kan dah

06.30 tu dah siap. Lha waktu itu

tu lupa, pake baju putih, padahal

Kasih Ibu itu kalau sabtu pakai

seragam batik. Lha trus ditunggu

6.30 ndak dateng, jam 07.00 ndak

dateng. Trus anu gini, “Kwee”,

dah rodo kemrungsung gitu lho.

“Dah, tak ganti anu seragame.”

Trus masuk kamar mau ganti. Eh

pembantu saya bilang, “Anu Bu,

niku enten dokter Yulidar.”

“Dokter Yulidar dateng lho.” Trus
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kemrungsung, jadi orange kan

kemrungsung, kan pake walker.

Langsung berdiri, terus jalan,

cepete ndak eram. Trus kursine

kan pake kursi yang ada rodane,

ya nek ndak kan pie. Saking

kesusune to jatuh. Saya kan ya

ndak ngerti to, tau-tau dokter

Yulidar tu masuk, “Bu, bu, dokter

Lo jatuh.” Aduh, sampe kagete

ndak eram. Masuk tu, sudah di

lantai. Sama Anton tu dikekep

mau dijunjung gini. Soale tu kan

dah tua, kan ndak boleh jatuh.

Mungkin karena . .  tu kan

barusan dateng dokter Yulidar tu,

terus dokter Yulidar bilang gini,

“Gimana bu?”, “Ndak papa.” Dah

saya keluar. Terus ya omong-

omong biasa. Curhat. Jadi malah

teralihkan. Kira-kira ya mungkin

satu jam. Tapi terus ya ndak ke

Kasih Ibu karen masih shock.
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Triangulasi Dokter Lo

Wawancara ke-1

Nama subjek : Sri Tarni

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Waktu : 26 Oktober 2016 , pukul 18.00 – 18.30 WIB

Lokasi  : Jagalan 27, Solo

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Dengan ibu

siapa?

Dengan ibu Sri Tarni

.

2. Rumahnya,

tinggalnya di

mana Bu?

Rumahnya di Mojosongo, agak

jauh, tapi masih Solo juga

3. Ibu sering ke

sini?

O sering mbak, dari anak pertama

sampai anak ketiga ini

C5 Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++++

4. Kalau ibu sendiri

lihat dokter Lo ini

bagaimana?

Dokter Lo itu dokter yang paling

anu, Mbak, sosialnya juga tinggi.

Kan itu sudah spesialis anak,

banyak yang jodoh kalau anak-

anak itu.

B3 Conditional

positive regard

+++

5 Denger-denger

dokter Lo kan

dokter sosial,

kalau ibu sendiri

bagaimana

pengalamannya?

Saya sendiri mengalami, Mbak.

Bertahun-tahun saya mbak, saya

ndak mbayar, ya cuman bilang

terimakasih.

C5 Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++++
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6 Warga sini

banyak yang ke

sini?

Oh semuanya sini, Mbak.

7 Ibu sendiri

melihat sosok

dokter Lo seperti

apa?

Harapannya kedepannya ini kalau

bisa digantikan putranya, Mbak.

Kan punya putra. Ngangkat anak.

Laki-laki.

Waktu dokter sakit saya gelo.

Waduh nanti kalau anak saya

sakit kemana, tetep meh di sini.

kalau ndak sini . . . belum dapet

dokter yang lain, jodohnya gitu

lho.

Waktu itu lho mbak, waktu masa

reformasi itu dilindungi lho, Mbak

sama masyarakat. Orang

kampung melindungi semua,

Mbak, karena kalau sama dokter

Lo itu sudah tahu semua. Ke

masyarakat juga bagus.

8 Bagusnya

gimana, Mbak?

Bagusnya tu ya sama orang ndak

punya itu perhatian. Sosialnya

tinggi. Ini kan dokter Kasih Ibu.

A5

C5

Real Self

Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++++

++++

9 Ibu juga pernah

ke Kasih Ibu?

Pernah, Mbak, tapi priksa

maratua saya, sakitnya lain.

Saya dari anak pertama dari

tahun 99, Mbak, saya ke dokter

Lo terus. Ini anak yang ketiga

(nunjuk anaknya)
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10 Kalau di Kasih

Ibu juga sama?

Sama itu

11 Mengenai

biayanya?

Dia kan pake BPJS, tapi kalau

selama saya priksa di sini tu saya

cuman bilang, “Makasih ya Pak.”

Sama dia bilang, “Ndak boleh

minum es”, gitu. “O ya.”

Pasiennya ndak cuman dari Solo,

Mbak. Kalau pada antri-antri kan

tanya-tanya, “Darimana, Bu?”

“Sragen”, gitu.

12 Kalau gini sampai

jam berapa ya?

Sampe jam 8 dari jam 4 sore.

Pagi juga buka oq jam 7 sampai

jam berapa gitu.

13 Beliau sudah

berpuluh-puluh

tahun. . .

Sudah melekat oq, Mbak, di

masyarakat sudah melekat dia.

Sosialnya, di sini ndak ada yang

seperti dokter Lo. Ndak ada yang

seperti dokter Lo.

Wa lha anak saya tu dulu pernah

dikatake meninggal wae nanges

lho. Dulu, waktu dulu, kan pernah

sakit di Singapore, dibritain, barno

sing meninggal itu kakaknya atau

siapa. Anak saya menangis.

B3 Conditional

positive regard

++++

14 Anak ibu yang

mana ?

Yang besar. Sedih dia. Dia to

buka internet, “Dokter Lo sakit ik,

Buk.” Buka internet kan ada.

B3 Conditional

positive regard

++++

15 Sekarang kelas

berapa?

Sekarang sudah SMK kelas 3.

Dulu waktu nangis SMP kelas 1
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Kan rumahe dulu deket sini,

sekarang pindah sana,

Mojosongo, Mbak, ya tetep ke

sini.
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Wawancara ke-1

Nama subjek : Veronika Susanti / Lim Yoe Sian ( 56 tahun )

Tempat/ Tgl. Lahir : Purwokerto, 4 September 1960

Pekerjaan/ jabatan : wiraswasta/ ketua RT

Waktu : 3 September 2016 , pukul 10.00 – 11.30 WIB

Lokasi  : Widosari II/61, Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Tante, saya dapat

info dari Renata,

tante Sian ini

betul ya ketua RT

di sini?

Iya. Jadi RT waktu itu saya

perempuan sendiri, tionghoa

sendiri. Di sini memang banyak

tionghoanya. Gang 2. Sini kan

ada gang 1 sampai gang 5. Saya

sudah 10 tahun jadi ketua RT.

Dulu ya paro-paro ada

chinesenya ada yang Indonesia,

tapi kalau sekarang banyak

chinesenya.

2. Antara yang

Tionghoa dengan

yang pribumi di

widosari ini

hubungannya

gimana, Tante?

Antara warga yang chinese

dengan yang pribumi, semua

sama saja. Baik baik saja. Tapi

yang saya tau warga saya ya,

yang di Widosari gang 2 sini,

saya tau dari pojok sana sampai

pojok sana, itu saya tau semua.

Setiap bulan ada pertemuan ibu-

ibu PKK. Itu pasti. Karena apa,

kumpul-kumpul itu hanya sebulan

sekali, itu harus disempatkan.

Kalau ada halangan, saya

maklumi, itu kan hari minggu, jadi

B1 Society ++++



89

sering ada yang kondangan, ada

yang urusan greja, sayapun

kadang gitu. Tapi gapapa, kalau

pagi ga bisa, ganti sore, kalau

perlu di ajukan atau tak

mundurkan supaya semua bisa.

Tujuan saya ada PKK. Waktu RT

yang dulu itu mau dihentikan, tapi

saya tetap tidak bisa. Nanti

kampung kita mati. Jangan

diberhentikan, mari kita bangun

bersama. Gotong royong

bersama. Kita menjalin seperti

saudara. Tetangga kita itu seperti

saudara, yang lebih tua seperti

kakak, yang lebih muda, seperti

adik. Gitu lho. Satu sama lain

tetangga kalau ketemu-ketemu

kan bisa kenal.

Loh tetangga sendiri kalau tidak

kenal, padahal itu satu gang, itu

gimana. Seperti orang asing,

saya ga mau. Ada yang sakit,

sapa yang sakit, tetangga malah

ga tau. Tetangga satu gang harus

saling kenal. Saya ndak mau

warga di sini seperti orang asing.

Kita harus saling kenal. Ada

orang sakit, ada orang manten,

ada orang meninggal, kita tau

semua. Kalau ada yang

meninggal, dimana. Pergi kesana.

Kita bareng-bareng. Kita atur,

siapa yang berangkat, siapa yang

punya mobil, bisa juga naik

B1

C3

C3

Society

Internal Locus of

Evaluation

Internal Locus of

Evaluation

++++

+++

+++
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angkot bersama-sama. Kalau

angkot tidak cukup, angkot kan

Cuma orang 13, nti ada yang

ngikuti naik kendaraan. Semua

daftar, aku ikut aku ikut. Ada

subsidi dari kas. Nanti kita bagi,

misal orang sepuluh yang

berangkat, ya bagi sepuluh. Kalau

makanan, misal buat orang sakit,

itu dana sosial. Kalau uangnya

turah, ya Puji Tuhan, kita

masukkan kas lagi. Kebanyakan

yang ikut ibu-ibu, soale bapak-

bapak nrimo, nanti anter naek

kendaraan, ato yang nyetirkan

mobil. Apalagi disini sudah

banyak yang janda juga. Setiap

bulane kan ada arisan, ada uang

meja, uang sosial.

Setiap 17-an disini tirakatan mesti

ada. Kita mintain sumbangan

untuk tirakatan, gampang kalau

tempate saya. Saya gini, saya

sebagai pemimpin, karena saya

sudah dipilih dan sudah dipercaya

oleh warga, maka saya juga

sebisa mungkin bekerja itu juga

pingin di percaya warga. Dan

saya hati ini berat, kalau

dipercaya itu kan berat ya. Saya

harus bekerja semaksimal

mungkin. Jadi ada rapat-rapat, di

kelurahan, di kecamatan, pasti

saya harus datang, ya demi

warga.

B3

>

B4

B2

Conditional

positive regard

>

Conditional

positive self

regard

Conditions of

worth

++

++

++
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3. Tante kalau

rapat-rapat gitu

perempuan

sendiri?

Sepuluh tahun yang lalu, saya

sendiri, lama-lama, sudah ada 3

tahun belakangan ini ada

generasi-generasi perempuan-

perempuan yang jadi ketua RT,

ada yang chinese juga. Malah di

maju-majuke, yang orang pribumi

malah ga mau.

Saya kan sebagai ketua RT juga

sebagai ketua PKK. Pikirku mbok

ketua PKK nya jangan saya,

mbok gantian, saya dah cape.

Mereka bilang jangan, ibue wae,

ibue aja. Setiap hari ada warga

yang datang, bilang : bu, maaf ya

bu, menganggu. Saya jawab : O

sudah biasa, orang sering ganggu

saya, setiap hari orang ganggu

saya. Entah yang minta surat,

tanya apa. Ya resikonya itu Suka

dukanya ya itu. Sukanya bergaul

sama orang banyak. Dukanya ya

banyak orang ganggu-ganggu

gini ( termasuk peneliti :P). Tapi

saya seneng, senengnya apa,

berarti saya masi dianggep.

Misalnya minta surat, sekarang

harus dari RT. Jadi harus tau

kamu ni di RT baik ga. Udah

dikasi tau sama RW nya, kalau

minta surat harus lewat RT. Kalau

bukan warga, jangan di kasi.

Kalau warga, asalnya dari mana?

Baru saya mau ngasi surat

pengantar. Kalau memang warga

B3

C4

Conditional
positive regard

Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

+++

+++
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saya pasti saya bikinkan.

Langsung saya cap dll. Warga

bilang, “Bu gini bu maaf.” Saya

bilang , “ O ndak papa. Kamu

minta apa?” Kalau aku pas ga

sibuk, pasti langsung tak bikinke.

Kalau pas sibuk aku bilang, “Nanti

kamu jam sekian kamu kesini.”

Aku cuman melayani. Meskipun

sukarela, artinya seperti sukarela.

Itu dari tahun 2006. Akupun ga

mau udah dipercaya, terus

sakenake dewe, minta dihormati,

minta disanjung-sanjung. Semua

orang dah biasa manggil “Bu RT,

Bu RT.” Sama saja panggil

namaku sendiri gpp. Nanti kalau

aku udah lepas dari (jabatan) itu,

kan aku malu juga. Tapi orang-

orang di pasar, dimana mesti

manggilnya “Bu RT, Bu RT.”

A5 Real self +++

4. Pertama kali

menjadi ketua RT

itu bagaimana

ceritanya, Tante ?

Nah, itu pertama kali ceritanya

saya jadi ketua RT. Sebetulnya

saya ndak terbayang dan ga

kepengen jadi RT. Saya terjun di

masyarakat masih asing. Yang

pertama, saya kan bukan orang

sini, saya dari Purwokerto. Waktu

itu suamiku yang jadi RT. Masa

tugasnya 3 tahun. Suamiku baru

tugas 2 tahun lalu meninggal,

satu bulan kemudian, kan ada

pemilihan RT baru kan. Aku

datang, surat-surat, semua

berkas tak siapke, meski waktu
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itu ga ikut campur, tapi kan saya

tau. Waktu pemilihan, siapa

calon-calonnya ditulis di papan

tulis, dengan catatan, saya ndak

usah. Lho kok namaku di tulis di

papan tulis di urutan terbawah.

Aku bilang “Jangan.” Mereka

bilang, “Gapapa, Bu.” “Jangan,

yang masih komplit saja, yang

belum merasakan.”

Ternyata warga itu takut, ada satu

calon, yang namanya BG, sudah

jadi RW, ngrebut jadi bendahara,

itu korupsi. Nah semenjak

dipegang suamiku, itu uang 0.

Sing korupsi korupsino. Ini skrg

kas 0, sekarang kerjasama ya,

dari 0 ya, sekretaris, bendahara,

kerjasama ya. Dalam dua tahun

maju. Waktu itu suami saya

melawan BG, “Wis aku tak nyalon

ketua RT.” Warga seneng dan

mendukung suami saya hingga

menang.

Jadi ya gitu, karena warga takut,

nanti kecekel itu meneh. Meski

namaku di bawah, tapi kan ditulis.

Mereka bilang nama yang sudah

ditulis di papan tulis tidak bisa

dihapus. Akhirnya pemilihan dan

namaku keluar 90 persen. Aduh.

Aku bilang “Boleh diulang apa

ndak ya.” Mereka bilang, “ Lho ya

nda bisa diulang Bu. Wes titik.”
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Mereka semua setuju 100

persen.Saya bilang lagi, “ Kan

aku perempuan”. Mereka bilang

lagi, “ Sekarang tidak ada laki-laki

perempuan, sekarang

emansipasi.”

Oke. Langsung aku berdiri “Oke.

Terimakasih semuanya kepada

wargaku yang aku cintai

semuanya. Pokoknya aku jadi

RT, tapi saya minta mau

kerjasama. Mau kerjasama, aku

mau jadi RT. Tapi kalau tidak

mau kerjasama aku tidak jadi.

Yang laki-laki ikut kerjasama.

Sekarang sekretaris sama

bendahara aku yang nunjuk.”

Mereka sempat bilang “Jangan

aku, Buk.” Aku bilang, “ Tidak

bisa. Akupun juga tidak bisa

(mundur), janjine gimana mau

membantu kan” Bendahara laki-

laki, sekretaris laki-laki. Jadi ketua

RT nya perempuan, pendamping

saya laki-laki semua. Tahun

2006, Januari suami saya

meninggal.Pemilihan Pebruari,

Maret aku dilantik.

Bar itu aku sudah mulai kerja.

Didukung semua. Aku disuruh

rapat di kelurahan. Ada program

apa dari kelurahan tak sampaike

wargaku. Mereka dukung semua.

Aku puji Tuhan terimakasih kalau

C1

B3

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Conditional

positive regard

++++

+++
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kalian dukung, saya pun kerjanya

semaksimal mungkin. Bantuan,

fakir miskin, semua aku urus.

Minta ya ktp, semua. Gini-gini,

semua. Tak urusin. Semua clear

semua. Aku bikin surat cepet.

Semua sama, tak ratake semua.

Nda ada perbedaan sama sekali.

Saya juga menghormati warga

yang agamanya islam. Saya

menghormati juga. Kalau ada

makanan, ada pesta, seperti 17-

an pun, saya ga bikin makanan

yang pakai babi. Bakminya apa,

ga pake babi. Pokoke halal, saya

bilang gitu. Kalau kita natalan,

yang muslim mereka ngasi kita

salam, sama saya, sama yang

bergagama kristiani. Muslim nya

pun lebaran, saya pun

mengucapkan “Minal Aidin.”

Gantian, gitu, ke rumah. Kalau

tahun baru, Sinchia, tetangga

deket-deket sini juga saling

ngunjungi.

B2

A5

C1

Conditions of

worth

Real self

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

+++

++

+++

5 Jadi tante

mengikuti jejak

suami ya?

Perjuangan

suami biar uang

warga ngga

dikorupsi?

Iya. Aku mempertahankan itu

(perjuangan suami melawan

korupsi, menyelamatkan uang

warga). Seandainya kepegang

orang yang ga bisa

mempertahankan. Gimana nasib

warga. Padahal uang itu berguna

sekali. Ini untuk kebersihan.

Sampah kalau ga dibuangi kaya

gimana. Ngresiki got. Kas itu dari
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warga, kembali ke warga. Soale

nanti nek  17-an, tirakatan kita

pakai uang kas, kekurangannya

kita mintakan sumbangan. Bikin

umbul-umbul di depan.

Pengecatan, itu kita ga minta lagi.

Itu kita Minta uang (warga) tidak

sembarangan. Minta uang itu

harus bener-bener ada buktinya.

“Ki lho rusak tenan.” “Ki lho perlu

bantuan. Tulung ya ” Kalau uang

kas nya memadai ya gapapa. Kas

bisa keluar segini, nanti yang lain,

warga. Mau juga. Nah, gitu. Yang

penting di sini seperti saudara,

ndak asing.

A5 Real self ++

6 Suami Tante dari

Purwokerto juga?

O, ndak. Suami saya asli

Semarang.

Di Purwokerto sama di sini beda

banget. Di sini waktu itu pertama

saya asing banget. Kok ada PKK

si, apa ya? Di Purwokerto ga ada

PKK, karena kan kita di sini kan

termasuk kampung, gang-gang.

Karena saya di Purwokerto kan

ga di kampung, di jalan raya.

Kaya Mataram (nama jalan besar

di Semarang). Itu kan ga ada

(PKK), satu sama lain ga kenal,

kalau sudah masuk rumah ya

sudah. Karena rumah saya di

jalan raya. Tetangganya jauh-

jauh. Cuman tau aja itu tempate

sapa-sapa, tapi perkumpulan-
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perkumpulan gitu ga ada. Dulu di

Purwokerto? Campur. Di

Purwokerto, separo-separo.

Separo tengglang separo

indonesia. Saya dari lahir, masa

kecil di Purwokerto. Sekolah di

sana semua. TK, SD, SMP, SMA

saya di Purwokerto. Setelah

menikah baru pindah ke sini.

Jadi mengenale ya itu, baru di sini

baru kenal. Tadine sama sekali

ga pernah. Suru PKK. “Ga mau

ah, aku ga tau.” Suami saya

bilang “Makane kamu ikut, nanti

kan jadi tau.”  Malu, belum kenal,

belum apa.  Pertamane ya ikut-

ikutan aja. Aku jangan dijadike

apa-apa dulu ya. Tau-tau ya gitu,

pertama ikut aku dijadike apa.

Aku ga tau apa-apa, jangan dulu

ya, jangan dateng-dateng di

jadike apa.

Sekarangpun aku kegiatan di

gereja pun ya gitu. Aku kalo gini

tumplek blek. Ini ( RT) sendiri,

kerjaan rumah sendiri, nanti

gereja lagi. Ya to. Gerejane

banyake rak karuan. Saya

parokinya di Kebon Dalem. Setiap

pagi nek misa harian di Loyola.

Tadi malem, sore, tugas nyanyi.

Tadi pagi (hari minggu) tugas

kolekte. Saya tu bekase

lingkungan ( sudah mundur dari

yang lingkungan). Saya stop. Di

C1

A5

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Real self

++

++



98

lingkungan mau dijadike pamong,

mau dijadike sekretaris, mau

dijadike bendahara. Sudah stop.

Cuma jadi seksi liturgi. Eh malah

di telepon ketua wilayah , “Kamu

jadi wakilku ya.”  Wilayah  lebih

tinggi dari lingkungan. Saya tidak

mau. Akhirnya, teman bilang,

“Ketuanya udah ada, wakilnya

udah ada, sekretaris udah ada,

bendahara yang belum ada.

Kamu jadi bendahara.” Ya

akhirnya saya jadi bendahara.

Sebenarnya ada lagi disuruh jadi

lain-lainnya, dijadikan wakil

bendahara, sie pembicara, tapi

saya mundur, karena sudah pasti

saya tidak bisa ikut. Saya bilang,

“Aduh aku rak iso ambegan lho.”

Temanku bilang, “Kalau bilang

cape, banyak ini banyak itu,

males, nanti tak bilangke romo,

biar dikasi perminyakan.” “Waduh

tobat.”

7 Tante dari kecil

menganut

Katolik?

O Katolik. Ini saya dibaptisnya

waktu SMP. Karena apa.

Sebetulnya dari kecil semua di

keluarga sudah Katolik. Memang

keturunane katolik semua.

Cuman saya baru baptis SMP

karena saya tu nakal, kalau laine

pelajaran agama, saya masuk

endak, masuk endak. Tapi ya

hatine tetap ndak bisa ilang, aku

mau masuk katolik, itu. Padahal

A2 Organismic

valuing

+++
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temene banyak yang kristen,

“Enak, Ayo ikut.”  Ya, Aku ikut.

Dikasi gambar, dikasi kado, tapi

masuk grejane saja sudah ndak

seneng, masih kecil lho, tapi

kalau masuk gerejane sendiri,

seneng, gitu lho, meskipun tapi

aku belum dibaptis karena aku

nakal gitu, masuk endak masuk

endak, jadi nda lulus. Jadi nda

pernah diluluske. Suru baca ya ga

mau. Tapi hati tetep di situ.

Sampai smp akhir, lha ya temene

sudah dibaptis semua. Aku

merasa malu. Ah aku sekarang

mau dibaptis. Tapi aku minta

terobosan sama Romo. Jaman

dulu masih Romo asing, dari

Australi, dari Jerman, bagus-

bagus. Orange bagus, anune

(ajarannya) bagus. Itu saya minta

sama Romo Johanes. Temen

saya yang ngomong ke Romo,

“Romo, ini lho temene saya,

sudah berkali-kali belajar agama,

tapi kok tetep ora pernah

diluluske, ora dibaptis. Wong

kepengen jadi Katolik kok sulit

banget.” Romo bilang, “Siapa, sini

suru kesini.” Terus aku dipanggil.

“Kamu kenapa”, Romo nanya,

saya jawab “Saya ga mau belajar

(agama).” Romo jawab, “Ya

harus.” “Masa sih suru belajar.

Wong sudah tau kok, wong sudah

tau berdoa kok. Gini gini. Ndadak

B2 Conditions of

worth

+++
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ujian, ndadak gini barang, ya

ndak usah to Romo.” “Kamu

mulai belajar dari kelas berapa?”

“Dari SD kelas 5, sekarang saya

sudah kelas 3 ES-EM-PE.” Saya

bilang gitu. “Ndak pernah

diperhatike.” “Karena apa, gurune

nyengit aku jadi ndak seneng

Romo.” “O gitu to, sekarang kamu

mau sama aku?” Romo nanya.

“Mau.” “ Tenan?” “Bener.” “Oke,

kalau kamu mau besok mulai

pelajaran agama, kamu harus

dateng.” Terus aku dateng tenan.

Romone sing ngajar. Mau aku.

Mau belajar, mau baca, sing

ngajar enak, seneng. Itu tahun

1977. Dispensasi beberapa kali

pertemuan, dia tau keniatan saya.

Beberapa kali pertemuan, terus

baptis pas paskah. Kamu cari

nama (baptis) sendiri ya atau

kamu tak carike, terserah.

Sampai di rumah tadi ngapalin

nama yang dikasi Romo, aku ga

seneng ik, aku mau nyari sendiri,

aku ga pake coccokan tanggal ini

bulan ini. Lusa mau dibaptis, hari

ini baru nyerahke nama. Romone

ampe gedek-gedek. Saya pilih

sendiri Veronika. “Kenapa

Veronika.” “Ndak tau Romo.” Pas

dibacake Veronika, ternyata

begini. Cocok sama aku. Padahal

aku ga tau. Akhirnya aku dibaptis

bener. Terus disalami temen-
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temen. Kok persis ya namane

Veronika. Cocok. “O begitu to.”

Begitulah rencana Tuhan. Temen

yang nggatuk-nggatukke, yang

tau malah. Aku belakangan baru

“O he e.” Sesuai dengan

keinginan saya. Padahal dulu

saya orangnya pemalu, tapi saya

pengen jadi pemberani.

Sekarangpun saya jadi berani.

Tadinya, lagi dipilih ndredek.

Rapat pertama di kelurahan,

tingak-tinguk. Aduh ga ada

perempuane, ga ada yang kenal

sama sekali. Duduk dimana.

Orang karangwulan semuanya

laki, ada perempuane satu tapi ga

kenal. Lha kok ada satu, kenal,

pak Setiawan, orang gereja. “Pak,

aku tak njagong kene ya, ben ono

koncone.” Yang lebih tua tak

anggep Bapak atau Kakak,

meskipun saya sudah janda,

dalam pikiran saya, semuanya

saudara.

Sampai saya jadi apa, jadi

pengurus, jaga KPPS. Pemilihan

presiden, saya 3 kali. Cuma yang

dapet piagam itu jamane SBY.

Jokowi malah ora entuk. Pie lho.

Waktu suami saya tahun 2004,

suami saya dapet. Yang kedua

SBY, aku, aku dapet. Terus

Jokowi. Jokowi kebangeten, yang

lama-lama ada piagam, kok

A5

+

B5

Real Self +

Ideal self

++++
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malah ga ngasi piagam. Jangan

ilang ya. Itu buat kenang-

kenangan. Jadi memang bener-

bener. ( Subjek mengambil dan

menunjukkan piagam yang ia

peroleh sebagai apresiasi atas

keikutsertaannya sebagai panitia

KPPS ).

8 Suami tante

namanya siapa?

Suami saya namane Yusuf

Ridwan Sutanto.

Selalu suru jaga kalau ada

pemilihan, Walikota, DPRD, DPR,

Presiden. Ketuanya Pak

Setiawan, aku bagian

pendaftaran. Katane yang

tulisane rajin, tulisane bisa kecil-

kecil. Sampai ngitung, bagian

apa, pokoke komplit. Dikasi uang

waktu itu 350 (rupiah).

B4 Conditional

positive self

regard

++

9 Masih merayakan

Imlek?

Kalau di Purwokerto ngerayain,

tapi ndak tatacarane, doa

sembayangan, tetep ya. Soale

kan mak e, mak e saya itu ga

Katolik, tapi ndukung Katolik. Mak

e jaman dulu kan sembayangan,

ya itu, masi ada tradisi itu.

Sesudah Mak e ndak ada,

kunjung-mengunjungi saja, pergi

klenteng itu, ndak, ga

sembayangan. Acara imleknya

tetep. Cuman ndak sembayangan

secara itu (secara Kong Hu Cu)

lho ya. Tapi kalo sembayangan

B1 Society
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biasa, nyembayangi orang mati

itu masih. Nek saling

mengunjungi keluarga, makan

bersama, itu masih.

Patkua, sudah ndak. Ndak wes,

percaya sama Tuhan Yesus,

sudah. Kalau simbol e orang

Katolik ya gini. Salib, Patung

Bunda Maria. Ciri khasnya cuma

itu tok. Ndak nyembah ndak

memuja itu, ndak. Cuman hanya

simbol. Seandainya kamu tau

Bunda Maria ya sosoknya kaya

gini.

10 Nama Tionghoa

Tante?

Saya Lim. Sei-ne Lim. Lim Yoe

Sian

11 Dari kecil sama

orang tua sudah

diberi nama

Indonesia juga

atau ?

Belom. Waktu misi kecil belom.

Waktu ini, ketoke sekolah.

Jamane sekolah dulu kan belom

ada. Masi nama Tionghoa semua.

Taun berapa itu digerakke. Trus

Papahku itu bikin. Aku pun ndak

tau. Aku dikasii nama itu. Aku nda

ngerti. Aku bilang “Pah, Pah  ini

lho disuru bikin nama Indonesia

tu pie to.”

B1

B2

Society

Conditions of

worth

12 Itu tante kelas

berapa ya?

Kelas 5, lupa aku. Di bawah SMP.

Cuman lupa aku. Nanya ke

Papae. “Pah, pah, ni di sekolah

disuruh nama Indonesia tu apa

ya?” “ Ya,ya,ya, sek sek sek, ”

papahku gitu. Abis itu terus

Papah saya bilang “Koe tak

B2 Conditions of

worth
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jenengke iki yo.”

Jadi anake Papah saya 3

perempuan semua. Nomer satu

tacik saya namane Lim Yoe Lan

jadi Laniwati, Saya Lim Yoe Sian

jadi Susanti. Dee ngarang sendiri.

Saya bilang “Aja kui to Pah.”

“Apik kui,” kata Papah. Ndilalah

terus ada Susi Susanti. “Lha to,

apik to. Ono Susi Susanti

harang.” Adik saya, Lim Yoe

Ming, diambil Yu nya jadi Yunita.

Lha itu papahku semua sing

ngarang. “Wes tak karangke

kabeh. Apik to?” Papah saya gitu.

13 Hubungan antara

Tionghoa dengan

Jawa di

Purwokerto waktu

itu seperti apa?

O ya baik. Baik. Semua baik. Aku

harang sama orang Indonesia,

sama aku. Wong aku dari kecil

hidupe ya gitu. Seperti... Di, apa...

Dulu rumahe itu misi banyak

sawah. Kiri kanan belakang tu

misi sawah, sekarang udah jadi

rumah. Itu. Sebelahe itu saja

muslim, orang Jawa muslim. Sini

Tionghoa. Sebelahe sana lagi

orang Indonesia. Depane, pak

Lurah orang Indonesia. Orang

Indonesia, orang Indonesia, terus

sini Tengglang lagi. Kan banyak.

Lingkungane kan jadi. Sama ya.

Tengglang sama Indonesiane e

sama. (Subject sambil

menggerakkan tangan untuk

menggambarkan lingkungan

rumahnya.)

C1

B1

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Society

+++

+++
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O baik-baik. Papahku sama anak-

anak kecil, sama anak-anak

Indonesia. Papahku sayang

semua lho. Siapa yang tidak

kenal sama Papah saya. Ndak

ada. Papahku sama anak-anak

itu, “ Anak-anak suru masuk. Suru

maen.” Aku sampe, “Pah, pah, ki

apa to, sekolahan TK atau apa

to?” “Ya ben to, cah cilik-cilik ben

do dolan . Seneng neng kene.”

Babahe ... Papah kan jual

Palawija ya. Ada jagung, ada

kedelai, ada kacang,

C1

B5

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Ideal self

++++

++++

14 Namanya siapa

Papahnya?

Papa Lim Kwat Yan

Lha anak-anake senenge mainan

tempatku gitu. Itu kan banyak

jagung. Kan jagung sudah kering

gitu. Na jagunge di ongkrah-

ongkrah gitu. Mainan di situ.

“Ben,ben bocah, biarin.” Papah

saya gitu. Trus dah jual itu, kita

buka toko sendiri di pasar. Anak-

anake itu dikongkon sama

Papahe saya. “Yok sini kamu

ngewangi aku mau ndak. Nanti

sehari, kalau kamu seember

sakgini, tak kasi uang  seratus.”

“Seratus tenan Bah?” “Iya, Kamu

dapet 5, limaratus.” Dapet makan

lagi. Papahku telaten tu,

dimasakkin nasi. Dikasii minum,

dikasii es, dikasii apa. Seneng.

“Bah aku sing ngonceki bawang

B1

B5

Society

Ideal self
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Bah.” “Yo.” “Bah aku yang

nggonceki kacang Bah.” “Iyo.”

Kacang sedunak kecil seratus.

Bawang rada gedi, sak ember

rada gedi, seratus. Wah sregep.

Lha saya yang kepalane pusing.

Pulang ke rumah, pulang sekolah

aku harus bantu mama ke pasar.

Pulang sekolah. Waduh kapal

pecah. Piring sak mene, cowek,

“Ni pada ngapa yo.” Papah saya

bilang “ Wes wes pokoke nek

orak gelem ngumbahi, tak

kumbahi dewe, “ Dari kecil kita

dah mandiri. Nyuci pakaian

sendiri-sendiri. Sampai Papah

Mamah semua nyuci sendiri-

sendiri. Dari kecil, saya pakai,

pulang sekolah saya lepas,

langsung aku kucek-kucek

sendiri, nanti pagi-pagi papahku

yang jereng, tapi kan sudah

dalam keadaan bersih.

Papah sekarang sudah ndak ada.

Yang trakir, sudah tua gitu, aku

“Pah tak kumbahe.” “Ndak usah,”

katanya. Tapi mamahku masih

sampai sekarang ya nyuci sendiri.

15 Usianya sekarang

berapa Tante

Usiane sekarang wes 80 an.

Adekku ya gitu, aku ya sendiri,

disini sudah sendiri. Ceritane nek

disini saya sebatang kara.

Sodarane tetangga-tetangga.

Saudara sekandung ndak ada.

Mamah, tacik, adek sekarang di
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Purwokerto semua. Aku sing

merantau. Tapi saya, wes

gapapa. Sudah penghidupane

saya sudah disini ya gapapa.

16 Sering maen ke

sini, Tante ? tacik

sama adek?

Dulu ya memang. Sekarang

karena sudah repot kerjaane,

ndak isa –ndak isa pulang.

Akupun kalo repot. Aku ya ndak

pulang “Mah aku ra balek ya.”

“Ndak, ndak usah pulang

ndapapa.” Ketika sehat, dah

seneng mamahku.

Aku kadang-kadang. Ya pie ya.

Gimana ya. Ndak tau ya. Aku

dijadike gini. Ya, seneng-seneng

aja. Dengan semangat. Malah

justru menguntungkan bagi saya.

Banyak temen banyak sodara,

dan juga banyak nrima uang.

Bukan nrima uang dari RT lho.

Wong RT ndak ada bayarane.

Ndak gitu ya. Maksudnya gini,

kalau RT tu ndak digaji.

Seandaine kita rapat-rapat gitu.

Buat naek becak. Transport ke

sana ke sini to. Di kasii uang

transport istilahnya. Bukan gaji.

Itu satu, yang kedua, disini

banyak rumah kontrakan. Jadi

ada satu orang punya lima

rumah. Lima rumah ini semuane

dikontrakke. Kan dipercayaken

sama saya. “Bu tulung nanti

bikinke surat nek orang ini

ngontrak diperpanjang.” “O ya.”

C2 Kehidupan

eksistensial

++
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Aku kan sudah dikasi surat.

Tinggal fotocopy aja. Nanti misale

masukke tanggal berapa tinggal

tak tulis pakai bolpoin. Nanti yang

bawa sendiri. Pihak satu, pihak

dua, saya sebagai saksi. Tanda

tangan, tak kasi cap dari RT. Itu

nanti dapet tip. Puji Tuhan. O

Tuhan terimakasih. Aku jalan

kayak gitu  Mungkin kamu

(Tuhan), tak kasii berkat. Kadang-

kadang ada yang nyari rumah,

sampai nanyae sama saya.

Dengan senang hati. Ndilalahe

Puji Tuhan ya itu dapet rejeki.

Waktu itu ya dapet situ, bukan

sini ya, dapet Kemuning. Tak

tunjukke. Yang punya rumah situ.

E, Jadi. Dapet sini, dapet sono.

Soal bayaran terserah kamu mau

ngasii berapa.  Sing sak pantese,

nanti kalau sudah tak temuke

orange nanti uruso dewe. Nanti

kalau acc nanti kembali lagi ke

tempat saya.

17 Tante mengalami

jaman kerusuhan

dulu ?

Sing apa itu. Rusuh-rusuh ya.

Mungkin. Nek saya ngomong ya.

Mungkin Jamane wes beda.

Antara Soeharto, jadi presiden

sampe 30 tahun. Ya memang

Ada baik ada jeleknya, semua

kan gitu ya.  Lha wong selama 30

tahun, waktu sebelum ada

kejadian itu, kita enak-enak saja.

Entah yang di atas, di bawahpun
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ya enak. Tapi coba sekarang

perbandingan dulu sama

sekarang, beda jauh. Waktu

jamane presiden Soeharto cari

uang lebih mudah. Ngumpulke

harta lebih mudah. Tak akoni lho.

Lima tahun yang lalu saja sudah

beda. Aku batine waktu kerja ini,

sedikit, tapi bisa ngumpulke, tapi

sekarang udah dua kali lipatnya,

waa..ndak isa.

Mungkin ada kerusuhan kaya

gitu. Sampai terjadi mungkin ada

pemicu, satu , juga bisa. Atau

mungkin ada orang yang nda

seneng juga, presidene lengser

itu juga bisa. Atau mungkin ya

memang sudah harus

dilengserke. Tapi kok ada

kerusuhan kaya gitu. Lha

mungkin itu, ada satu fase atau

gimana. Kalau memang kalau

dulu ndak sampai kejadian kaya

gitu. Mungkin begitu pak Harto

lengser, langsung perekonomian

sett (sambil gesture tangan

menggambarkan penurunan).

Jadi banyak orang emosi,

banyak orang frustasi, banyak

orang terus jadi jahat. Saya kira

kaya gitu. Soale saya ngerasake

juga. Begitu Soeharto lengser,

perekonomian langsung (turun)

drastis.
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Wawancara ke-2

Nama subjek : Veronika Susanti / Lim Yoe Sian ( 56 tahun )

Tempat/ Tgl. Lahir : Purwokerto, 4 September 1960

Pekerjaan/ jabatan: wiraswasta/ ketua RT

Waktu : 10 September 2016 , pukul 10.30 – 12.00 WIB

Lokasi  : Widosari II/ 61, Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Kalau janjian saya selalu tepat.

Rapat kelurahan jam 7. Minimal

tak tepati. Sebisa mungkin kurang

sedikit. Tapi ndilalahe, jam 7 tit.

Ga ada orang. Tak titeni, berkali-

kali, ya wes akhire undangan jam

7 aku datenge jam 7.30.

A5 Real self +++

2. Menurut Tante,

etnis Tionghoa di

Indonesia seperti

apa?

Pergaulan kita kadang-kadang

susah juga ya. Ndilalahe

lingkungan di sini , hampir

menengah ke atas jadi misi bisa,

misi bisa gampang diatasi. Tapi

mungkin kalau yang daerahnya

agak ke sana, banyak

Indonesiane. Mungkin kita harus

lebih-lebih (dijaga). Kalau di sini

taraf e  gini, kalau ngomong gini,

enak. Tapi kalau taraf e agak

rendah gitu, memang. Lebih

susah.

B1

B2

Society

Conditions of

worth

++

+++

3. Masa kecil Tante

dulu di

Ya si terasa ya. Tapi waktu kecil

saya malah justru maine buanyak B1 Society +++
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Purwokerto,

sudah terasa

perbedaan

Tionghoa dan

orang Indonesia

(Pribumi) ?

orang Indonesia. Lingkungane

saya juga banyak orang

Indonesia. Yang chinese juga

banyak, tapi nda ada anak-anak

e, orange dah gede-gede. Yang

banyak orang Indonesiane malah.

Wow ikut. Saya dulu kecile nakal.

Main seperti anak laki. Isa. Main

setinan, main engklek, manjat

pohon, di sawah. Itu semua sama

apa, orang Indonesia semua. (

subyek tampak sangat senang

menceritakan hal ini ). Karena

saya taune dari orang

Indonesiane. Apa to mainan apa

to itu. ooo setinan to. kelompoke

saya banyak orang Indonesiane.

Jadi saya tau. o setinan kaya gitu

to. Ikut. Nanti sing perempuan

masak-masakan. Mainan dari

tanah liat. Nanti bikin rumah-

rumahan. Bener bikin rumah. Dari

bambu. Ndak laki ndak

perempuan. Sekelompok

kebayanyakan indonesiane,

chinese e cuma aku sama

tetanggane. Itu bikin rumah-

rumahan itu rumah panggung.

Persis rumah. Itu isa diduduki, di

atap. Nek musim ujan, senenge

rak karuan. Itu memang sengaja,

menanti nek musim ujan. Nek

musim ujan, “ Tau ndak gubunge

kita bisa bocor ndak?” Gitu. Entah

dari daun, entah dari seng, itu

seadanya. Di sana senenge apa,

C1 Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++++
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sejuk. Tempate saya Purwokerto

kan memang sejuk, banyak

taneman, banyak kebun. Aku

sendiri nek makan tela atau

pohung ndadak mbedol. Nanya

tetanggane, “ Boleh ndak ini ?”

“Boleh, ambilo, kalau kamu isa

mbedol.” Anak laki-laki yang

mbedol, nanti sing perempuan

yang mbakar. Sekelompok

campur. Ndak ada ece-ece an.

4. Mengalami

diejek-ejek cinaa

cinaa ?

Memang, mengalami,  bener,

mengalami itu. “ Oo Cina. Cina.

Cina kok putih-putih. Delok o kui,

delok o kui.” Tapi aku diem aja.

Kan  temene juga banyak, banyak

temen yang orang Indonesia, jadi

ndak tak peduliken. “Biarin dia

bilang apa biarin ya, pokoke dewe

dolanan ya.” Yang penting temen

kita sendiri, kelompoke kita

gapapa. Entah itu main kecikan.

Dari biji sawo. ( Subjek

mendeskripsikan cara maen

kecikan, dakonan, setinan,

enggrang ). Itu saya SD sampai

SMP awal-awal. SMP yang masih

main kecikan. Kalau SMA sudah

endak. Kalau SMA sukae mbedo

( gasak-gasakan) Tapi sama

temen-temen sepermainan masih

baik.

Aku tu sama orang Indonesia,

sama chinese, sama. Di sekolah

A3

C2

Positive Regard

Kehidupan

eksistensial

+++

++
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juga gitu. Wong saya orange

seneng, gimana ya, nek liat orang

itu nda mampu, ndak isa beli apa-

apa mesti tak belike. “Main yu,

main yu,”, “Yu, Jajan yuk” “Moh

aku ndak sangu” “Ayo ikut wae”

tak geret. “Yu makan apa yu,

bareng-bareng.” Chinese pun ya

gitu. Ada beberapa chinese, ada

beberapa Indonesia yang (tak

belike), setiap hari. Itu setiap hari.

Seneng oq. Itu anak makan, itu

temenku makan, aku makan,

nemeni aku. Aku seneng, Dia tak

belike seneng.  Ndak papa. Aku

ndak pernah minta ganti aku ndak

pernah minta, misale “ Mbok aku

tukoke to gentenan to”, No,no,no

saya bukan sistem orang gitu.

Malah justru aku seneng. Ngasii

tu seneng. Mulai makan-makan

kaya gini mulai SMP sampai

SMA, karena dah nda ada

mainan.

A5

A5

Real self

Real self

++++

++++

5 Setelah SMP,

merasa beda

atau dapat

perlakuan

diskriminasi

karena

Tionghoa?

Tetep ada perbedaan. Karena

apa. Karena kalo pas kumpul sing

tengglang mesti rombongane

tengglang kabeh. Mesti gitu, sing

indonesia nanti ngumpul sendiri.

Kadang-kadang saya sendiri,

kadang-kadang, saya punya

perasaan sendiri, rasa ndak enak.

Kayane kok ada perpisahan.

Rasane ada beda banget ngono

lho. Kadang-kadang nanti aku

B1

C3

Society

Internal locus of

evaluation

+++

++++
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suka ke kelompok orang

Indonesia. Jadi nda begitu nyolok

banget. Aku sering kaya gitu.

Suka berkorban demi semuanya.

Jadi tidak ada perpecahan.

Takutnya nanti, “Lha tenan to,

kae lho, delok o kae rombongane

cino, yo cino tok.” Soale rasane

kok menyolok timen ya. Aku

ndak. Apalagi tionghoa yang

kaya, itu lebih-lebih, lebih ada

jarak. Aku sendiri kadang gitu,

lebih kaya gini, belum tentu kamu

yang kaya seperti aku. Yang kaya

belum tentu seperti aku kaya gini,

mau berkorban, mau mangasih.

Belum tentu peduli, kalau saya

peduli.

C3

A5

Internal locus of

evaluation

Real self

++++

++++

6 Purwokerto

pernah

mengalami

kerusuhan antar

etnis seperti di

Solo atau

Semarang ?

Mungkin itu bisa. Tergantung

sekolahane.  Kalau di

Purwokerto, waktu itu saya

termasuk sekolahane favorite

semua. Meskipun saya ga

mampu seperti orang kaya lho ya.

Pertikaian antar etnis itu justru

dari sekolah. Nek  negeri jelas

orang Indonesia, nek swasta jelas

banyak tengglang e.

7 Perlakuan

diskriminasi lain?

Ndak ada. Nek sana, jaman saya

sekolah ndak ada pertikaian.

Waktu saya sudah lulus pun juga

aman-aman aja. Sana termasuk

kota kecil atau apa. Sana

mayoritas e paro-paro, jadi udah
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kebiasaan bergaul, jadi ya aman-

aman aja.

8 Arti menjadi

Tionghoa bagi

Tante? Yang

tante rasakan jadi

Tionghoa apa?

Ya, dari kecil sampai sekarang,

ya sebenarnya sih..., lingkungan

wes, karena lingkungan. Kalau

kita lingkungane banyak kaya gini

ya aman. Kalau saya

lingkungannya banyak Indonesia,

tapi kalau kita baik ya nda papa.

Tergantung kita sendiri, pribadi

kita sendiri. kalau kita baik pasti

dihormati dimanapun kita berada.

Sampai sekarangpun nda punya

pikiran. Apa carane, punya pikiran

O yo deng engko nek campur

ngene, nek kumpul kene dadi

gini.

B1 Society +++

9 Bedanya apa si

orang Tionghoa

dibandingkan

orang pribumi?

Pertama lebih bersih. Pinter,

pinternya bukan pinter otak si

endak. Kebanyakan wae pinter

cari duit dan juga hemat. Ndak

seperti kaya orang wan kan

begitu dapet uang, trus hura-hura.

Reti-reti blek entek, lha trus

dadine mungsuh. Lha itu sing jadi

goro-goro. Orang tengglang ndak,

tau aturan, O ya aku punya kaya

gini, bisa sak gini. Kenapa orang

tengglang disinilah. Hampir di

Indonesia kebanyakan itu nda

ada yang melarat. Nda ada sing

jan melarat banget. Yang ndak

mampu ya ada tapi sedikit nda

kebangeten. Ndak seperti wong
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wan sampai njaluk-njaluk, sampai

di jalan, sampai dadi pengemis,

trus jadi orang miskin banget.

10 Menurut tante

mengapa seperti

itu?

Asal mulane?  Wong sampai

sekarangpun tradisine orang

tengglang asal mulane dari nenek

moyang e dari dulu kaya gitu

sampai sekarang ya kaya gitu.

Entah kita turunan asli dari Cina,

ato sudah campur. Kayak aku

wes campur, ndak asli sono.

Ndak tau keturunan keberapa.

Aku ndak asli carane sudah

turunan keberapa. Mbah-mbahku

mungkin ya orang Cina, tapi kan

saya sudah menetap lama di

Indonesia. Generasi keberapa

juga nda tau. Papah mamah saya

sudah lahir di Indonesia. Orang

tua dari papah mamah juga

sudah lahir di Indonesia. Abis

mak e saya ke atase saya sudah

ndak tau ( generasi sebelum

nenek).

B1 Society +++

11 Orang tua

mengajarkan apa

tentang tradisi

Tionghoa ?

Kalau dulu. Aku sudah nasional

kaya gini. Ndak pernah, ndak

pernah dibilangi, “Dolane sama

cina wae ya,  jangan sama orang

Indonesia.” Ndak pernah. Orang

tua sudah nasionalis. Sudah

dilepaske. Karena waktu itu

sudah ndak ada bahasa

Mandarin. Saya sudah nda isa

bahasa mandarin. Papahku sama

A5

C1

Real self

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

+++

+++
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mamahku masi isa. Nda pernah

dibilangi “Kamu harus belajar

bahasa Tionghoa, harus inget

tradisi leluhur.” Sudah ndak

pernah.

Sampai sekarangpun saya seperti

orang biasa. Bergaul sama siapa

saja. Semua sama. Cuman

bedane karena apa, kalau kita

kumpul ya ketok banget emang.

Dari kulit, dari itu, seudah

langsung beda. Tapi saya anggep

semua sama, wong saya jadi gini

kok (RT). Tapi sekarang banyak

sudah, orang chinese e sekarang

sudah mau berbaur, jadi ini, jadi

ini. Kalau dulu khusus, kalau ora

orang wan ora entuk. Sekarang

udah jaman tidak seperti dulu.

Emansipasi sudah dikeluarkan.

A5

B1

C3

Real self

Society

Internal locus of

evaluation

+++

+++

++

12 Mengalami

diskriminasi

waktu jaman

Soeharto?

Ndak ngalami. Memang nek

menurut yang trakir-trakir, karena

jarene korupsi macem-macem,

saya tidak tau. Karena saya tidak

terjun di situ, tidak di

pemerintahan. Saya kan sebagai

rakyat kecil. Tapi wong rakyate

wong enak oq. Aku bukan mbela

siapa-siapa. Waktu jaman

Soeharto, itu nyari uang.. ( gestur

mengacungkan ibu jari).  Ndak

ada masalah, ndak ada apa. Cari

uang gampang, les les les tenan.

Waktu presiden Soeharto, waktu

itu dipaksa kan, dilengserke,
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harus turun, begitu turun,

langsung down. Langsung, itu

down langsung. Begitu lengser,

saya terasa banget, langsung

down. Para pedagang para apa

semua. Tahun 98 apa 97.

Langsung down.

.

13 Jadi tante ndak

pernah merasa

dipersulit

pemerintah?

Kalau saya si ndak berdampak.

Memang dulu, memang dipersulit.

Kemungkinan sekarang mungkin

endak, ndak tau. Kalau soal ganti

nama dulu memang diharuskan,

diserentakke suru bikin semua.

Terpaksa orang tengglang semua

ya ikut aja, wong kamu  hidupnya

di sini, ikut aja, nurut aja jadinya.

Jadi kalau kamu ga mau dipersulit

ya weslah, wong kita hidupnya

disini mau apa lagi, mau kemana

lagi, ya ngikut aja. Ikut saja jalane

pemerintah. Asal ya masi ada

nama tengglang e. Kalau

sekarang, misalnya orang punya

anak, misi dinamani tengglang ya

gapapa. Itu buat simpenan kita,

nda masalah. Sekarang di

haruske keluar namane sudah,

misale Rudy Santoso, kan harus

gitu, nda boleh Lim sapa. Ya wes,

tapi kalau untuk pribadi ndapapa.

“ Jenengan cinamu, benere koe

pake jeneng iki, tapi berhubung

sekarang ndak boleh pake itu,

pake indonesiane ini.” Itu

dicatetan saja gapapa.

B2 Conditions of

worth

++++
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14 Jadi Tante sendiri

kebijakan

pemerintah

seperti itu, Tante

ga keberatan ?

Ya. Sudah menjadi apa carane.

Nanti nek nda nanti malah

dipersulit kita ya. Ya wes. Karena

kita hidupnya di sini. Yawes jadi

ikutlah. Kalau kita keturunane

tidak bisa hilang. Tidak bisa

hilangnya apa. Kalau tengglang

kawin karo tengglang, metune

ngono kui meneh, dadi tengglang

terus. Kecuali kalau tengglang

nikah sama wana. Itu saja

turunan pertama  masi blaster,

masi keliatan. Tapi engko nek

keturunane iki kawin neh karo

wan, wan,wan, ya ilang.

B2 Conditions of

worth

++++

15 Tante setuju ndak

dengan

perkawinan

campur?

Sebisa mungkin. Kalau teng ya

sama teng wae. Soale apa, nda

ada perbedaan, satu,  kedua,

podo-podo bisa nggolek duite

bareng-bareng. Sifate wan ki

kadang-kadang njagake. Yang

saya takutkan. Kecuali itu. kalau

sahabat, kalau apa silakan.

Bersahabat, hanya teman, teman

bisnis. Tapi nek pernikahan

sebisa mungkin, jangan. Hanya

itu, satu. Sekarang teringet yang

itu tok. Jaman dulupun orang tua

juga. Tapi nek berteman,

sahabat, dalam apa saja kita

seperti saya di kelurahan,

mayoritas pribumi, tengglang nya

isa diitung, nda papa. Nanti saya

janjian sama teman saya. Nanti

bareng ya. Bukane kita mau cina-
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cina tok. O ndak, saya cuman cari

temen. Cuman yang saya ndak

seneng, kadang-kadang di

kelurahan, tuangan tertutup.

Ngerokok. Ambeganku sesek.

Aku sing sedih karena itu lho.

Jadine aku nyari tempat yang

rodo lego, sing ono hawane. (

Subyek mengeluhkan kebiasaan

merokok kolega di ruang rapat).

Tapi nek masalah duduk sama

siapa saya ndak masalah. Wong

sekarang sudah banyak temen.

Yang Indonesia banyak yang

kenal, sudah. Duduke sekarang

enak. Sekarang dah ndak milih-

milih. Kalau di kecamatan, baru

ndak ada yang kenal. Ya wes apa

boleh buat, entah nanti duduk e

sama orang laki, orang

perempuan, entah sama orang

Indonesia, orang tengglang, yo

wes, kita terima saja, dengan

senang hati. Pengumumane apa,

yang dibicarake apa. Sing tak

jagani perokok.

16 Kita Tionghoa di

sini minoritas,

menurut Tante

seharusnya kita

gimana di negara

ini?

Aku sebetulnya ya kepengene

kaya gitu, seperti Ahok, dia

terjune, kepengen ngerangkul

semua, semua dianggepe sama.

Tapi di sisi lain, di hati kecilnya

masi tetep ada, ndak ada yang

bisa melupakan hati kecile pasti

ada sedikit. Antara teng karo wa,

pasti ada sedikit pembates. Na itu

A5

+

B5

Real self

+

Ideal Self

+++
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pasti, di hati kecilnya lho.

Mungkin semua sama, kalo kita

orang-orang teng. Mesti punya

hati kecil itu tok. Tapi kita

ngomong di masyarakat kita

bersama gitulah, supaya kita

ndak terkucilkan juga. Tapi dalam

pribadi, hanya perjodohan aja.

Hati kecil ndak isa nerima. Itu tok.

Tapi kalo yang lain-lain, ndk lah.

Aturan pemerintah ikut. Kalo

kamu nda mau, ya sana kembali

ke cina. Ke Cina kan ndak mudah

lho. Kita kembali ke sana, mati.

Kembali ke sana, kita mati. Sama

saja kita mati bunuh diri. Ya

sudah. Cuma itu tok, di dalam hati

kecil.

kembali lagi ke tempat saya.

17 Jadi Tante setuju

sama Ahok?

Setuju, setuju semua. Dalam hal

kerja di masyarakat,  mungkin

dalam keluarganya pun dia nda

mungkin. Tapi nanti nek jodone

rak ngerti. Pasti ada tetep.

18 Itu kenapa ya

Tante?

Ndak tau ya. Tetep ada sesuatu

yang tidak bisa bersatu. Sulit,

sulit. Kecuali kemungkinan kalau

entuk wan yang rodo ningrat,

yang ada nama, yang alusan,

yang beragama sama (nasrani).

Diterimane nda 100 persen,

mungkin 99 persen. Tapi kan

sudah di atas. Tapi kalau yang

biasa-biasa, kaya kita gitu,
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kayane orang-orang kurang,

kurang setuju, apalagi dibawah

kita. Tapi kalau sederajat, atau

lebih tinggi dari kita, terus

seagama, itu lebih agak bisa

diterima.

19 Makan bakso sek. “ Bakso Yu.”

Oarang empat atau lima. “Pokoke

melu aku. Ndak papa semua,

ikut.” “Sapa isa mbayar, mbayaro,

ndak isa mbayar, nanti aku.”

Makan bakso semua.  Terserah

ngambil apa, terserah minume,

“Di reken ya Pak.” Kalau ndak

bakso ya ngerujak. Sana rujake

beda ma sini. ( Subjek

menceritakan tentang makanan

khas Purwokerto). Nek sudah

makan itu, minta ampun.

Tambahane krupuk, marneng.

20 Tante dulu

rumahnya jalan

mana?

Jalan kejambar, sekarang

namane jalan Martadinata. Jalan

besar.
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Wawancara ke-3

Nama subjek : Veronika Susanti / Lim Yoe Sian ( 56 tahun )

Tempat/ Tgl. Lahir : Purwokerto, 4 September 1960

Pekerjaan/ jabatan : wiraswasta/ ketua RT

Waktu : 17 September 2016 , pukul 10.00 – 12.00

Lokasi  : Widosari II/ 61, Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Lanjut ceritanya

yang kemaren ya

Tante . . .

Memang begini. Memang saya ya

sampe sekarang ya memang

kaya gini. Dari awal, dari dulu

sampe sekarang. Emang kaya

gini ceritanya. Aku hidup kaya

gini. Ya wes tak ceritake apa

adanya. Aku ya nda punya

rencana bakale dadi ngene.  Dari

dulu nda tau sama sekali.

A1 Dorongan

aktualisasi

+++

2. Tante kan dari

kecil bergaul

dengan semua.

Waktu SMP, mau

baptis sempat

bandel...

Iya, kalau gereja Katholik kan

sulit. Ndak langsung kamu

sekarang minta baptis, besok

baptis, itu ndak bisa. Melalui

pelajaran dulu, melalui proses,

melalui keaktifan bener.

Digembleng dulu, memang bener-

bener kamu mau. Bukan hanya

ikut-ikutan. Memang bener-bener

yang mantep tu apa. Gitu.

3. Lalu setelah

menikah, tante

sempet asing

Waktu pertama disini, pertama

menikah, waduh ya asing bagiku.

Asing kehidupan di sini. Udara
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terjun di PKK . . juga beda, makanan juga beda.

Waktu saya dateng waktu

pertama badan sampai ya kurus.

Karena apa? Selera makan kan

belum cocok. Makanan apa sih.

Aku ya bingung. Itu, terus kedua

bahasanya. Kalau bahasa

Indonesia gini sama. Tapi kalau

sudah keluar ngoko-ngokone

bedaa. Aku dari sono, ngomong

di sini ditertawain. “Koe ngomong

opo to.” Disana kan “ngapa-apa”

kalo disini kan “ngopo-ngopo”.

Makanan juga ada yang namanya

beda-beda. Bahasa jawannya

sana sama sini juga beda. Artinya

juga beda. Mau beli kecambah,

dijawab, “Kecambah tu ndak ada

disini.” Aku nunjuk, “ O itu Taoge.”

Semua serba beda. Selada di

sini, di sana selada itu kenci. Jadi,

haduh bingung. Di sana jeruk

bayi, di sini jeruk pecel. Kalo jeruk

bayi di sana nyebute jeruk batu.

4. Perubahan yang

Tante alami dari

dulu hingga

sekarang kan

cukup besar ya.

Apakah ada

orang yang

mempengaruhi

Tante hingga bisa

menjadi orang

yang seperti hari

Masalahe gini. Apa ya. Tadine

nda tau sama sekali. Apa si artine

gini. Trus aku terjun disitu. Apa

pentingnya. Saya ndak ngerti

sama sekali. ( Subjek

menceritakan riwayat rt rt

sebelumnya seperti di wawancara

1). Ini saja, carane bukan

melanjutkan suamiku. Murni,

wong waktu itu ada pemilihan

lagi. Pie ya, tak pegang ndak ya.

C1

C5

Keterbukan

terhadap

pengalaman

Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++

++
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ini? Tapi ya wes demi semuane,

bener bener tak terjuni bener.

Kerja bakti. Ngurusi orang-orang.

Keperluan dari kelurahan. Itu

tanggung jawab saya.

A2

C5

Organismic

valuing

Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++

+++

5 Itu, kalau Tante

flashback, kok

sekarang saya

gini ada ngga

pengaruh dari

orang lain?

Sebetule ndak ada, ndak ada

sama sekali. Wong saya sendiri

mau jadi kaya ginipun ya nda tau.

Suami saya juga sama sekali nda

pernah. Mengalir aja. Ya saya

jalani sampai sekarang. Yawes

tak jalani aja , menurut jamannya

sekarang gimana, ya saya ikuti

aja. Udah nda canggung, nda

malu, nda grogi, atau minder.

Iklhas, senang hati, walaupun

kadang-kadang dipaido. Itu suka-

dukanya saya. Dulu ada

pembagian gas elpiji. Ada

petugas yang kesini. Dia minta

data orang-orang yang kurang

mampu. Mau dikasi kompor gas

gratis beserta tabungnya. Ya

sudah saya tunjukkan rumah-

rumah mana saja yang

membutuhkan. Kalau rumah

saya, sudah punya kompor gas,

kalau rumah-rumah gede-gede

juga masnya pasti tidak percaya

kalau saya tunjukkan. Dah terus

dapet. Abis dapet. Ndak ngertia,

kampung sana yang kaya-kaya,

di Karangwulan, yang rumahnya

lebih gede-gede, ternyata dapet

semua. Lha kan aku diprotes

C2

C1

A5

Kehidupan

eksistensial

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Real self

Ket : real self

yang terbentuk

setelah proses

+++

++

+++
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warga, “Kono sing sugih wae

entuk kabeh, kok kene rak entuk.”

Saya jawab kemaren

prosedurnya tidak seperti itu.

Untungnya ada saksi yang tahu,

satu warga yang saya ajak waktu

pembagian. Akupun ikut protes ke

kelurahan. “Yawes Buk, kumpulke

KK (Kartu Keluarga) lagi.” Ya wes

aku tak ngumpulke KK lagi, Nik.

“Wes iki wargaku, tulung di kei

kabeh ya.”  Periode keluar lagi,

tapi dia tetep bilang ga bisa dikasi

semua. Periode ke-tiga saya

ngajuke lagi, ternyata emang dari

sana udah abis. Terpaksa,

dengan terpaksa yang lain ndak

dikasi. Akhirnya aku bilang, “Mas,

aku kesel, aku wes kesel. Capek,

ngurusi koyo ngene. Aku sing

dadi rt ne wae rak mbok kei. Wes

kesel, wes jengkel, diomelin, aku

dewe ora dikei.” Trus mas e gini

“Ndak, ndak Bu, ibu e tak kasi

dispensasi, ibuk e tak kasi sendiri

satu.” “O di kasii. Yo wes. Rodo

lego sithik, tapi aku yo masi

ngganjel, ini masi ada beberapa

warga yang memang ndak dikasi.

Trus ki pie?” “Ya memang itu

ndak isa, sudah buk, tapi ibu tak

kasii satu.” Akhirnya yang terakhir

aku bicara, karena yang pertama,

katanya sudah menurut prosedur

yang ndak mampu, aku ndak

minta. Yang kedua tak ajuke lagi,
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aku pun ndak minta. Yang ke tiga,

wong minta kok di encrat-encrit.

Jadine aku jengkel. Aku wae rak

njaluk lho ya. Rt ne wes kesel

dipaido, riwa-riwi, becak aku sing

mbayar lho. Akhir e di kasii.

6 Tante orang yang

penuh tanggung

jawab ya?

Dalam pekerjaan, dalam apapun.

semua, aku ndak seneng,

terlantar ndak seneng.

A5 Real self +++

7 Tante orangnya

mengalir ya?

Iya biasa aja. Aku ndak pernah.

Tapi memang kalo dapet tugas

kayak gini, baru puyeng. Sudah

sepuluh tahun, ya kaya gini.

Warga bilang “Nek RT ne ganti

mesti berubah kabeh.” “Lha trus

pie apa ndak pengen nyoba yang

lain-lain.”

Soale saya keuangan, semua

terbuka. Jadi tau semua. Tertib,

terbuka. Saya pun ndak menuntut

warga. Saya tau warga beda-

beda. Iuran rumah, kampung-

kampung beda-beda.  Saya tidak

mau diktator, saya tidak seneng.

Jangan, jangan memaksa orang.

Orang dipaksa itu nanti akhirnya

jadi dendam, jadi musuh. Lebih

baik kita buka semua. Saya ndak

memaksa orang.  Kamu

kekuatannya berapa. Cuma

kemaren ada kejadian satu. Saya

bukannya memaksa. Waktu itu

sudah ditargetkan waktu

A5 Real self ++
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tujubelasan per orang 30 ribu.

Kalau ada empat orang, ya tau

sendiri, tapi ndak dikalike

kelipatane. Misale tempate saya

lima, satu orang kan 30 ribu. Itu

ndak perlu 150 ribu. Nek koe

mbayare 100 ribu saja bagi saya

sudah bagus. Nek koe mbayare

150 itu bagus banget. Ada

tirakatan, itu nanti uang kas juga

keluar, uang PKK juga keluar. Ya

nanti tak sumbang 100 padahal

dia nda dateng. Na kemaren ada

kejadian satu. Itu suami istri. “Nek

aku mbayare seket wae ya.” Saya

paling ndak seneng. “Ora iso koe

60, koe mampu.” Trus ada lagi

yang ketempatku. Nek satu harus

30. Tapi aku ndak mbayar 30 ya

buk. Lha kamu kuate berapa? 25.

Kalau dia merendah, saya mau

ngasii. Terus dibelakang dia

muni-muni. Aku ngenyang seket

wae ora entuk. Ada yang

ngomong sama saya. Begitu

selesai uang saya itung. Nah

uangmu ini 17 an tak baleke. Wes

wes ngko ndak mulute mangap-

mangap. Wes koe muni-muni to.

Itu tidak sopan. Orang yang tidak

mampu di sini banyak, tapi mau

membayar. Ngasii seratus, tapi

kan keadaan. “Jangan Buk.” Tak

kembalike 30. “Sudah itu urusane

saya.” Justru orang kalau

merendah saya tulung. Aku gitu

C3

A5

Internal locus of

evaluation

Real self
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orange ndak seneng. Wes gini

saja. “Yang ngomong orang

banyak.” Akhire uange tak

kembalike to. Tapi di bruke terus

uange. Akupun kalau marah di

depan orang, kasian sama

orangnya. “yang penting kamu

bicara, jadi jangan main-main,

saya paling ndak seneng.” Sing

itu orange tanya saja sama bu

RT, gara-gara wong siji kui

memang. Kalau tanya tak buka,

dan kejelekannya dia sama saya

tak buka semua. Pasti ada satu

dua yang kaya gitu. Ndak ada

yang murni, bagus semua, ndak

ada. Sing tak maksud itu. Jangan

kamu punya ngomong ndak

punya.

8 Tante seperti itu

dari sononya atau

ada yang

mempengaruhi ?

Nah ini juga ada sesuatu, bisa.

Tapi juga bisa dari dalem diri

saya sendiri, ada. Jadi waktu itu,

Papah ya. Kalau dari kecil , aku

orange seneng nolong, seneng

nulung, seneng ngewangi, nek

aku. Nek ada apa-apa, “Tak

ewangi ya.” Jadi pie ya, sudah

dari kecil, nek ada apa-apa,

seneng gitu, ngguyub, misale

orang tua baru kerepotan.  Entah

itu baru masak, entah itu baru

noto apa, mesti kepingin.  “Tak

ewangi ya Mak.” “Engkim, tak

ewangi ya Kim.” Tapi aku ingin itu

ada. Terus kedua, dari Papah

A1

A5
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aktualisasi

Real self

Ket: adanya

introjeksi dari

significant other

yang sesuai

dengan D.A (A1)

yang dimiliki.

Dimaknai sebagai

enhancer bagi

R.S (A5) untuk

menuju I.S (B5)

++++
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saya, waktu masi hidup. Waktu itu

dia ngomong gini, “Jadi orang ya,

saling tulung menulung, kalau

kamu punya, bantulah yang nda

punya.” Dia gitu. Itu sampai

sekarang masih tak inget-inget.

“Jadi, kalau kamu memang bisa

membantu, bantulah yang nda

isa.” Jadi dekne ngomong jadi

orang saling tolong menolong. Itu

Papah saya.  Lha kok sebelum

Papahe saya ngomong kaya gitu,

wong aku waktu kecile saja, udah

kaya gitu. Wong temenku aja tak

jajak-jajakke. Kok ditambahi

papahku kok ngomong gitu. Itu

sudah tertanam di hatiku.

Tambah lagi papahku ngomong

kaya gitu, wah tambah mantep

meneh nang atiku. Jadi aku

setiap ada orang yang kaya gitu,

aku merasakan. Gitu. Nek

memang orang itu bener harus

dibantu, ya tak bantu. Jangan

angger trus wes mampu. Kadang

wong sing mampu kebangeten

kadang-kadang, mbok yo

ngewangi. Justru kadang-kadang

orang sing nda mampu malah

aktif. Itu titipan dari papahku

cuma bilang gitu. Jadi sampai

sekarang saya masi inget,

meskipun saya juga gini. Saya

sendiri, adik saya sendiri, ini

masih dalam kesulitan,

kesusahan. Ya tak bantu, itu di

A3
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Ket : keinginan

menolong sudah
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dalam keluarga paling penting.

Dalam masyarakatpun, tetangga

atau teman ya kita sama, tapi

bagaimana caranya, tapi dalam

keluarga harus, kamu harus

diutamakan.

9 Ada pengalaman

yang berkesan

mengenai hal

tolong menolong?

Sebetulnya kejadian yang banyak

saya alami. Aku sering nulung

orang, tapi saya juga ditulung,

nda tau ditulung siapa, tapi

sayapun seperti menerima

pertolongan juga. Misale, saya

ndak tau kadang-kadang saya

nda ngerti apa bener pertolongan

apa. Ndilalahe. Kadang saya

sedih, kadang-kadang susah

sendiri, kadang ngomel sendiri.

Gini, “ Bisa pa ndak to ya kaya

gini.” Eh ternyata bisa. Entah itu

darimana akupun nda tau.

Misalnya  “Aku kok ndak isa

mbayar ini ya, kenapa ya kok aku

nda isa ya, ini uange nanti

darimana ya.” Ndilalah ya isa.

Ada aja. Saya ngalami sendiri,

saya menulung orang, kadang

dengan kata-kata, dengan

tenaga, ndak mungkin, semua

nulung harus dengan uang,

barang, benda atau apa. Yang

bisa kita tulung dengan cara apa

saja kan bagus. Mungkin saya

nda pernah nulung orang dengan

uang yang banyak. Tapi mungkin

dengan perbuatan saya, bicara

C3 Internal locus of

evaluation

+++
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saya, tenaga saya. Bisa saya

dapet balesan. Seperti pembantu,

sudah lama ikut saya, tapi

sekarang sudah ndak ikut saya.

Setiap dia kekurangan, mesti

larine ke tempat saya. “Cik, aku

tulung cik, aku nyilih duite sek

seket, nggo belonjo.” Tak kasii.

“Nyoh. Ojo dipikire sek, sing

penting koe iso mangan sek

sono.” Meskipun dengan cara

yang sedikit saja, tapi balesan

Tuhan lebih besar berapa kali

lipat dari itu. Sunguh saya yang

terima.

Ada orang tanya kesini. “Buk, ada

rumah kontrakan ndak?” “Ada, tak

tunjukke ya, tempate sono, yang

punya rumah itu, nanti kamu

omong-omongan sendiri.” Akhire

jadi. Eh, ngasii. Yang itu ngasii,

yang punya ngasii. Waduh lha

Puji Tuhan. Ya itu, rejeki

darimana aku ya nda tau. Itu yang

sekecil itu, ya lumayan, ndak

sekecil ya. Dapet situ 500, yang

itu 250, 750 ribu lho. Puji Tuhan.

Ndak terbayang kan, itu nda tau.

Ndilalah kontrakan disini ada 5,

punyane satu orang, itu aja

dipasrahke sama saya, semua.

Jadi tiap tahun saya dapet terus.

Yang ngontrak orang sini, ndilalah

puji Tuhan, orange baik-baik

semua. Aku juga bisa menolong
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orang yang punya rumah, dia

nrima banyak uang. Aku pun

dapet, cuma berapa ratus ribu,

tapi kan saya bahagia, ikut

bahagia he e seneng, wong saya

membantu, dia punya, ngasii gitu,

aku seneng. Jadi aku kadang

kadang sampe aku sehari dapet

makanan banyak. Sono ngasii,

sono ngasii. Sampe bingung mau

makane gimana ya. Tak kasike

tetangga, kasike pembantu.

Orang tu ya kadang-kadang

ngasii orang ini, yang mbales

orang lain.
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10 Pandangan hidup

jadi orang

menurut Tante

harusnya seperti

apa, bagaimana?

Orang hidup itu, ya memang

pertama kalau orang hidup itu

kadang-kadang kan uang.

Pertama satu uang, lalu

pekerjaan. Itu memang, kalau nda

ada uang kita ndak isa hidup.

TAPI di balik itu semua, nek

Tante, ini kalau sistem e Tante

ya. Uang itu justru nomer 2, yang

nomer 1 Tuhan, nomer satu

Tuhan. Begitu kamu

bersandarken sama Tuhan, nanti

uang mengalir sendiri. Entah

nanti kamu dapat pekerjaan yang

lebih baik, entah nanti kamu ,

apa, lebih, apa, uangmu

berlimpah atau gimana-gimana.

Jadi kadang-kadang aku, apa, ya

memang saya bekerja, memang

saya bekerja. Kerja ini saya untuk

A2 Organismic

valuing

++
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makan kan. Kalau saya ndak

kerja sayapun ndak isa makan.

Minta-minta orang kan ndak

mungkin, minta saudara sekali

mungkin dikasii ya. Kalau berkali-

kali mungkin kan ndak mungkin

ya. Disamping kita bekerja gini,

tapi jangan lupa satu (Tuhan). Na

itu.

11 Tante sendiri

sudah menjalani

pandangan hidup

itu ?

Ya memang wong namane

manusia kadang-kadang kan ya

serakah. Punya pikiran serakah

juga. Ya to? Misi ada itunya lah.

Tapi kadang-kadang saya Cuma,

“He e, ya kamu kerja ngongso-

ngongso wae ya kadang-kadang

hasilnya Cuma segitu.” Sekarang

tak pasrahke Tuhan. Mau dapet

berapa sekarang yo wes.

A5

+

B5

Real self dan

ideal self

+++

12 Tante usaha

laundry sejak

kapan?

Semenjak suamiku meninggal.

Baru lima tahun. Sebelum itu

ndak kerja sema sekali. Semua

suami saya. Kerja ndak entuk,

opo-opo rak entuk. Suamiku kan

Januari 2006 meninggal. Laundry

mulai  tahun 2010. He e ya wes

hampir 7 tahun,  6 tahun ya.

Nah sebelume, mulai 2006

sampe 2010 itu saya jualan,

waktu itu pertama es batu, ya

kecil-kecilan gitu, ya tapi laris.

Habis es batu, jualan beras, itu

tambahan, dulu ya memang ada
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sedikit. Terus nglanjutke

pekerjaane suamiku, tapi yang di

sini tok. Kalau suamiku biasane

kan hasil bumi, tapi banyak di luar

kota. Habis itu trus lama-lama aku

gini, jenuh. “ Aduh jualan es kok

cuman batine sak gini. Ya ndak

cukup.”  Itu kan anak masi kecil,

masi sekolah, biaya banyak, tapi

tak jalani duluan. Dah aku ndak

tau, kemana sih, gimana sih.

Uang hasil, uang tabungan, nek

tak ambil buat makan. Terus gitu.

Lama-lama mungkin aku wes, ya

sambil berdoa, pokoke doa,

pokoke doa sambil berusaha. Eh,

lama-lama meningkat. Lama-lama

dirasa tapi kalau jual es batu

terus kok nda cukup. Paling bisa

mbayar buat listrik, ledeng sama

telepon, itu memang bisa, tapi

nek makanan, ya bisa, tapi masi

ada kekurangan sedikit lah.

“Aduh gimana ya Tuhan.” E

ndilalah temen sakgrejaku, sudah

temen seperti sodarane

sendirilah, ngasii ini (usaha

laundry). Ini tadine di gang 5,

terus dilimpahke saya. “Sekarang

pindah gang 2 tempate adikku”,

dia bilang gitu. Semua, timbangan

sudah dikasike aku, mendadak

gitu lho. “Wes ini pegangen kamu,

koe iso rak iso.” “Aduh, pie to

cik?”, saya gitu. “Wis wis pokoke

gowo.” Puji Tuhan memang

C2 Kehidupan

eksistensial

+
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menguntungkan, Puji Tuhan ini

bisa semua jalan. Ndilalah orang-

orang ke sini semua. Nah aku

bingung es batu kan, baru ngutik-

ngutik es batu, “Buk.” (0rang

datang untuk jasa laundry).

Waduh lha kok kaya gini aku

pusing ni. “ Ya Tuhan, aku ndak

serakah oq, Tuhan. Aku nek

memang ini, pekerjaan yang

sehari-hari ini  sudah

menghasilkan, es batuku tak

tutup, sama pekerjaan hasil

bumiku tak tutup. Wes tak tutup

gimana ya Tuhan”. Aku ndak

serakah oq. Trus akhire ndilalah

bakule es batu. “Buk, aku ora

njipuk ibuk e aku njipuk sana.”

Untung dia yang mutusin, itu

suatu jalan lho. “Ya Tuhan

terimakasih Tuhan” suatu jalan,

bener-bener jalan itu, bukan aku

yang mutusin, kalau aku yang

mutusin kan rak enak,  dulu

minta-minta sama dia, “ Yo koe

njupuk nggon ku yo”. Pet tak

tutup, hasil bumi juga ndak, es

batu juga ndak. Lemari es semua

tak jual. Ini (laundry) ndak modal

sama sekali. Paling aku mbikin

rak-rak an itu tok. Ini bener-bener

jalan. Waktu itu hasilnya sedikit,

tapi bisa ngumpulkan bisa sampe

apa.

Kemaren ndilalah sempet pusing

C3 Internal locus of

evaluation

++
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juga. bosnya itu, suamine kan

meninggal, abis itu tutup. Tantene

bingung kan. Aduh kepiye iki,

pelanggan udah banyak. Tapi kan

pegawene udah pinter-pinter,

pegawene bukak sendiri, ya

terpaksa aku ambil pegawene to.

Masi berlanjut terus. Akhire aku

ngambil itu. Eh satu taun, bosku

yang lama dateng ke tempat

saya. “Aduh ada setan apa lagi

ini.” Aku malah justru bilange ada

setan, karena apa? Karena

sebelumnya, kan aku kan paling

banyak, pelanggane paling

banyak, bayarane paling

gampang. Saya kalau bayar tek

itu semua. Nda pernah nyicil.

Paling gampang. Jadi bos-bos itu

paling seneng, saya dicarii bos

akeh banget. Bos sini minta aku,

bos sana minta aku. Lha aku

bingung, aku sudah mantepe

sama pegawene ini, karena ini

sudah pinter, semuanya bisa

semua, jadi aku ndak mau

nyabang lagi. Tapi sana sini

minta, tak cabang, tak cabang eh

konangan, tukaran, mateng aku.

Bukan tukaran sama saya, tapi

antar mereka sendiri. Wuh rame,

nek kejadian apa-apa aku rak

enak, ya sekarang putus aja ya.

Aku lanjutin lagi (sama pegawe).

Lha berhubung lanjutin lagi, ini

dateng- yang tukaran kan dah
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berlalu, itu bos laine. Lha bos ini

dateng, aku bilang setan (sambil

tertawa). Lha ki ojo-ojo setan lagi,

mau kaya gini lagi, kasus lagi.

Tenan, Nik. Aku ya nyabang-

nyabang, akhire sana tau, “ Cik

kenapa sekarang kok sedikit.”

Biasa banyak jadi sedikit karena

paro edang. Aku lama-lama juga

pusing. Ngurusi dua bos kan juga

pusing. Aduh tobat, tobat, tobat.

Dia marah, sana tempate mbak e.

Tapi dia (pihak lain), “ Aku mau

buka gini, kamu mau ndak.” “Tak

coba dulu ya cik.” Akhire emang

sip, karena dikerjain sendiri. “

Cuma agen kamu saja yang tak

ambil, aku nda mau agen-agen

lain-laine.” Bar itu trus sini (pihak

pegawe) dateng. Aku tetep nda

ngomong nek aku nyabang. “ Aku

wes jenuh, engko ki sing

nglanjutke adikku.” “Yo rak iso

engko tak mata-matai yo”, dia

bilang gitu.  Waduh ki meh

tukaran meneh ki. Terus aku

tanya tetanggaku sing sarjana

hukum. “Aku nek ngene pie?”

“Yo rak salah. Koe ono hitam di

atas putih rak?  Yo bebas, kamu

boleh cari yang lebih baik, itu

hakmu. Koe ngomongo aku

adikmu, engko tak atasi aku. Kok

wani-wanine koyo ngono. Ndak

ada perjanjian sama sekali kok

ono di mata-matai, opo koe ki
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narkoba.” Na aku ada yang

mbela, ya to? Hari itu beresi

semua, semua tak lunasi semua,

aku ndak punya utang, plang tak

lepas. Akhirnya saya nulung

orang ini. Ini pun saya nulung

juga disamping itu dia ini juga,-

yang bos ini dulu kan bos,  bos e

gedi. Waktu itu atlas pertama, kan

bos e besar, diapun nda pernah

ngambah rumahku. Ngambah

rumahku wae ndak mau. Mesti

sing nagih pegawe. “Mbok reneo

to bos e, aku kepengen weruh

bos e, aku kepengen omong-

omongan.” “Ndak bisa buk, wong

namane wae bos.” Memang dulu

besar sekali, di ungaran saja

banyak. Tapi kenapa disaat

suamine sudah ndak ada,

daripada aku nganggur tak

ngene. Trus akhire nembung

sama saya minta itu, minta ini tak

alihke. Aku tadine  bingung.

Wong aku aja sudah ngarani

setan. “Setan apalagi yang hadir

ke sini.” Kan itu sudah jelek to.

Tapi kenapa dengan dia

mengatakan gini-gini, aku pun

ingin menolong dia. Rasa hati iba

karena apa, karena dia sudah

janda seperti aku sudah janda.

Dia mau mengerjain begini. Dan

kedua aku teringet, dia dulu

waktu jadi bos, sama sekali ndak

mau hadapan sama orang.
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Kenapa sekarang  dia mau

datang ke tempat saya.

Sepertinya dia kaya orang, jan

dadi, kaya sujud, kaya mendadak

jadi orang rendah gitu lho. Dulu

kan bos besar, sekarang kenapa

mau memandeng saya, dengan

kata-kata yang begitu. Dadi orang

kaya orang bertobat. Podo-podo,

dia membutuhkan juga , dia

sekarang janda, mau makan apa,

mau nggantungke anak, ya ndak

enak. Padahal sudah nda boleh

kerja. Ni orang kok mau

merendahkan diri, seorang janda.

“Ya udah Cik, ya wes Cik. aku tak

ambil punyamu, tapi Tacike

sanggup ndak?” “O ya sanggup.”

“Wes sanggup?, tak lepas

semuanya, pokoke wek mu tok.”

Sampai sekarang. Ditempate

yang itu , sana minta naik, saya

tetep  ndak dinaikke, ndak

ditambahi. Ini langsung, “Koe

njaluk piro.” “Cik jujur, aku di sono

sekian, tapi aku waktu itu  minta

sana ndak dikasi. Terpaksa aku

minta Tacike.” “Kamu minta

berapa?” “Aku minta segini.” “Ya

boleh.” Trus harga-harga ini ya

semua dibawah semua, dibawah

hargane yang kemaren,

pegawene. Aku lebih untung,

lebih banyak pendapatane. Nah

itu jalane Tuhan.

Jadi dari jatuh tuh, bawah gini ya

A5
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Nik, terus seperti anak kecil,

merangkak, mau jalan saja kan

mesti jatuh, terus pegangan,

pegangan, pegangan, pegangan,

pegangan, gini kan bisa jalan to,

berdiri, berdiri, berdiri, sekarang

saya puji Tuhan. Inilah keajaiban

Tuhan yang diberikan saya. Aku

ndak tau.

.

C2

A5
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Real self
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13 Perjalanan tante

berat juga ya?

Beraaat, begitu jauh. Begitu

ditinggal suami. Aduh, mau

makan apa, kerja apa. Soale

semua dulu dari suami. Dulu “

Aku meh buka iki lho, mbok

tukoke iki, ngko aku dibukake

warung.”  Suamiku jawab, “Ra

sah, koe po kurang, Koe wes tak

cukupi, mangan koe gari mangan,

koe ngatur ngene-ngene tok, wes

cukup.” Memang suamiku waduh.

Nek dibilang KASIH. Jadi, wah,

bener-bener suatu tanggung

jawab yang besar. Wes jan, Nik,

orange tu ngemong, dermawan.

Begitu dia meninggal, sudah

berapa bulan, orang-orang sana

kampung pada ngomong, crita

kabeh, “Bojomu ki lho. Wes nek

ora ono bojomu, anakku mati.”

Lho padal aku ndak tau apa yang

dilakukan suamiku. Lho. “Lha

ngapa”, malah justru aku nanya. “

Bojomu sing ngongkon anakku

maring dokter, di kei duit kon ning

B5
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subyek

Conditional

positive regard

Ket : Conditional

positive regard

masyarakat

terhadap suami

turut

mempengaruhi
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dokter.” “O ngono to, yo wes Puji

Tuhan.” Aku muni ngono. “ Ning

pasar ora ono panganan, bojomu

sing nukoke kabeh.” O ngono, ya

wes ora popo, terimakasih. Di luar

dugaan saya tidak tahu, tapi

perbuatan dia di luar begitu

baiknya. Sampai dia sakit di

Rumah sakit, sak kampung, sak

opo kabeh tumplek blek ning

rumah sakit. Nangis kabeh.

Sampe tekan meninggale, dateng

semua. Hebat. Edan.

konfirmasi

terhadap real

self dan ideal

self yang akan

dituju

14 Jadi suamine

Tante juga suka

nolong orang ya?

Wes jan, He e makane itu.

Terbayang itu satu, kasih. Itu.

Wes itu tok, hanya satu kata,

KASIH.

15 Suami sempet

pesen sesuatu

sebelum

meninggal?

Endak. Ndak pesen apa-apa.

Sama sekali. Waktu itu blek gitu

wae, ndak ngerti apa-apa. Wong

dalam keadaan sehat-sehat,

buger- buger kok. Katane si kena

virus. Ada virus. Ning rumah sakit

5 hari. Lama-lama kondisine,-

Aku bilang sama doktere. “Dok,

terus terang aja, Dok. Doktere

mau bilang apa, yang terbaik atau

yang  paling burukpun, saya

siap”. Ternyata berita itu memang

buruk. Tapi aku siap, saya

tanggapi diem. Ok. Terus saya

bilang sama Tuhan Yesus “ Kalau

Engkau memang menghendaki

dia pergi dari saya, ya bawalah
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dengan damai. Kalau suamiku

Kamu beri sehat, ya bener-bener

sehat”, Aku bilang gitu aja. “ Yang

terbaik untuk semuanya.” Gitu

aja. Aku hanya doanya gitu aja

sudah. Misalnya ini kabar buruk,

aku sudah ikhlas.

Waktu itu, pertamane, hari

pertama kedua, ah aku misi, kaya

orang gejolak bangeti. Tapi waktu

udah berjalan 3 hari, 4 hari, saya

sudah mulai ada- itu sama

Yesus, hanya doane cuma gitu. “

Yang terbaik buat dia.” Jadi

begitu saya tau dibilangi sustere,

“Buk, ke rumah sakit, bapak

keliatane kritis, nanti tinggal

nunggu aja.” Tu kan pake alat-

alat semua, nanti kalau alate

sudah tit ya sudah. Tapi saya

menangis, sampai tit nya disana

memang. Tapi saya sudah siap.

Tak bisiki “Ndak usah kuatir, nanti

aku ada yang njaga. Kamu

pergino bersama Yesus.” Aku

bilang gitu. Kadang-kadang ada

orang yang ndak meninggal-

meninggal, karena apa mungkin

belum ikhlas. Apa meneh aku kan

sebagai istri. Ya haruse berat to

ya. Tapi terus tak pikir lagi,

semua itu kan bukan punyaku,

punya e Tuhan. “Apa yang Kamu

mau, Tuhan. Yang terburuk apa

yang terbaik, aku terima.” Udah

C2

C3

Kehidupan

eksistensial

Internal locus of

evaluation

Ket : C3 yang

berkaitan

dengan

kepercayaan

religius subyek

+++

+++
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gitu aja. Ya sudah.

Dokterpun sudah mem vonis

1000 : 1. Jadi kemungkinan besar

ya ndak ada harapan. 1000:1,

Mustahil, hanya mujizat dari

Tuhan. Aku ya cuma bilang

“Terimakasih Dok. Dokter mau

menyampaikan ini.” Aku malah

justru bilang, “Terimakasih, Dok,

kalau dokter sudah mau

menyampaikan hal yang terburuk.

Akupun sudah ikhlas. Hanya

mujizat saja yang bisa terjadi ”

Aku bilang gitu. Aku cuma tinggal

doa sama Yesus. “ Memang

kalau mau diberi mujizat ya saya

terima, kalau tidak, saya sudah

ikhlas Tuhan.” Ya pertama ya

memang sedih lha trus gimana

lagi. Kalau ditinggal dekne, aku

mau makan apa, mau kerja apa,

wong dulu mau kerja juga ndak

entuk-entuk. Pokoke ndak boleh

keluar, keluar ya mesti sama

dekne. Jalan-jalan, apa-apa.

Mesti semua dekne. Piknik, mbuh

maen. Mesti ya sama dekne.

Kemana saja sama dekne, tapi

ndak pernah aku sendiri tu ndak

pernah. He e wes. Begitu sayang,

ya sayang, ya sama anak ya

sayang, sama saudara. Sama

saudara yang baru butuh. “Aku

butuh iki, aku rak duwe, aku tak

nyilih duit.” Dikasii. “Nyoh, engko
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koe dengan cara apa, mau nyicil

apa mau ngangsur. Nda papa.”

Kalau kita punya nda papa. Tapi

kadang-kadang ini pun ya terjadi

pada saya dan suami saya juga.

Ya terkadang. Kalau ndilalah

kene lagi kepepet, mau

pinjempun ndak isa. Kadang-

kadang, “Tuhan keadilanMu

dimana, kalau aku punya wae tak

kasike, tapi kalau aku baru dalam

kesulitan, kok ndak ada orang

yang mau ngasii ya.” Na itu. Ada

pernah, dulu gitu. Ya itu suka

dukane selama hidup. Tapi saya

ya diem aja. Yawes biarinlah.

Lebih baik kaya gitu daripada, kita

punya disilehi ora entuk , malah

dosa. Na. Awake dewe ngene,

kita dihina, diapake, gapapa.

Malah justru kita mengurangi

dosa kita.

C3 Internal locus of

evaluation

Ket : sangat kuat

berkaitan dengan

dorongan

aktualisasi untuk

menolong orang

lain

++++

16 Arti hidup itu apa

menurut Tante?

Arti hidupe ya kaya gini ni. Sing

penting. Apa carane. Ya wes,

satu itu saling tulung menulung.

Kedua apa ya, mau bersahabat

sama siapalah gitu. Mana yang

bisa ditulung, ditulung. Ya to.

Hanya itu aja lah. Itu bisa

melegakan. Aku seneng gitu si,

makane aku seneng kaya gitu

karena mungkin itu melegakan

saya juga. Dalam hidup saya mau

C3

A5

=

B5

Internal locus of

evaluation

Kongruensi
Ket : real self

identik dg ideal

self sehingga

merasakan

kelegaan
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nolong orang, membantu orang,

mungkin itu kesenengane saya.

Kelegaanku di situ.

Lha tadi pagi-pagi. Di situ. Bapak

situ tu beli es. Es batu. Bline

mungkin banyak. Sepuluh biji. Es

batu kan gedi-gedi segini. yang

plastik sekiloan yang saya pernah

bikin. Itu bawa tas e, tas e kurang

besar, aku pas baru nyapu da

depan situ. Mak brukk. “Opo to

kui.” “Walah es batu, Pak, Pak.”

Tas e njebrol brol. Sepuluh es

gimana mbawane. Ada

belanjaane sisan, ada kubis, ada

apa-apa. “Pak, sek sek.” Aku

ngambil tas kresek gedhi. Trus

tempate tacikku harang punya tas

juga, tas kresek. Tak gantike. Tak

masukke separo tempatku,

separo tempate tacik e, kan pas.

Sambele barang tak masukke. “

Wes Pak, Ati-ati ya Pak.”

“Terimakasih ya Bu. Terimakasih

ya Bu.”“Laris dodolanmu. Wes

kono tas e tak buangke tempat

sampah. Wes sana”. Apa yang

perlu kita bantu. Ya wes dalam

hal kayak gitu, kecil. Tapi itu

bermanfaat banget. Dia seneng

banget. Coba bayangke kalau

ndak ada tas terus mbawae

gimana. Es sepuluh, segini-gini

gedine. Kan jualane di situ,

warung situ aku tau.

A1 Dorongan

aktualisasi
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Kalau kamu seneng gitu, nanti

kamu pun seneng ditulung. Bukan

kita mau minta balesannya. Kita

jangan minta balesan. Nek meh

minta balesan jangan. Tapi nanti

Tuhan yang ngasi balesan

sendiri. Entah itu dari orang lain,

entah itu dari siapa. Wong aku

pernah sehari dapet makanan

banyak banget. Bingung aku.

Meh makan yang mana, masa

makan segini banyake. Aduh

ndak,ndak aku ndak. Bagike

semua, bagike sini, pembantu.

17 Tujuan hidup

yang mau

dicapai?

Moga-moga, aku ya cuma

kepingine ya wes anakku ya isa

carane, ya seperti saya,

pengene.Moga-moga dapet

pekerjaan yang lebih baik. Seperti

saya maksudnya ya podo kayak

aku sifate. Seneng menulung.

Sama seperti saya. Aku sering

bilangin, “Kamu jangan lupa sama

orang, jangan lupa sama

saudara. Jangan lupa sama

orang yang pernah..... Kalau ada

perkataan.... Jangan dibalas.

Biarin aja. Misale ini ngatai kotor

gitu, jangan kamu membalas

dengan kata kotor”, aku bilang

gitu. “Biarin saja atau dikasi

senyuman aja.”

B4 Conditional

positive self

regard

Ket : mampu

melihat diri sec

positif sehingga

mengharapkan

anak mengikuti

jejaknya

+++

18 Tante melihat diri

sendiri sebagai

Saya sendiri sebagai orang yang

ndak sempurna juga. Misi punya

A5

>

Tarik menarik

antara real self

++
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orang yang

seperti apa,

selain soal tolong

menolong tadi?

marah. Ya to? Misi punya

kebencian juga kadang. Ya to?

Tapi saya sebatas itu kalau di

waktu itu ‘peehh’ memang jengkel

ya jengkel. Tapi kalau sudah

lepas itu, ya sudah, ndak sampe

saya dendem, ndak sampe saya

dendemlah buat apa,  nanti malah

kita sakit sendiri, jangan, dilepas.

Biar Tuhan yang tahu. Kadang ya

atine marah. Kita kan juga misi

punya emosi. Wong namane

orang hidup ndak ada yang

sempurna. Masi punya emosi,

ambisi, iri. Kan misi punya itu.

Egois itu misi. Ya to?

Cuma kita liat batas, gitu aja.

Dimana kita harus emosi, dimana

kita harus tertawa, dimana kita

harus menangis. Dimana kita

harus bicara kasar, bicara halus.

Itu aja. Kalau bisa mbagi itu, kita

bisa baik.

B5 dan ideal self

dalam proses

menuju

kongruensi

19 Sejauh ini Tante

sendiri sudah isa

mbagi ?

Ya kadang bisa mbagi, kadang

misi terbatas. Kadang-kadang

kalau emosinya lagi ‘plek’ lali

juga, ya lupa juga. Nanti kalau

sudah gitu, “Aduh aku mau kok yo

ngomong ngono, pie to ya.” Nanti

di belakang merasa ada

kekecewaan sendiri. “Aku kok

mau ngomong ngene ya. Ojo-ojo

wong kae serik. ojo-ojo wong kae

wah sakit ati. Ojo-ojo orang itu

A5

>

B5

Tarik menarik

antara real self

dan ideal self

dalam proses

menuju

kongruensi

++
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tersinggung gimana”. Kadang-

kadang punya pikiran gitu juga.

Kalau sudah sadar nanti mau

bagi lagi. Gitu.

20 TK sampai SMA

nya Tante dulu

dimana?

SD Santo Yoseph. SMP Santa

Maria. SMA bruderan. TK-nya

sama Santo Yoseph. Sekolah

Katolik memang mayoritas

Tionghoa, yang pribumi juga ada,

tapi kebanyakan Katolik juga.

Waktu itu saya masi SD,

sekolahnya perempuan semua.

Begitu TK lulus, yang cowo-cowo

pindah ke Caritas, yang

perempuan tetap Santo Yoseph
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Wawancara ke-4

Nama subjek : Veronika Susanti / Lim Yoe Sian ( 56 tahun )

Tempat/ Tgl. Lahir : Purwokerto, 4 September 1960

Pekerjaan/ jabatan : wiraswasta/ ketua RT

Waktu : 22 Oktober 2016 , pukul 10.00 – 11.30

Lokasi  : Widosari II/ 61, Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Mengenai nama

Veronika

Aku tadine ya juga ndak tau.

Dengan nama itu kok seneng ya.

seneng aja. Tadine ndak tau ,

cerita di belakang itu, juga ndak

tau aku. Ndak kebayang sama

punya saya juga, ndak kebayang.

Na waktu itu aku ditawani sana

sini, sana sini nama ini, nama itu.

Saya ditanyai nama baptisnya

nanti apa. Aku jawab “ Nanti sek,

sek, sek, sek.” Tapi kalau malem

terngaing-ngaing (terngiang-

ngiang) nama itu, Veronica,

Veronica, Veronica.

Sudah kejadian baptis. Aku ndak

tau maknanya apa, ndak tau.

Terus justru malah temene yang

ngomong “Wah selamet ya, wah

bagus lho namane Veronica.” “Ya

ndak tau ya.” Aku bilang gitu, tapi

karena dalam hati saya senang,

mantep dan cocok dan kayane

ndak bisa lepas gitu lho, kayane

B5 Ideal self ++
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nama itu kok. Ternyata dia bicara

“ Podo karo bintangmu no. Kamu

lahire bulan September,

September kan Virgo. Ve.

Veronica.”

Tak catet di kitab suci. Na ini,

Veronika artinnya gambaran yang

sejati. Kalau dilihat dari

maknanya itu : Melihat Allah.

Jadi aku baru tau (pada waktu

itu), Nik. Mosok to, ya wes tak

tulis ya.Tak tulis di kitab suci,

setiap itu bisa kita baca sambil liat

artinya. Na disini artinya

gambaran yang sejati. Gambaran

sejati maksudnya apa aku sendiri

juga ndak tau. Tapi disini

maknanya melihat Allah.

Kalau di kitab sucinya itu 1

Korintus 13. Aku kadang-kadang

tak baca kadang-kadang lupa.

Aku sendiri ya ndak tau,

maksudnya apa, aku sendiri ndak

tau (membuka kitab suci). Aku

sendiri ndak tau, Nik. “Karena

sekarang kita melihat dalam

cermin, suatu gambaran yang

samar-samar. Tetapi nanti kita

akan melihat muka dengan muka.

Sekarang aku hanya mengenal

dengan tidak sempurna, tetapi

nanti aku akan mengenal dengan

sempurna, seperti aku sendiri

dikenal.” Aku sendiri maksudnya

apa ndak tau. Mungkin itu melihat
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Allah itu.

Tapi dalam pemikiran saya

sendiri Veronica itu pemberani.

Berani. Karena waktu Yesus

disiksa, dalam penyaliban itu, Dia

kan jatuh berapa kali, Dia kan

berlumuran darah. Hanya

Veronica (dengan penekan ketika

menyebut nama tersebut ) yang

berani maju mengusap wajahNya

Yesus, sampai saputangannya

keluar gambarannya Yesus. Nah

hanya orang itu yang berani.

Orang kok disiksa sampai kaya

gitu ya. Sepertinya saya sendiri.

Dengan sendirinya aku mesti

kepingin menolong, “ Ya Tuhan

kenapa.” Gitu mesti. Ya to. “Sini

tak kasii obat, tak kasii apa.”

Seperti ada anak jatuh di sini,

naik sepeda. Kemarin. Jatuh mak

debuk. “Apa to itu.” Tak liat anak

jatuh dari sepeda, anak dua, yang

satu mbonceng. Ketika itu anak

itu ndak isa berdiri-berdiri. “Aduh,

Nang. Kamu kenapa kok ndak isa

berdiri.” Tak liati dulu, takute nek

tak angkat nanti nek anu ya. Dia

gitu terus (memperagakan posisi

anak yang jatuh). Aku sampai

bingung, ni anak ndak mau

berdiri, megangi kaki. Ndak taune

mletok sak gini ( menunjuk area

B5 Ideal self

Ket : Veronika

yang berani

menolong Yesus

adalah gambaran

ideal orang yang

berani menolong

orang lain. Hal ini

sesuai dengan

dorongan

aktualisasi

subyek.

++++
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lutut hingga betis atas ). “Aduh ya

Tuhan piye to nang, Nang.” Tak

ambilke betadine, liat gitu kan

ndak tegel. “Tak ambilke betadine

yo Nang yo, tak kasii yo.” “Ndak

usah Buk, takut Buk.” “Gapapa ini

obat.” “Ndak Buk, nanti di rumah

tak kasii sendiri, ini udah bisa

berdiri.”   “Tapi nanti sampai

rumah di cuci ya. Dicuci terus kasi

obat merah atau Betadine.”

Na itu, gambarannya gitu, seperti

Yesus disiksa kaya gitu saya kan

ndak tega. Mbayangkannya gitu.

Jadi saya ndak tegel gitu

mengusap wajahnya. Pikire

mesaki timen to darah kok

cucuran gitu, ah tak lapi nganggo

saputanganku. Ndak taunya

saputanganku sendiri gambare

wajah Yesus. Seperti itu tadi

gambaran yang sejati.

Nah sesudah itu baru saya bisa

menerapkan. Tapi waktu pertama

kali dibaptis itu nama itu saya

tidak tau artinya sama sekali.

Sekarangpun begitu, jadi saya

selalu inget. Selalu inget itu. Jadi

saya menerapkan itu si. Yang itu

kejadian itu. Sebelumnya saja ini,

kejadian kayak gini, aku nek liat

orang langsung bess, ini ndak

sadar memang dasarnya.

Real Self

Ket :Ideal self

yang menjadi

Real self

sebagai hasil

proses C1-C5.

(Proses menjadi

spt. Veronika)
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2. Tante sendiri

lebih condong

merasa sebagai

orang Tionghoa

atau orang

Indonesia?

Ya kadang-kadang gitu tak

sesuaikan. Tapi ndak condong

banget sana ato sini wong kita

sama-sama. Kalau di sini banyak

mayoritas tengglang, ya dengan

sendirine, kita yo wes, acarane

hampir sama kan. Tapi kalau di

sini ada baurane gitu. Ya kita

saling jaga, jaga perasaan, jaga

bicara juga, jaga perasaan, pie

ya, ya jangan sampai

menyinggung lah. Ya itu. Kalau

misale mayoritas banyak pribumi

ya kita harus menyesuaikan. Di

mana kamu hidup , di mana kamu

bertempat, ya kamu harus

menyesuaikan.

B1

B2

Society

Conditions of

worth

+++

++++

3. Kalau ditanya

apakah Tante

bangga jadi orang

Indonesia?

Bangga ajalah, wong kita

sekarang sudah di Indonesia. Ya

?  he e.  Mau bagaimanapun ya

sudah kita jalani aja yang ada di

Indonesia. Sekarang gini

meskipun kita masih keturunan

chinese, ya dalam hal bekerja,

dalam hal apa. Ya wes. Sama.

Tak anggep sama.

B1

B2

Society

Conditions of

worth

+++

++

4. Apa yang

dibanggakan

tentang Indonesia

?

Yang dibanggaken bagiku ya

semuane sudah hampir bagus ya,

juga pemerintahan, ya apa ya, ya

itu tergantung manusiane

sendirilah. Sebetule indonesia

lebih baik, lebih bagus. Musime

ndak terlalu seperti di luar negeri.

Enak ya? Panas ya ndak panas



155

155

banget, dingin ya ndak dingin

banget gitu lho. Ya to? Apalagi di

sini ya juga ya kaya. Cuman ya

kita sendiri yang tidak bisa

mengelola dengan baik. Kaya

segala-galane, alam kita luas,

subur. Cuma ya disalahgunakan.

Sebetule saya sebagai bangsa

Indonesia, sebetule buagus

banget alame Indonesia tu

buagus banget wes jan.

5 Kalau orang-

orangnya?

Sudah bagus semua lah. Bagus.

Tergantung kita juga penilaiane

bagaimana, pergaulane

bagaimana, caranya bagaimana,

setelah bergaul ya sama saja.

Aku tu kadang-kadang gitu tu

jalan-jalan misale lewat gang-

gang yang pelosok-pelosok

sebelah sana-sana. Itu kan

banyake pribumi semua. Hampir

semua kenal. Jadi aku nek lewat

di mana-mana aku ndak takut.

Karena itu semua temenku.

Misale ada apa-apa aku

nggembor sebentar aja pasti “Loh

ono opo Bu RT, kenopo?” Pasti,

pasti. Hue eh. Gang-gang sana

semua kenal semua. Entah itu

orang tua, entah itu anak muda,

ya ibu-ibu, bapak-bapak kenal

semua, sama rtne sama apane,

semua kenal.

B3

B4

Conditional

positive regard

Conditional

positive self

regard
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6 Pernah terpikir

untuk pindah ke

luar negeri?

Ehmmmmm ( reaksi spontan

menunjukkan ketidaksetujuan).

Ndak. Ndak sama sekali tu

tantene ndak kepengen sama

sekali. Ndak. Bagaimana malah

justru saya ne pindah keluar

negeri bisa aku apa ini, bisa hidup

atau ndak itu aja. Wa lha malah

justru aku pergi ke luar negeri

sana malah iso mati, ndak bisa

hidup saya. Meskipun di sini ribut-

ributnya kayak apa ya, kalau kita

mau bersama, bersatu, kita

mendoakan, saling mendoakan,

ya to? Pasti ada jalan, ya to?

pasti ada jalan! Jadi saling

mengenal saling apa itu. Karena

apa saya di sini tak adakan PKK.

Ya itu. Gunanya untuk apa?

Untuk bersatu, untuk saling

bertemu, saling mengenal. Tak

anggep itu semua saudara. Jadi

kalau ada apa-apa bisa saling

mengetahui. Terus saya

lanjutkan, ndak tak berentike.

Sebelum saya lepas dari ini, saya

tetep... Tapi kalau memang nanti

saya sudah selesai gitu ya tak

anjurke nanti generasi berikutnya.

Tetep dilanjutkan. Jangan diputus

aku bilang gitu,  soale itu baik.

Ya dibilang orang itu, PKK ndak

ada artinya, “ Apa si cuma kayak

gitu-gitu tok.” Kadang-kadang

gitu. “Apa si artine.” Bagi orang

C4 Hidup bebas

berdasarkan

pilihan

Internal locus of

evaluation

Ket : Berkaitan

dengan real

selfnya dan

kesadarannya

sbg bag dr masy,

bangsa Indonesia

membuat sikap ini

muncul,

keyakinan pada

orang-orang

dilingkungannya,

tetangga sebagai

saudara.

++
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kota-kota atau di satu-satu, jalan-

jalan raya kemungkinan besar

pemikirannya, “Halah wong cuma

kumpul-kumpul ngono tok iso

nggo ngerumpi.” Kedua, “Buat

apa to wong rak ono gunane.”

Tapi setelah saya menjalani ini

ibu-ibu yang di sini juga bisa

mengalami semua, bisa mengerti

semua.

Tadine saya asing banget. Asing.

Aku pertama bukan orang sini

ndak mengenal apa-apa. Seperti

saya kan rumahe dulu ndak di

kampung rumahe kan yang di

raya-raya. Kan sulit. Ndak pernah

masuk belakang pun rumah

belakang pelosokpun ndak tau.

Begitu saya masuk kampung

kaya gini baru tau.  O gini.

Tapi memang sulit kalau orang

yang rumahe gede-gede gitu

memang sulit, memang sulit.

Karena orang kaya atau orang

berduit sulit ya untuk bergaul.

Apa-apa “Kaelah” , “Kaelah,

tulungen kae!”. Perintah.

C3

C1

Internal locus of

evaluation

Ket : pandangan

yang bertolak

belakang dengan

pandangan etnis

Tionghoa

kebanyakan

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

+++

+

7 Tante pindah

Semarang tahun?

Tahun 1984

8 Tante betah ndak

di Semarang?

Betah. Betah di Semarang aku.

Karena apa? di Semarang ya

sudah ada tempat juga, sudah
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ada kerjaan. Ya to?  Aku di sana,

di Purwokerto, kemungkinan

besar aku ndak punya apa-apa,

ndak punya pegangan apa-apa.

Pulang cuma tinggal pulang aja.

Nanti malah nganggur.

Sebetulnya si ya ngga nganggur

ya bisa. Karena saya jiwane

dagang. Bisa. Nda nganggur bisa.

Tetep. Ada yang dikerjakan, pasti.

Nek aku punya gitu misale.

Misale aku meh bener-bener

pindah Purwokerto, kan punya

rumah, ini, tak jual, tak belike

rumah sana. Trus aku jualan atau

apa, pasti bisa.

Cuma dah di sini dah lama. Meh

apa lagilah. Repot-repot timen

pindah-pindah sana. Di sana

nanti belum tentu dapet rumah

yang baik, tempat yang baik,

terus apa nanti, lingkungan yang

baik. Naa.

A5 Real self +

9 Bagaimana

dengan

lingkungan

tempat tinggal di

sini?

Oh, Lingkungane di sini nomer

satu. Nomer satu, nomer satu

dibandingke 1 sampai 5. Nomer

satu. Semua . . , Ndak anu tok.

Yang ngontrak aja seneng di sini

kok. Semua, yang ngontrak. Yang

ngontrak-ngontrak rumah ki lho.

Di sini pengontrakan rumah ada

berapa to. Ada 9. Taun depan

sudah kontrakane mau abis,

karena yang punya rumah “Meh

B3

B4

Conditional

positive regard

Conditional

positive self

regard

++

+



159

159

tak bangun”. “Aku kemana ya.”

Ndilalahe tempate sono. Sama

sana mau keluar, sana juga mau

keluar. Kalau sana mau diterusin.

“Ndak aku dah cocok di sini.”

Orang ngontrak di sini ya begitu

ditawarin, langsung deb deb deb.

Yang punya rumah tengglang

yang ngontrak, sebelah sana

tengglang e 3 indonesiane 2.

Kalau yang sebelah sana

tengglang e 1 indonesiane 3. Tapi

baik-baik semua, orang

indonesiane orang kristiani.

Ndilalah semua orang yang

ngontrak, sing tak masukke,

semua baik-baik. Meskipun islam

tapi baik. Baik. Ndilalah ya

berkate saya mungkin ya. Ya

berkate Tuhan ngasi orang-orang

yang baik. Yang punya baik juga.

Yang punya rumah aja sampe

percaya banget sama saya.

Urusen kamu, kamu tak kasi

harga sekian. Sing ngontrak wae

podo percaya kabeh sama aku.

“Ki lho surate kontrakan”,  “ Wes

ra popo bu titip saja bu tempate

ibue, nanti tempate saya malah

ilang.  Tititp aja Bu ndak usah

dikasike aku, titip aja Bu, aku

sudah percaya ”.

10 Kalau di luar

lingkungan sini?

Orang

Ya mesti ada. Mesti ada musuh,

ada sahabat, ada musuh. Selama

aku berjalan baik, selama aku
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Semarang? berjalan benar, aku tidak takut.

Entah temen greja, entah temen

kampung, entah tempat di mana.

Ada yang beda juga, ada yang

nda seneng juga ada. Tapi aku

diem aja, nda pernah gimana-

gimana, nda pernah marah,

mengalir begitu saja. Kalau orang

bener diam pasti menang. Aku

cuma sifatnya gitu, cuma

semboyannya itu. Kalau orang

bener diam, pasti menang

A5 Real self ++

11 Jadi sifatnya

Tante

Aduh sifatku. Sifatku tu sebetule

ya bisa galak, bisa egois, itu isa,

semua orang sifat manusia, tetep

saya seperti orang manusia

biasa. Banyak dosa, banyak

salah. Tergantung di mana

tempat dan situasi, bicara sama

siapa, wes, tapi saya tetep punya

keegoisan itu ada. Tetep. Ya to?

Wong manusia tidak ada yang

sempurna. Jadi tetep mesti ada

tetep keegoisan. Misale mungkin

pekerjaan, dalam persaingan.

Positifnya?  Aduh, positif negatif

itu ya hampir sama saya. Nek

positif, begimana ya, ya

menghadapi orang sabar, sabar

ndak marah. Aduh yo wes.

Sebetulnya kadang-kadang ya

orang tu ndak isa ya, kon sabar

terus ya ndak isa, kon marah

terus ya ndak isa. Ya itu liat

A5

+

B5

Real self

+

Ideal self

Ket : masih ada

tarik menarik

antara

inkongruensi dan

kongruensi

Ket : proses

menuju ideal self

++



161

161

situasi aja.

Aku sendiri kayak gitu nek

masalahe ni belum selesai ndak

isa. Nti nek untuk selanjutnya jadi

ndak bertumpuk atau ndak

berlarut-larut. Aku nek berlarut-

larut malah dadi mikir. Masalah

apa tolong diselesaike sekalian.

Soal pekerjaanpun ya gitu,

pekerjaan hari ini harus selesai di

sini ya ini harus selesai. Meskipun

aku repote kaya apa ya Nik, aku

repote kaya apa, Nik, repote ke

sono ke sini, tapi semua tak

beresi. Tak selesaikan sekalian.

Jangan kelarut-larut. Justru

dibawa tidur ndak tidur-tidur. Na

itu.

A5 Real self +++

12 Dengan teman-

teman masa kecil

masi kontak?

Na itu pas reuni. Aku dipanggilin

terus, aduh ya Tuhan, “Aku ndak

isa dateng”, aku bilang gitu. Lha

nek aku dateng ke sono, cuma

reuni tok. Kecuali saya orang

ndak kerja, orang enak-enak tok,

aku bisa. Terakhir ketemu sudah

berapa tahun yang lalu. Ada 5

tahun-an kali ya. Ya itu. Paling

ketemune kalau aku ke sana.

Kalau telpon kadang-kadang.

Gini. Nek pas aku ngebel

mamaku. Mamahku bilang,  “ Koe

di goleki koncomu sing jenenge

iki. Koe kapan rene.Nek dateng

koe mampiro.”
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Kalau tetangga-tetangga yang

mainan-mainan itu  sudah pindah

semua orange sekarang.

Tempate, rumahe sudah dibeli

orang semua. Sekarang yang

jalan raya semua dimonopoli

orang Chinese kabeh, nek dulu

memang banyak, depan ada,

semua ada, belakang ada, trus

sono gang ada. Lha sekarang

kalau aku pulang sana, tanya

mamahku, “ Sing rumahe sini

mana?” “ Wis ora ono, wis

pindah.” “Sing sono?” “Wis ora

ono, wis ilang uwonge, wis

pindah.” Masalahnya kan sudah

berapa puluh tahun yang lalu

kan?

Tapi memang masa kecil itu

seneng tenan. Nek sudah main,

ndak pernah pulang. Tau-tau

sampe sore. Nah sore tu sampai

jam berapa ya, lupa pulang.

Dimarahi. Papah mamahku

pulang bingung, “ Ki bocah neng

ndi. ” Pembantune kan sudah tua,

“ Yo paling-paling dolan kae lho

Bah, sebelah.” Dicarii, diundang, “

O ya kae lho bocahe kae neng

njero kabeh kae lho podho

dolanan.” Mainan itu masih kecil-

kecil banyak yang wana, campur.

Dimarahi, “ Ndak tau waktu ya

kamu ya, wes jam piro ini, mulai

pulang sekolah sampai sore

B1 Society ++++
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durung adus, durung opo, ayo

kono adus!”. Mandi, nek sudah

mandi kon belajar, belajar yo

langsung kebluk, lha seharian

main. Ya paling papah mamah

yang ngomeli ya itu tok. Soale

papah mamah ndak di rumah,

kan jualan, jualan di pasar.

Pulang sekolah, liat masak apa,

“Bikin apa Mbok, masak apa?”

“Yo kui.” Ya sudah, makan.

Sudah makan, tiduran sebentar.

Sudah makan, tiduran sebentar,

“Mbok aku meh dolan yo.” “Awas

yo, bali lho yo, ora bali engko

seneni aku.”

13 Pengalaman

masa kecil Tante

ada pengaruhnya

ngga ?

Kadang-kadang gini. Kan waktu

kecil ndak tau, jadi nda pernah

membedakan Cina atau Jawa. Ya

tau. Tau memang. Kalau koe

cino, tau. Tapi ndak pernah

membicarakan kayak gitu. Nek

sudah berkumpul tu seneng.

Yang dirasakan hanya senang

saja. Cuma kadang-kadang

bergaul sama itu , yang kita ndak

tau jadi tau. Punya tradisi apa. “O

jadi kamu ada kaya gini to.” O jadi

tau. Misalke tadine ndak tau jadi

tau.

Na kalau pas sudah SMA, orang

pribumine beda lagi, agak

menengah ke atas. Beda lagi.

B1

C1

Society

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++++

++++
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Kan nek kaya gitu kan sudah

punya perasaan. Kita kan sudah

rodo peka. Akupun kadang-

kadang pekane gini. “ Lha ya nek

wes gede-gede ngene ora kena

kaya seperti orang memisah

banget.” Menjembatani ne ya

kadang-kadang  ngomong

bareng. Nek misale tu ada kerja

kelompok, na kerja kelompok gitu

to. “ Kamu iki-iki bareng yuk. Yuk

yuk bareng yuk.” Nanti dalem

olahraga juga, itu terutama juga.

“Aku bolomu ya. Koe boloku.”

Ada temen orang pribumi yang

ndak mampu, dia ndak pernah

makan, ndak pernah jajan, ndak

pernah apa kalau istirahat diem,

duduk aja, sampai nanti masuk

pun ya gitu. Sering aku tak liati,

kok gitu ya. Nanti nek istirahat

kedua tak bawa, makan, tak jaki

makan, kantine di situ apa saja to.

“Seneng kamu apa, ambil aja,

yuk, yuk makan bareng-bareng

yuk.” “Moh.” “Ra, ra papa.”

Akhirnya mau.

Suatu kali, kita kan bosen. Nek

temen-temene kita-kita semua

kan rumahe neng kene-kene wae.

Nah kalau temen-temen yang

pribumi ini rumahnya agak jauh-

jauh. Sekali tempo aku dolan

rumahe temen yang ini.

A2

C3

A2

C1

Organismic

valuing

Internal locus of

evaluation

Organismic

valuing

Keterbukaan

terhadap

pengalaman
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“Omahmu ndi to.”  “Adoh.” “Ora

ayo podo numpak sepeda.” “Yo

tenane.” “Yo.” Begitu pulang gasik

ya. “ Sesuk balik gasik to, aku

meh neng omahmu.” Oke.

Bareng. Ternyata memang jauh.

Naik sepeda, pada naik sepeda,

urut-urutan. Tapi seneng.

“Omahmu adoh men to.” “He e.”

Bar abis sampai di sono, “Waduh

enake yo hawane neng kene yo”

Banyak taneman, banyak buah

yang ditanem, uadeem. Aku

sampai ngene, “ Koe neng seko

omah mari sekolahan mangkate

jam piro.” “Jam sak mene.”

“Waduh nek aku gek adus.” Aku

sendiri ke sekolahane saja sudah

jauh. Nek ngebut seperapat (jam).

Tapi kalau nek ora ngebut ya

hampir setengah jam. Ngebut ya

naik sepeda. Dulu ndak ada

kendaraan. Pulang bareng-

bareng, meh ketabrak.

O ternyata temenku rumahe jauh,

o ya pantesan rumahe jauh, o

keadaane kaya gini, aku jadi tau.

Ya biasa. Cuman agak di desa,

agak pinggir, tapi ya memang

pas-pasan. Dia muslim tapi dia

sekolah di sekolah Katolik.

Kenapa dia mau sekolah di situ

karena sekolahane tu disiplin,

bersih, tertib, jadi dia jauhpun dia
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tetep.

Kalau temen-temen pribumi yang

laki-laki waa nek nggembor-

nggembor ya kaya gitu, kadang

belakangku duduke , nek dia

ndak bisa mesti nendangi aku.

“Koe ki ojo cerewet to, engko sek!

Ngono ki lho, nek aku wes bar!

Kalau kamu memang ndak isa

tanyao ra popo kalau aku bisa tak

kasi tau ”, aku gitu.

Tapi aku di sekolah ndak mau

dijadike apa-apa. Aku lebih

bebas. Nanti banyak tugas,

pelajaran ketinggalan. Ah aku

moh.

14 Tapi sekarang

Tante mau jadi

ketua RT ?

Karena bedanya apa? Aku ndak

mikiri pelajaran. Ndak papa

karena itu sekarang saya bebas

ndak terbebani. Mendingan aku

bebas jadi aku ndak disuruh-

suruh (waktu sekolah).

15 Dari kecil hingga

dewasa

perbedaan apa

yang tante

rasakan?

Aku sebetule dulu tu ndak seperti

sekarang. Dulu tu diem, memang

diem. Pertama diem, terus

selama sering bergaul, sering

dolan terus dadine jadi agak

banyak muni, jadi agak tau gitu

lho. Abis itu melalui proses juga,

melalui di mana, di mana di mana

gitu mulai ngomong, cerewet.

Agak menanjak, menanjak,

A5

>

B5

Real self

menuju Ideal

self

++
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menanjak lagi. Agak cerewet,

agak bawel, agak opo dan opo,

suka mbedho weee, tambah gitu

setelah banyak bergaul.

Seperti saya sendiri waktu dateng

pertama kali di sini. Ya ndak tau

apa-apa. Diem. Suru keluar ya

ndak mau, suru apa ya ndak mau.

Malah sampai amit-amit jangan

sampai ikut apa-apa (organisasi),

lha malah yang amit-amit itu

terjadi. Ya karena pergaulan. Jadi

tau situasine kaya gini gini gini ya

ikut rame. Situasine gini, waktune

diem ya diem. Waktune rame ikut

rame.

Akhirnya kok ngapain si ya. O

gini, gini. Jadi tau.  Abis tau ya

kenal sama lingkungan. Tadine

kan yang paling kenal ya cuma

sini, sebelah, depan, ndak tau

yang sana-sana. Na begitu

langsung ikut itu (PKK) jadi kenal

rumahe di sini, namane ini,

namane ini. Ya memang orang tu

mesti ada proses.

A5

>

B5

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Real self

menuju Ideal

self

+++

+++

16 Pernah ada

konflik dalam

peran aktif di

lingkungan?

Ya itu kalau di tingkat kelurahan.

Aku disuruh ikut dateng rapat,

aku bilang iya, tapi aku ndak

dateng. Nanti ditanyake,

“Kemaren udah bilang iya, kok

ndak dateng”. Satu sibuk, kedua

kadang-kadang aku wegah.

B1 Society +++
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Karena kalau aku dateng nanti

aku dijatuhi jadi pengurus. Lha kui

tambah lagi pekerjaan buat saya,

karena saya sudah banyak

banget. Ini tadi ndak sempet lagi,

kemaren apa, ini tugas apa, tugas

apa. Minggu depan full lagi,

besok pagi aku pergi luar kota.

Minggu depan dari pagi sampe

malem, ada kondangan, ada

tugas di gereja pagine. Waaa

kaya apa to ya. Senen selasa

rebo kemis, keluar semua. Lha

jumate nek leren sedino.

Minggune lagi pagi sampai sore.

Tapi aku gini, “ Tuhan aku ndak

papa”, aku memang seneng, nek

gini aku seneng, asal aku dikei

kekuatan aja. Daripada nganggur

di rumah ngapain. Ada sharing

juga, sharing-sharing

pengalaman, malah justru baik.

17 Kalau aturan-

aturan

pemerintah soal

etnis Tionghoa?

Kalau aturan yang atas-atas ya

aku ndak tau ya. Tapi kalau yang

di bawah-bawah gini kalau masih

bisa aku jalani, ya aku jalani.

Ndak ada masalah.

18 Menurut Tante

bagaimana

seharusnya orang

Tionghoa di

Indonesia

Ya seperti tadi wes pokoknya

tempatmu di mana berada,

lingkunganmu sendiri, terutama di

lingkunganmu sendiri itu. Ya

dilihat aja, ada Indonesia, ada

tengglang e gimana. Ya itu aja di

situ. Kamu melihat aja di

B1

B2

Society

Conditions of

worth

+++

+++
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lingkunganmu. Ndak usah jadi

beban. Anggep saja semua

teman.

Kadang ya, kalau orang chinese,

yang mungkin kurang andil

kadang-kadang, “Gah, urusan

koyo ngono wae”. Ada juga yang

kaya gitu. Ndak tau kalau di

lingkungan lain, kan nda sama

tempate saya nda tau ya.

Mungkin di lingkungan lain

mungkin lebih pasif. Jadi angger

ada orang napa gitu ya

tanggepane negatif. Kalau di

lingkungan saya sudah saya

opyaki. Hari ini misale ada

kunjungan demam berdarah.

Tulung disambut, tulung kalau

mau meneliti tulung dibukai pintu.

Ngasii pengumuman. Misale ada

orang minta sumbangan na itu

ati-ati atau promosi-promosi, ati-

ati, atau orang itu ditanyai mana

surat tugas, atau menyerahkan

tugas dari kelurahan. Sering tak

anjurke gitu.

Society

Internal locus of

evaluation

Ket :

berlawanan dg

pandangan umum

kelompok

etnisnya

19 Cita-cita atau

harapan Tante

kedepannya,

yang ingin dicapai

dalam hidup?

Bisa lebih baik. Kepengen kaya

kek tu saya ndak. Misale misi

tetep jadi rt, misalnya, misi tetep,

ya saya jalani tetep. Kalau misale

memang saya sudah ndak, ya

saya lepas. Tapi prinsip e  saya

itu tulung dilanjutkan. Nek

masalah saya harus bagaimana

B5 Ideal self ++++
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apa, kemajuan apa, apa, apa. Ah

biasa aja gapapa, nek bagi saya.

Nek sing kaya kaya rejeki kan

semua bukan saya, hanya Tuhan

tahu. Jadi aku ndak kepengen

minta apa-apapun, ndak. Kalau

harus lepas ya lepas, kalau misi

ya misi tak jalani, gitu aja.

Untuk keluargapun ya kaya gitu,

ya wes pokoke, ya tetep diberi

kekuatan, kesehatan aja wis.

Entah nanti rejeki, entah bisa

makan atau ndak makan. Berkat

Tuhan. Aku ndak milik

(kepengen) apa-apa. Biarin

mengalir. Kalau dapet rejeki ya

seneng, Puji Tuhan. Kalau hari ini

nda dapet ya Puji Tuhan, gitu aja.

Karena saya punya ( pemikiran )

kaya gini setelah . . . ya ada

perubahan juga, dulu kan emosi,

senengange emosi, harus gini,

harus gini, harus gini. Tapi terus

tak pikir lagi, orang kadang gini,

gini, Tuhan kadang-kadang

rencanane berbeda sama kita.

Tuhan, rencanaku kaya gini

ngerti-ngerti kalau sudah dibalik

jeblek, aku mana tau. Yawes

sekarang jadi saya gini. “ O yo

lebih baik aku ndak nargetke apa-

apa.” Daripada aku nargetke aku

taun depan harus punya ini. Lebih

baik gitu. Soalnya kalau kita

nargetkan kaya gitu belum tentu
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target itu terpenuhi.

Lebih baik apa. Kita ngomong

“Aku pengen kaya”, Sapa orang

ndak pengen kaya, tapi kalau

kamu ndak bisa dalam hal itu

atau kalau Tuhan ndak

mengijinkan ya sama saja. Aku

juga gitu. Kalau aku sudah

ditetapkan begini, ya sudah jalani.

Aku ngga mau, ngomong, “ Aku

ngesuk ngene-ngene.” Tapi

kenyataane gimana. Lebih baik

aku ndak bicara. Menunggu

kenyataan, nek kenyataane aku

memang bener-bener kaya. Nah

itulah mujizat Tuhan.
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Triangulasi  Ibu Veronica ( 1 )

Wawancara ke-1

Nama subjek : Yudha (24 tahun)

Pekerjaan : Karyawan toko

Waktu : 23 Oktober 2016 , pukul 11.15 – 11.35

Lokasi  : Taman Brumbungan, Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Mami sehari-hari

seperti apa?

Ya uprek. Ya tidak bisa diem.

Sampek ngomong mbok diem

sehari nggone rumah ndak

ngapa-ngapain gitu kek, sehari

kok nguprek kanan-kiri, kanan-

kiri. “Ndak isa diem aku.” Nek

diem malah ngantuk ato apa.

Senengange ya gitu kanan-kiri,

kanan-kiri. Deen itu rame banget

orange.

A5 Real self ++

2. Yudha setuju? Ya setuju-setuju aja. Cuma asal

mungkin jangan terlalu berlebihan

ya, wong nanti nek kecapekan

apa-apa, sakit  Tapi nek selama

mami seneng ya ndak papa aku.

Ya mendukung.

3. Waktu Ayahnya

Yudha meninggal

itu Yudha kelas

berapa?

Aku SMP kelas 3. Papi ndak ada

itu pas berapa hari sebelum ujian

nasional.

4. Yudha sendiri Ya udah ndak isa diomong
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melihat tante Sian

mami yang

seperti apa?

gimana lagi ya. Ya sudah anu,

udah kayak papi juga, udah

campur juga. Ya mami super gitu,

ya mau gimana lagi. Semuanya

bisa. Sejak 2006 papi ndak ada.

Sudah 10 tahun.

A5 Real self +++

5 Selama 10 tahun

itu, yang

berkesan Yudha

alami?

Meskipun ndak ada papi tapi

masih isa maju. Jadi ya

berkembang kayak orang

beradaptasi. Mungkin nek ada

papi mungkin aku sampe

sekarang mungkin belum isa

naek kendaraan. Soale emang

dijaga banget. Ya ada baiknya

ada buruknya juga. Ada berkat

tersendirinya juga, tapi meskipun

ada berkat tersendirinya juga ya

tetep sedih ya.

6 Yang Yudha lihat

tetangga-

tetangga di sini

ke Mami gimana?

Ya respek. Lebih dari respek.

Maksude ya udah bukan

nganggep kayak ketua RT

mungkin ya, udah dianggep

kayak sodara sendiri juga. Jadi

apa-apa datengnya ke Mami, juga

Mami ngurus juga ya udah

gampang banget gitu. Ndak ada

batesan antara kamu warga saya

RT ndak ada, pokoke udah

bener-bener jadi satu. Soale juga

dari jamane papi juga udah kayak

gitu. Sudah cocok. Pas mami jadi,

eh ternyata ya cocok. Sampai 10

tahun.

B3 Conditional

positive regard

++++
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7 Pengaruh teladan

mami sebagai

ketua RT ke

Yudha?

Ya. Cuma ya mungkin belum isa

kayak mami gitu 100%. Soale

sifate mungkin rodo beda ya, aku

sama mami, nek mami kan

gampang banget, kanan-kiri

ketemu orang. Nek aku mungkin

rodo kurang, maksude pas

pertama awal-awal kurang isa

akrab, jadi mungkin rodo kurang,

mami lebih gampang. Ketemu

ngomong-ngomong tau jadi

akrab. Kayak kemaren ketemu

orang baru, ngomong sehari

besoke jadi temenan.

A5 Real self ++

8 Harapan Yudha

untuk Mami ?

Kedepannya, ya mungkin ya

kayak sekarang ajalah. Ya lebih

baik, pastinya, kepengennya

cuma ya terserah maminya lah,

tapi soale dia kan... yang penting

sesenenge mami.

9 Yudha

kegiatannya

sehari-hari?

Aku kerja di toko temen di Bukit

Sari. Dulu kuliahnya di Unika,

ekonomi manajemen. Aku

senengane meh wirausaha.
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Triangulasi  Ibu Veronica ( 2 )

Wawancara ke-1

Nama subjek : Bapak Umar (50 tahun)

Pekerjaan : Penjahit baju pria

Waktu : 22 Oktober 2016 , pukul 11.48 – 12.40

Lokasi  : Widosari II/71, Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Pak Umar kenal

bu RT sejak

kapan?

Yang selama kontrak di sini. 10

tahun yang lalu, berarti ya tahun

2006.

2. Selama 10 tahun

Pak Umar kenal

Bu RT orangnya

seperti apa?

Kalau bu RT-nya bagus, ramah

dia. Kalau sama warga suka

menggiatkan PKK. Cuman

kadang kan wargane anu, sibuk,

ada yang sibuk. Tapi termasuk ..

kalau RT lain lain kalau sudah

gitu kan terus umbar-umbaran

jadi ga ada PKK. Artine kan biar

akrab. Masalahe pendatang-

pendatang kadang yang banyak

ndak mau . .

A5 Real self ++++

3. Pak Umar sendiri

darimana

asalnya?

O saya dari Demak, di sini sama

keluarga, sama istri dan anak.

4. Ikut PKK juga

istrinya?

Ooo ikut. Pokoke saya pindah

mana harus ikut PKK. Masalahe

kan njagani kalau ngurus apa-apa

kan harus warga situ saya . . kan
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ndak mau surat boro. Saya kan

pindah-pindah terus, paling lama

di sini. Sudah cocok di sini.

5 Pak Umar

dengan yang

punya rumah

kontaknya lewat

Bu RT ?

Kalau perpanjangan ya sama bu

RT. Saya kan pertamakali ndak

tau kalau bu RT nya situ ndak

tau. Anak saya kan sekolahnya di

SD Widosari situ, sekolahan SD

WIdosari. Saya lewat kok ada

rumah tutupan. Ternyata yang

punya sana. Terus tau-tau saya

ketemu yang punya rumah, na

setelah itu ya kalau perpanjangan

ya lewat Bu RT.

6 Selama ini kalau

perpanjangan

sama bu RT

bagaimana?

Lancar. Ya. Lancar, kalau ngurus-

ngurus surat ya gampang kalau

sama bu RT ini. Ndak banyak

alesan gitu lho. Gampang. Surat

buat nganu, kebenaranlah.

A5 Real self +++

7 Kalau sama

tetangga-

tetangga sini

bagaimana Pak?

Kalau sama tetangga-tetangga ya

saya akrab semua. Waktu saya

masuk sini, satu minggu saya

sudah langsung akrab. Kalau hari

raya ya pada dateng sini.

8 Pak Umar sendiri

menganut agama

apa?

Saya muslim.

9 Dengan warga

yang beda

keyakinan

bagaimana?

O ndak, ndak ada masalah sama

sekali. Kan saya dah sekolah kan

ada pendidikan, Pancasila kan

sudah. Ndak mau saya seperti
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anu, menjelek-jelekkan, ndak

mau.

10 Kalau pas

perayaan

Tujuhbelasan di

kampung sini

seperti apa?

O ada kalau tujubelasan. Paling

rame. Di Widosari, Karangwulan

paling rame RT sini. Gang 2,

selain gang 2 ndak ada. Sini

rame. Kursinya sampai, dari sini

sampai sana, sangat banyak.

Semua ikut. Kan dana iuran sama

orang yang kayaraya ngasi

bantuan, nambahi gitu lho.

Meriah. Ada hadiahnya.

11 Itu iurannya

biasanya berapa?

Itu tergantung kemampuan. Kalau

keluarganya banyak, ya lebih

banyak. Per kepala 30 sampai 40

(ribu rupiah). Kalau orang yang

kaya-kaya banyak, nyumbang, ya

nambahi buat makanan dan laen-

laen juga. Sampai malem itu.

Jadi ya kurang tau ya, lain kalau

dibandingkan sama gang-gang

lain kok situasinya lain. Cuma

akrab di gang sini. Gang 2 ini

paling akrab.

Bisa juga karena bu RT nya.

Kalau ada apa-apa kan ngoyaki.

Tujuhbelasan, bendera, kan kalau

belum dipasang kan langsung,

ibaratnya ke rumah-rumah. Ndak

nyepelekan, kalau RT-RT lain kan

wes cuek.
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12 Jadi beliau

melakukan tugas

dengan baik?

Ya saya kira sudah baik ya. Bisa

menggiatkan gitu lho, kalau ada

orang sakit di rumah sakit, warga

diajaki bareng-bareng menjenguk.

Tu kan termasuk apik ya. Kalau

yang (RT) lain-lain kan banyak

yang cuek.

B3 Conditional

positive regard

++++

13 Kalau pas acara

makan-makan

gitu, Pak Umar

ngga takut ada

makanan yang

mengandung

babi?

O gini. Kan dah dikasi tau. Kalau

ada babinya ndak boleh dikasikan

sini. Kalau PKK ya dikasi tau, “

Yang babi jangan dikasikan

tempate Pak Umar.” Tetangga-

tetangga dah pada tau. Saling

menghargai karena ajarannya

gitu. Kalau saya, kalau seperti

saya kalau ndak tau ya ndak

papa. Ndak haram, yang dosa

yang ngasi, yang memberi.

14 Kalau sama

anaknya bu RT,

Yudha, Pak Umar

kenal?

O kenal. Wong 10 tahun disini.

Anak saya juga kenal. Anaknya

juga baik itu.
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Wawancara ke-1

Nama subjek : Nathanael Rahardjo (67 tahun)

Tempat/ Tgl. Lahir : Semarang, 8 Juni 1949

Pekerjaan : karyawan swasta

Waktu : 24 November 2016 , pukul 19.15 – 20.30 WIB

Lokasi  : Sendangsari II , Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Oom Nathanael

kerja di mana?

Kerja di kantor, bidang

administrasi. Sejak tahun 1975, di

Jakarta dulu trus tahun 1983

pindah Semarang.

2. Saya tahu

tentang Oom dari

Dewi, dia cerita

tentang Oom dan

Tante yang

mengangkat

anak-anak yang

tidak mampu . .  .

Anak asuh lah ya , secara legal

ndak diangkat anak, bukan

adopsi. Jadi dulu sebelum saya

menikah itu istri saya sudah ada

anak-anak yang diperhatikan, dia

dulu kan di pelayanan gereja itu

ada anak-anak yang orang

tuanya meninggal dua-duanya,

yatim piatu, sehingga harus

dimasukkan panti asuhan,

mereka ada famili yang lain, tapi

famili yang lain itu  hanya mau

ambil satu-satu padahal ada 4

anak. Dua anak laki-laki tinggal di

rumahnya sendiri, yang dua

perempuan masuk ke Panti Suci,

panti asuhan. Nah istri saya yang

memperhatikan sebagai wakil dari

gereja. Nah dari hubungan itu kan

C5 Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++++
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hubungannya makin deket dan

anak-anak itu setelah lulus SLTA,

waktu itu mereka disekolahkan di

SMEA, setelah lulus SMEA lalu

harus keluar kan, harus bekerja

dan sekolah sendiri. Na itu ada

satu yang diminta ke sini, yang

satu lagi di tempat temen di

Jakarta. Yang di sini tu lalu kuliah

di IKIP. Sementara itu ada juga

anak lain dari Jakarta juga,

diperkenalkan oleh temen dari

Jakarta, tapi dia asalnya dari

Gunung Kidul, memang dia

sekolah di Jakarta sampai SMP,

mau melanjutkan lagi tapi

kakaknya berpikir dia supaya ada

pengalaman lain jadi disuruh ke

Semarang.

3. Berarti sudah

lama ya Oom?

Memang kalau yang anak

perempuan yatim piatu yang dari

Jakarta itu, itu tahun berapa ya ?

Saya menikah tahun 84,

sepertinya tahun 84 itu juga, dia

sudah mulai ikut ke sini.  Tahun

85 dia kuliah, sampai kapan ya.

Terus ada dua anak di sini, dia

yang pertama-tama. Setelah itu

memang ada anak-anak yang lain

juga, jadi silih berganti. Ada anak-

anak yang kuliah di sini, di

Semarang, ada yang kuliah di

Satya Wacana, tapi mangkalnya

di Semarang, kalau weekend
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pulangnya kesini, kalau libur apa

ya ke sini. Kebanyakan masih

ada orang tua tapi kebetulan

kesulitan untuk membiayai kuliah

ya, jadi mereka bisa tinggal di

sini, bisa kita bantu uang

kuliahnya.

C5 Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++++

4. Itu Oom dalam

menentukan anak

yang mana yang

akan ditolong

bagaimana?

Ya hanya dari kenalan yang

memperkenalkan atau

orangtuanya kebetulan kenal kita

tanya apakah bisa. Ya selama

kita masih ada tempat ya bisalah.

5 Itu dananya Oom

dari mana?

Ya dana ya kita ambilkan dana

anulah, dana dari kita ya.

Memang ada anak-anak lain yang

. . , istri saya kan juga membantu

pelayanan sosial, bukan gereja.

Ada teman di Jakarta, Ibu Dorkas

namanya, ibu Dorkas itu punya

kontak dengan Australia,

kemudian dia malah pindah ke

Australia,  ada teman-teman

disana yang ingin memberikan

bantuan sosial tapi tidak mau

lewat yayasan karena birokrasi

ya, nah kita membantu dengan

cara ya kita yang urus ke yayasan

ya. Ada formulir yang harus

mereka isi, ada laporan , mereka

juga harus tulis surat, sudah

terima dana, itu dana lain, itu di

luar keuangan yang di sini. Untuk

anak-anak yang di sini kita beri
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subsidi sebisanya ya, kebetulan,

ya bukan kebetulan ya, itu diatur

Tuhan supaya cukup ya jadi ya

bisalah kita mengurus mereka.

Untuk anak-anak itu kita anggep

anak asuh seperti anak kita

sendirilah, jadi tidak kita mintakan

dana. Yang di luar itu yang dari

Australia kemudian ada temen

Jakarta yang membiayai, itu kita

hanya lewat saja.

Dulu ada pernah sponsor dari

Australia datang, sekurang-

kurangnya ibu Dorkas sendiri

yang datang, itu kita ke daerah

Solo, Jogja, Banyumas. Boleh

dikata setiap tahun ada acara

untuk keliling. Membuat foto,

mewancarai langsung orang-

orang yang menerima bantuan

itu, orangtua-nya . .

C3 Internal locus of

evaluation

++

6 Bagaimana Oom

bisa tergerak

untuk melakukan

hal ini?

Ya itu seperti dengan sendirinya

ya, itulah yang namanya

panggilan ya. Memang terutama

yang aktif sekali itu Tante ya,

Oom boleh dibilang hanya

mendukung aja. Ya itulah yang di

Jakarta itu ya, anak-anak itu ya,

yang empat anak itu ya. Itu dulu

orangtuanya guru,  guru sekolah

Tionghoa. Tahun 65 ada masalah

G30SPKI sekolah Tionghoa-nya

ditutup, mereka kehilangan

pekerjaan, tapi karena guru

mereka bisa memberi les,

A1

C3

Dorongan

aktualisasi

Internal locus of

evaluation

Ket : dorongan

aktualisasi yang

disadari menjadi

pijakan bagi

berperilaku (

menjadi C3)

+++

+++
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terutama orang-orang yang mau

belajar bahasa Mandarin. Tapi

kemudian ibunya kecelakaan,

ketabrak mobil waktu pulang

memberi les, si Bapak rupa-

rupanya trauma sekali, dia jadi

sakit-sakitan dan anak-anak

perempuannya dilarang keluar

rumah sehingga ndak bisa

sekolah. Setelah itu bapaknya

bener-bener sakit keras hingga

akhirnya meninggal.

Jadi anak-anak itu kemudian di

urusi oleh keluarganya, semua

diatur sekolahnya. Jadi yang dua

anak perempuan itu terlambat

masuk sekolah. Bagusnya

mereka itu pinter, jadi ndak

pernah tinggal kelas, jadi

prestasinya bagus.

Yang besar, yang tinggal di sini

dia sekolahnya di IKIP Semarang,

jalan Kelud ya to, kemudian ada

gedung baru di Bendan Ngisor,

na itu dia kuliah ya naik angkot,

pernah juga karena malem hari

pernah saya jemput juga malem-

malem jam 9 malem.

Gitu dia anu kok jadi prestasinya

bagus, dia masuk di IKIP yang

jurusan Akuntasi dan itu dia

wisudawan terbaik, padahal ya itu

dari SMEA dan usianya juga agak
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telat ya. Jadi dulu tu mulai masuk

kuliah itu umur 21 apa ya.

( Subyek kemudian mencari buku

wisuda anak asuhnya di lemari

buku ruang tamu )

Kakaknya dipanggilnya Pipi,

nama chinesenya Pang Pi Chun,

adiknya, Lili, Pang Pi Li, itu

tinggal dengan teman, kuliahnya,

biaya kuliahnya kita bantu,

memang hubungannya erat juga,

yang kakaknya itu pakai nama

chinese tapi sosialisasinya baik

sekali dengan temen-temennya,

sebagian besar kan bukan

chinese ya. Di IKIP waktu itu

campur sekali, ada satu dua yang

chinese tapi kebanyakan sudah

pakai nama Indonesia.

7 Mengenai itu

Oom sendiri

mengasuh anak

tidak semua dari

latar belakang

Tionghoa. Itu

ceritanya

bagaimana Oom?

Kita kan memang bergereja di

gereja yang campur, jadi malah

banyak orang yang bukan

chinese. Di Jakarta itu, ada anak

yang ikut kakaknya sekolah di

Jakarta, terus kakaknya ada

masalah ekonomi juga, terlalu

berat atau bagaimana sehingga

waktu itu, mereka masih

kesulitan, itu kan mereka

backgroundnya dari Gunung

Kidul, belakangan mereka juga

berkecukupan sampai rumah di

desa tu bisa dibangun.

B1

C1

Society

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

+++

+++
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Sekolah di sini, sekolah di SMEA.

Setelah itu dia sempet ke Jakarta

ke tempat keluarga yang

mengasuh Pi Li, rupanya berpikir

mau cari kerja atau kuliah di

sana. Dia di sana suka

pelayanan, rupa-rupanya terus

tertarik ke Theologi, masuk ke

Theologi, kuliah di Theologi,

setelah lulus Theologi dia banyak

tertarik ke bidang seni suara,

kuliah lagi di jurusan musik, musik

gereja. Itu di Seminari Simongan

ada jurusan musik sampai D3,

setelah dari D3 situ lalu

meneruskan ke Abdiel sampai

S1. Jadi S1 nya 2 macem

Theologi dan Musik Gereja. Itu

namanya Sugiyatmi.

8 Kalau tidak salah

yang tinggal di

sini juga, Oom?

Iya. Ada lagi yang dari daerah

Mranggen. Dulu itu, mula-mula

dia itu, gimana ya, dia itu ingin,

ingin neruskan sekolah tapi

keluarganya ngga mampu dan . .

, saya ceritakan apa adanya, jadi

waktu itu dia lulus SD terus mau

dinikahkan karena orang tuanya

sudah tidak bisa membiayai lagi

to, tapi dia ndak mau, entah

gimana pokoknya bisa kontak

dengan kita lah ya, mula-mula

ada temen lain di Semarang ini

yang sanggup untuk menerima di

rumah, kan  biaya kita bantu,
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sekalian bisa menemani anak-

anaknya, nah dia di situ, kesulitan

terjadi ketika temen kita itu,

istrinya meninggal, jadi kan

kurang baik kalau ada anak

sudah besar di sana, jadi ditarik

ke sini. Lalu dia menamatkan

sekolahnya, lalu kuliah dapetnya

tempat di Satya Wacana fakultas

ekonomi. Itu namanya Hana.

Pang Pi Chun itu prestasinya

cukup baik, setelah menikah

kerja, pindah beberapa kali dan,

usianya sudah banyak ya,

sekarang usianya sudah 50 lebih,

anak tapi sudah 50 lebih, dia

sudah masuk jajaran direksi di

tempat kerjanya, jadi sudah

melebihi saya. (tertawa)

9 Kalau flashback

sedikit Oom,

keluarga Oom

sendiri dulu

seperti apa kok

sampai Oom bisa

punya jiwa sosial

gitu?

Keluarga ya biasa-biasa aja, dulu

memang sempat mengalami

hidup yang agak sulit tapi belum

pernah sampai susah sekali si

sebenernya ndak ya. Dulu

pekerjaan ayah saya seringkali

ganti karena gagal. Waktu saya

masih, mungkin masih dibawah

usia sekolah tu, pernah dagang,

menjadi supplier cengkeh untuk

pabrik rokok, dagang kuaci dan

sebagainya, tapi gagal. Kemudian

pernah juga buka bengkel apa

namanya bengkel, persewaan

becak itu lho, tapi ada tukang

yang bisa reparasi. Kemudian

C1 Keterbukaan

terhadap

pengalaman

+++
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toko cat sama temen-temennya

kongsi, itu ada kesulitan juga,

kemudian percetakan, itu yang

sampai usia lanjut itu diteruskan,

tapi ya kurang bagus, tapi ya

lumayanlah.

Jadi pernah masa-masa kesulitan

pekerjaan itu ya pernah dana tu

pas-pasan tapi masih bisa makan

sehari 3 kali. Boleh dikata

sebenernya dari sudut lain

sebenernya ndak papa , cuman di

dalam keluarga karena terlalu

mepet pas-pasan, ibu saya tu

sering cemas jadi saya tau

rasanya orang yang, keluarga

yang kekurangan.

10 Itu Oom berapa

bersaudara?

5 bersaudara, saya nomer dua,

yang perempuan yang terakhir.

11 Dulu tinggalnya di

mana ya Oom?

Jalan MT. Haryono, Mataram, itu

dulu rumah sewa, lalu mau

dipakai pemiliknya terus kita

pindah ke jalan Sumbawa, daerah

Maluku sana.

12 Oleh orangtua

diajari mengenai

relasi dengan

etnis Jawa dan

lainnya ?

Ya ndak secara langsung ya, jadi

di keluarga ya diajar kita tu mesti

baik sama semua orang,

termasuk kepada pembantu tu

juga ya jangan arogan, jangan

kasar. Dulu kan namanya anak ya

begitu, kadang marah-marah

kepada pengasuh atau

B1 Society +++
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pembantu, ya orang tua melarang

jadi ya harus menghargai mereka

gitu.

13 Dari kecil sudah

mengenal

lingkungan

gereja?

Kalau sekolahnya langsung

masuk sekolah Kristen. Yang jadi

YSKI, sekarang YSKI, dulu tahun

50-an mula-mula namanya SD

Kristen Tionghoa, SR, SR Kristen

Tionghoa terus jadi SD Kristen.

Kan salah satu pelajarannya tu

Sejarah, cerita alkitab diceritakan

di situ. Waktu itu orang tua saya

sendiri, sebetulnya mama saya

sendiri waktu kecil ikut sekolah

minggu, tapi kemudian setelah

remaja dilarang sama

orangtuanya, karena takut nanti

suaminya orang Kristen atau

bukan. Menikah dengan ayah

saya juga waktu itu juga belum ke

gereja, ya agamanya ya agama

nenek moyang aja, meja

sembahyang juga ndak punya,

tapi ya lebih ke tradisi aja.

Kemudian ada oom yang ke

gereja, waktu saya umur berapa

ya, umur 10 an mulai diajak ke

gereja. Kemudian waktu saya

kelas 6 ada temen sekolah yang

mengajak ke gereja, yang nemeni

ke gereja. Jadi saya mulai ke

gereja dengan kesadaran itu ya

kelas 6 itu ya. Ada temen yang

nganu ya dengan sendirinya dari
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pergaulan itu lah ya. Waktu itu

temen yang ngajak itu Chinese,

tapi terus ketemu temen-temen

yang bukan Chinese juga.

Kalau temen sekolah kebanyakan

ya Chinese, guru-gurunya ya

berangsur-angsur ada guru-guru

yang orang Jawa, waktu saya

kelas satu juga sudah ada guru

yang orang Jawa.

14 Oom menyadari

bahwa sebagai

Tionghoa di

Indonesia itu

minoritas?

Itu berangsur-angsur taunya lah

ya. Setelah, kapan ya . . dulu tu

ya pertama kali merasa, merasa

minoritas ketika ada kerusuhan-

kerusuhan. Tahun 80-an ada,

sebelumnya juga ada. Orang tua

tu mengalami, waktu Jepang

mulai masuk sini, itu terjadi

kerusuhan seperti tahun 98,

terjadi penjarahan. Mereka dari

kota Pati pindah ke Semarang,

tahun 42 waktu Jepang masuk,

Belanda kan sudah ndak ada.

Terutama di kota-kota kecil, kalau

di kota besar masih ada penjaga-

penjaga. Waktu itu menjelang

tahun 45 berpikir untuk pindah ke

Semarang, menikahnya di

Semarang, terus pindah sekali di

sini, itu orang tua saya.

B1 Society +++

15 Pengalaman

Oom sendiri

tentang minoritas

Itu si ada juga. Jadi disebut-sebut

( Cina), sepertinya kok kita

berbeda, jadi rasanya aneh.

B1 Society +++
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itu? Mungkin saya agak awal taunya,

sebelum SMA, SMP.

16 Sikap Oom

menanggapi hal

semacam itu?

Sebetulnya pertama-tama ada

rasa kecewa juga, kok seperti ini,

ya sempet ada ketakutan juga ya,

tapi ya memang juga dulu tu,

gimana ya, temen-temen di

gereja apa tu baik oq. Sering juga

saya pergi sama-sama mereka.

Dulu ada anak-anak muda yang

ikut di paduan suara, jadi inisiatif

sendiri, paduan suara nyanyi-

nyanyi di rumah.

B2

A3

Conditions of

worth

Positive regard

++

+++

17 Kenyataan bahwa

kita lahir di

Indonesia, bagi

Oom sendiri jadi

orang Indonesia

tu apa?

Ya rasanya wajar-wajar aja, ndak

ada sesuatu yang aneh. Dulu

meskipun sekolah di SD Kristen

Tionghoa, dulu juga ada pelajaran

Mandarin waktu kelas 2, ya hanya

kelas 2, kelas 3 pelajaran itu

sudah dihapus. Tapi waktu itu kan

sudah diajar nyanyian anak-

anaknya kan dari ibu Sud, seperti

“Burung Kutilang”, “Menanam

Jagung”. Buku pelajarannya juga

buku pelajaran “Bahasaku”,

ceritanya kan Si Amir punya

sepupu Budi dan Tuti, yang

diceritakan di situ kan justru

bukan orang Chinese semua, jadi

rasanya ya seperti sesuatu yang

wajar.

B1 Society +++

18 Ada kebanggaan

ga Oom tentang

Itu anu ya, itu kan ada kelemahan

ada kekuatan, ada kebaikan ada
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Indonesia? keburukan jadi ada kekurangan-

kekurangan tapi bisa saya

mengerti , ada kunggulan-

keunggulan ya bisa bangga juga,

sebetulnya kita tu ndak jelek-jelek

amat. Misalnya aja saya tu

pernah taun berapa itu, tahun 85,

baca Kompas liat ada foto,

tentang perkembangan Jepang,

ada foto Tokyo waktu tahun 1950.

Saya lihat, wa ini keadaannya

jauh lebih buruk dari Indonesia,

ada foto anak-anak dengan

pakaian tebal, wajah mereka

kumal, tempatnya juga kelihatan

seperti satu gudang, besar tapi

rusak, bekas peperangan tahun

45. Tapi kemudian disebutkan

bahwa sekarang mereka sudah

luarbiasa per tahun 85. Bukan

main Jepang itu dan bahkan

tahun 60 an, Tokyo sudah

bangkit, sudah bagus.
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Wawancara ke-2

Nama subjek : Nathanael Rahardjo (67 tahun)

Tempat/ Tgl. Lahir : Semarang, 8 Juni 1949

Pekerjaan : karyawan swasta

Waktu : 1 Desember 2016 , pukul 19.05 – 21.00 WIB

Lokasi  : Sendangsari II , Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Kembali ke anak-anak ya. Anak-

anak itu selain anak-anak yang itu

ya, ada juga yang mulainya dari

mahasiswi di Teologi, di Seminari.

Tempo hari kan  istri saya kan

kerja di sana jadi bagian

keuangan, jadi kadang-kadang

kan tau ada kesulitan-kesulitan,

kalau ada beberapa yang ada

kesulitan kita bantu. ada yang

terus weekend ke sini, ada

saudaranya, ada adiknya yang

kuliah perlu bantuan juga. Selain

itu juga ada anak-anak Teologi

yang kemudian juga, umumnya

mahasiswi ya weekend di sini,

tidak semuanya kita bantu ya,

ada yang orangtuanya yang

mampu membiayai, hanya

weekend aja ke sini. Kemudian

ada juga yang libur tidak

memungkinkan mereka pulang,

kan ada yang dari Palembang,

ada juga anak yang dari Papua.
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Yang dari Palembang itu

Chinese, yang dari Papua, orang

Papua. Jadi macem-macem

sekali anak-anak yang di sini.

2. Berapa anak

asuh to Oom

semua?

Kita ndak pernah ngitung.

Ada juga yang dari Jawa Timur,

ada yang gini, ada yang dari

Brebes, itu dia waktu kuliah itu

ketemu dengan anak-anak

Kristen ya, kemudian dia tertarik

dengan gereja, keluarganya tau,

marah diputusken. Waktu itu dia

sudah mau lulus, ndak ada biaya,

sehingga dia bayar uang kos

ngga bisa sampai satu ketika tu

untuk makan aja ndak ada biaya,

jadi dia sempet ndak makan

sama sekali hanya minum air.

Kemudian temennya liat, “Kamu

kok kayaknya sakit ? ” “Ndak

ndak papa ”, Ndak ngaku to,

malu, tapi  kemudian terpaksa

ngaku, temennya terkejut, “Ayok

kamu sekarang makan sama-

sama saya”, diajak makan

kemudian dicarikan Pendeta,

bicara dengan ibu pendeta,

Pendeta itu suaminya pelayanan

di Teologi Seminari, jadi bisa

dikenalkan istri saya. Na itu anak

itu juga tinggal di sini, na itu kita

sudah resiko, kalau keluarganya

marah ya. Bahkan dia dibaptis

sesudah tinggal di sini. ya itu

C3 Internal locus of

evaluation

+++
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sangat riskan, tapi ya sudah kita

jalani apa adanya. Rupa-rupanya

gapapa.

Bahkan waktu dia wisuda dia

cerita ke keluarganya kan,  itu

ibunya mau dateng. Namanya ibu

ya mungkin . . , akhirnya ya

sudah, ibunya dateng dan ada

satu kakak laki-lakinya yang

rupanya orang PDI jadi ngga

fanatik ya. Itu ya sudahlah,

walaupun ya kurang senang tapi

mau menganter ibunya ke sini,

lalu ibunya menghadiri

wisudanya, bilang terimakasih,

gitu ya. Sempet terjadi seperti itu.

Ada satu lagi dari Tuban, tu anu,

dia tu kan pernah kerja di

Semarang, kemudian kenal

dengan orang-orang Kristen, lalu

jadi Kristen, setelah jadi orang

Kristen, dia hanya lulus SMP lalu

kerja di sini. Lalu setelah jadi

orang Kristen, ya belum dibaptis,

tapi sudah kristen, ketika dia

dipanggil keluarganya untuk

meneruskan sekolah di desanya

itu, dia tetep ke gereja,

orangtuanya marah alkitabnya

dibakar, sampai 3 kali itu

alkitabnya dibakar. Jadinya

kesulitan, memang

pengalamannya berat sekali,  dia

kembali ke sini tu ternyata
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pacarnya sudah menikah dengan

orang lain. yang dulu

mengenalkan dia pada Yesus

malah . . , ya jadi ya. Dulu-

dulunya keluarganya sepertinya

mau menikahkan mereka, ndak

jadi, jadi ya bingung ya tinggal di

mana, mau pulang ke kampung

juga masalah, sementara tinggal

di sini, lalu kuliah juga. Ya

memang akhirnya dia menikah

juga dengan dosennya yang

muslim, tapi sampai sekarang dia

masih ke gereja suaminya tidak

melarang. Jadi itu dosennya suka

dengan dia, memang orangnya

semangatnya tinggi ya mencari

alamat sembunyi-sembunyi,

sampai akhirnya tau lalu melamar

ke sana langsung, lha

orangtuanya seneng to yang

melamar dosen oq, yang

melamar dosen langsung

diterima, ok.

Jadi yang di sini memang

kebanyakan chinese ya. Ada juga

yang dari keluarga sendiri, istri

saya punya keponakan, kuliah di

sini tu untuk . .  .  ada juga yang

ke sini, mau sekolah boleh, mau

kerja boleh, tapi gagal juga ada.

Kesepian ya, mungkin kita juga

sibuk ya, anak-naka yang di sini

tu harus mandiri, kalau misalnya

kita perbaiki mereka tu ndak
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sempat. Harus tanggung jawab

sendiri terus jadi baik gitu lho.

jangan jadi misalnya anak yang

males terus jadi rajin tu ya ndak.

Tante tu naro uang tu ya

sembarangan ya ndak ada yang

ngambil. Kalau yang dateng

anake ndak jujur suru jadi jujur ya

susah karena godaannya banyak.

Semua kamar apa biasanya ndak

pernah dikunci ya gapapa.

3. Pernah ada

masalah Oom?

Ya masalah yang justru

keponakan sendiri tu justru ada

dua yang ndak kerasan terus

pulang. Dua-duanya itu mula-

mula mau sekolah tapi terus. . .

ya memang yang satu

backgroundnya itu . . Kita ndak

sempet, ndak bisa, ndak ada

waktu untuk memperbaiki, kita

hanya memberi kesempatan saja.

Dia sekolah rupanya, sekolahnya

gagal karena dia ndak

konsentrasi. Itulah dia kalau ada

masalah itu dia tu di sini tu

kadang-kadang hanya pamit mau

pergi sebentar, mau jalan-jalan

sana ke depan, satu ketika bisa

pulang-pulang mukae merah

semua sempoyongan, mabuk

rupanya. Dia tu rupanya hanya

pergi ke jalan sana aja, bajunya

digulung gini aja, sudah ada

orang yang mendekati, karena di

sini (lengan) ada goresan-

C2 Kehidupan

eksistensial

Ket : realistis

dan mengetahui

benar batasan

target yang ingin

dicapai

++



197

197

goresan bekas itu , ya kalau lagi

ketagihan itu dia menghisep

sendiri supaya sisa-sisa narkoba

tu masih bisa dia nikmati gitu lho.

Jadi rupa-rupanya kita pindahkan

dengan lingkungan yang baik  di

sini tu .  .dengan anak-anak di

gereja tu ndak bisa akrab, anak-

anak ya baik, dia juga baik, basa-

basinya ya bagus, tapi setelah itu

menjauh. Jadi hanya sampai

salaman saja, tapi ndak bisa

berteman.

Jadi memang ada yang anu, ya

itulah ya. Yang bermasalah

narkoba dan mabuk itu yang

ponakan, dia ndak kerasan terus

pulang, malah di sana dia sakit-

sakitan, kemudian sampai

meninggal. Pernah masuk rumah

sakit karena maagnya parah,

kemudian sudah sembuh dia di

rumah pengen minum kopi, abis

minum kopi anfal. Adiknya dia

yang kedua tu kuliah di Satya

Wacana bisa lulus, cuman

kayaknya hubungan dengan

keluarga kurang baik. Orang

tuanya sendiri hubungannya

dingin dan dengan salah satu

tantenya di Jakarta clash. Ya

sebenarnya bukan maksud kita

seperti itu.
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4. Dari kasus yang

seperti itu

menimbulkan

kekecewaan ndak

Oom?

Ya memang. Adiknya juga ke

Semarang. Dia katanya ndak mau

kuliah, cari kerja. Kerja di sini

ndak kerasan, kemudian pulang

ke sana, terus ya kerja sana sini

jadi ndak bisa seperti kakaknya

yang Satya Wacana itu.

5 Sesudah ada

kejadian itu Oom

dan Tante masih

meneruskan  .  .

Ya masih. Ada juga anak yang

apa namanya, kita ndak tau

gimana mulanya, tapi ya mereka

pernah sama-sama clash, sampai

sekarang belum bisa damai. Jadi

ya itu itulah kita kan juga ndak

bisa menuntut kita membiayai

kamu, jadi kamu harus  berdamai.

Ndak isa kita maksa gitu ya.

A5

A1

C3

Real self

Dorongan

aktualisasi

Internal Locus of

evaluation

Ket : meneruskan

menolong meski

dikecewakan

karena itu adalah

panggilan (A1)

dan telah menjadi

who he is (A5)

sehingga menilai

peristiwa itu

dengan ILE nya

(C3)

+++

+++

++++

6 Bagaimana Oom

dan Tante

menyikapi hal itu?

Ya memang ya kita belajar

berpikir juga . . Ya namanya

orang tu ya harus ada tanggung

jawab masing-masing juga ya,

kita bisa membantu tapi

keputusan terakhir pada dia juga,

punya kaki sendiri, jadi kalau dia

mau melangkah ke mana  . .  kita

suruh ke kiri, dia jalan ke tempat

lain, ya kita ndak bisa

menghalangi juga.
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7 Oom sendiri

apakah yang

Oom jalani ini

pilihan Oom

sendiri?

Ya pilihan sendiri dalam arti itulah

yang namanya panggilan ya. Jadi

rasanya pintu yang terbuka dan

jalan yang terbuka adalah itu.

Jadi kita diajarkan oleh

kemungkinan itu ya kita terima.

A2

C3

Organismic

valuing

Internal locus of

evaluation

++++

++++

8 Kalau seandainya

mengulang lagi

akan melakukan

hal yang sama?

Ya

9 Kalau Oom

melihat diri Oom

sendiri tu

bagaimana Oom?

Saya ya hanya melakukan apa

yang saya anggap layak aja ya

dan yang sebaiknya begitu. Ya

jadi, baik melalui saudara, melalui

temen, ya itulah jalannya

sehingga kita ketemu dengan

mereka-mereka itu. Kita

sepertinya dipersiapkan untuk itu,

ya seperti itulah ada jalan-jalan

yang terbuka sehingga kita bisa

ke situ.

A5

C1

Real self

Ket : bagi

subyek,

pengabdiannya

adalah suatu hal

biasa

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++++

+++

10 Orang-orang

yang

mendukung?

Ya kalau partner saya ya Tante.

Na kalau keluarga ya memahami.

Ndak mencela atau apa, ndak

pernah dari saudara-saudara

menanyakan, “Lho lha buat

biayamu sendiri gimana?” Ndak

ada yang bilang gitu.

A3 Positive regard +++

11 Sebetulnya yang

ingin Oom

wujudkan dalam

hidup ini ? Arti

hidup ini bagi

Dalam hidup ini tu ya anu ya,

hidup itu lebih menyenangkan itu

kalau kita melakukan sesuatu

yang ternyata bermanfaat bagi

orang lain, itu tu seneng liat ada

B5

A2

Ideal self

Organismic

valuing

++++

++++
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Oom? yang bisa berprestasi, atau

sendak-ndaknya bisa menjalani

hidupnya dengan lebih baik ya.

Kalau misalnya mereka tidak

mendapatkan pendidikan seperti

itu kan ya mungkin, di desa,

menikah usia muda itu kan

gimana.

Ket : Indikasi

kongruensi

nampak dari

kepuasan

karena telah

mencapai ideal

self

12 Kalau menurut

Oom sendiri Oom

sudah menjalani

panggilan Oom ?

Ya menjalani tapi itu kan seperti

itu kan ndak ada final e ya, ndak

ada finish e ya. Selama kita

masih mampu aja. Makane

sekarang ini saya kesulitan,

waktu ada partner tu enak ya, jadi

misale ada anak Teologi yang

perempuan di sini bisa, ndak

masalah, ada yang laki-laki ya

bisa. Kita ada rumah satu lagi di

sana kan. Ya jadi dulu tu pernah

anak perempuan di sana, waktu

ada ponakan apalagi, mereka di

sini. Sehingga bisa terpisah ya.

A5

>

B5

Proses real self

menuju ideal

self

++++

13 Maaf Oom, itu

Tante

meninggalnya

kapan?

Tahun lalu. Karena sakit. Jadi

waktu itu sebenernya sama sekali

ndak terpikir kalau sampai

meninggal karena dokternya

taunya hanya infeksi biasalah.

Dulu tu kan tante tu kena kanker

payudara na itu waktu

kemoterapi, itu dari lengan sini

kelihatan seperti terbakar, jadi

terus dimasuke dari pembuluh

darah yang besar di sini ( di dada

) diberi dibikinke satu alat untuk
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jalan masuke to, nanti kalau

sudah selesai dicabut lagi, na itu

infeksi. Dokternya heran, “Kok

bisa infeksi ”, mestinya bisa aja

to, katanya dia belum pernah

ngalami. Demam, ndak enak

badan sekali, pusing, sampai

setengah sadar, jadi dibawa

ambulans ke Elizabeth. Na waktu

itu ndak ada yang curiga ke paru-

paru. Jadi hanya ditangani

infeksine itu saja, dicarii bakterine

apa. Terus tapi kok susah

sembuhnya, gula darahnya naik.

Tapi memang katanya obat anti

infeksinya itu bisa memacu

naiknya gula darah. Jadi tu antara

obat infeksi dan obat gula darah

itu, naik turun-naik turun terus.

Kan itu, oksigen darahnya

seringkali kurang. Saya sudah

nanya itu kok kurang

terus.katanya itu kalau infeksi

biasa begitu. Dokternya kan

sering nanya, “Sesek apa nggak

Bu?”, “Endak, Dok.” Satu ketika

kok sesek sekali. Kita memang

sudah pernah nanya jantungnya

gimana? Gapapa, orangtua ya

jantungnya kurang bagus.

Diperiksa direkam jantung, ya

memang agak kurang tapi ndak

papa.

Na itu setelah itu, bulan Juni kok

sesek bukan main, itu kita
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paksaken, “Coba tolonglah di

rontgen.” Ternyata paru-parunya

sudah penuh dengan radang kiri

kanan, semuanya. Saya sampai

heran, foto kok gini, biasanya foto

paru-paru kan hitam abu-abu

hitam, ini kok putih terjadi

kesalahan apa, yang putih tu

radang. Terus dibantu dengan

alat bantu napas, di dalam ICU

pakai ventilator, kalau pakai

ventilator ini kecil kemungkinan

bisa sembuh, kalau sudah 2

minggu tidak sembuh ya sudah.

Kalau ndak bisa sembuh ya harus

pakai alat bantu seumur hidup.

Rupan-rupanya dokternya bilang

ini kalau sembuh jadi kaku paru-

parunya. Kita kalau luka kan ada

parutnya. Jadi harus pakai alat

bantu seumur hidup. Rupa-

rupanya infeksinya tu terlalu

parah sehingga terjadi infeksi

total sehingga keracunan,

ginjalnya ndak tahan.

Jadi namanya meninggalnya

karena apa, ya mungkin karena

radang paru-paru ya. Adek saya

kan spesialis radiologi, dia bilang

agak aneh itu dokternya waktu

memberi terapi untuk kanker

biasanya paru-paru dimonitor.

Ada juga dokter lain bilang,

“Sebenernya ini bukan jenis

kanker yang menyebar dengan
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cepat, jadi dengan obat yang

diminum seharusnya cukup ndak

usah pakai kemoterapi”. Tapi ya

sudahlah kita ndak

mempermasalahkan itu. Kalau

dipermasalahkan bisa jadi

masalah hukum segala malah jadi

ndak baik ya. Kedengerannya

nanti ndak baik.

C3 Internal locus of

evaluation

++

14 Oom masih

kehilangan sekali

ya Oom?

Ya, memang ya itu. Hari ini

sebenernya hari ulang tahunnya

Tante.

15 Di mata Oom

Tante itu seperti

apa?

Ya luar biasa lah ya. Ya dia

memang usianya beda jauh

dengan saya ya. Hari ini dia

harusnya umurnya 80.

16 Jadi Oom lebih

muda?

Lebih muda banyak sekali. Ndak

tau, itu di foto, ndak kelihatan ya?

17 Hehehe, berarti

tante awet muda

Oom.

Fisiknya sebenernya cukup kuat.

Saya sudah mulai suka tante tu

saya masih kuliah kok. Kenalnya

di greja. Gereja Baptis, yang

belakangan di Candi, deket

Elizabeth. Dulu sebelum saya ke

Jakarta dulu kan di Seteran,

pojokan kampung kali.

Dulu waktu di situ kan sempet

kerjasama di sekolah minggu,

ngajar sama-sama. Dari saya

menyatakan suka sama dia

sampai menikah tu 12 tahun.

A2 Organismic

valuing

++++
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Dulu kan ya orang tua ndak

setuju. Karena beda usia banyak

sekali. “Janganlah”. Tapi rasanya

saya selalu memikirkan dia terus.

Jadi sampai saya kerja apa saya

berusaha kontak terus.

Dari pihak sananya si sebenernya

takut kalau dipermainkan. Kalau

orangtua saya kan ya percaya

saya serius tapi ya janganlah,

nanti banyak masalahnya.

Rupa-rupanya mereka juga

konsultasi dengan pendetanya

terus ya itu saya berdoa juga.

pada akhirnya ya terserahlah.

Asalkan sungguh-sungguh dan

memahami masalah-masalahnya.

Beda usia tu ya memang ada

kemungkinan ditinggalkan lebih

dulu, kemungkinan juga sulit

untuk punya anak, dan memang

ndak punya ya. Ya sudah saya

terima lah ya.

18 Oom yang

kekeuh ya Oom?

Tante juga pernah berusaha

membuat Oom memutuskan

hubungan. Itu ndak mau

menjawab surat saya dan

sebagainya. Nulis surat bahwa ya

sudah kita putus saja. Itulah saya

ndak isa, ndak isa putus.

A2

C3

Organismic

valuing

Internal locus of

evaluation

++++

+++

19 Waktu menikah

Oom usia berapa?
Ya saya 35 dia sudah hampir 48.
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20 Sekarang sudah

ndak ada bolo

nya gimana

Oom?

Saya belum terlalu mengerti apa

yang bisa saya buat ya. Tapi ya,

misalnya aja pelayanan di gereja

ya tetep saya kerjaken sebaik

mungkin. Pekerjaan juga ya, ini

suatu anugrah juga saya bekerja

di tempat yang tidak strict

menjalankan program pensiun ya.

Jadi ada beberapa yang sebaya

saya masih bekerja. Bahkan

direktur saya 3 tahun lebih tua

dari saya.

21 Oom kerja

dimana kalau

boleh tau?

PT. Semarang Makmur. Itu di

Jalan Simongan dulu deket

dengan tempat kerjanya tante jadi

kalau berangkat kerja sama-

sama. Jadi dulu saya nganter

tante dulu ke seminari.

22 Kalau sekarang

ini Oom di rumah

sama siapa?

Ya itu ada dua anak yang di sini

ya. Dulunya ada lagi sepasang,

tapi terus kerja di gereja jadi

pindah.

23 Kalau yang tadi? Dia itu di sini boleh dikata saya

ndak membiayai ya. Dia di sini

bekerja. Dia ponakannya

Sugiyatmi. Dia ingin kuliah juga,

sedang mendaftar kuliah sore.

24 Kalau yang tadi

datang Oom?

Itu yang tadi saya ceritakan. Dulu

orang tuanya dia yang sempat

juga menampung anak asuh juga,

yang  ibunya meninggal.

Kemudian bapaknya meninggal
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juga. Adiknya ngekost deket sini.

Kemudian kalau kakaknya sudah

menikah.

Ayahnya waktu masa remajanya

kita temen, dia yunior agak jauh

ya. Ayahnya tu memang unik,

ibunya orang Jawa, ayahnya kan

Chinese, ayahnya tu  jadi

kesayangan kakak-kakaknya

yang besar. Tapi dia juga dengan

yang lebih muda juga akrab.

Mungkin pernah ngajar anak-

anak, jadi ketika sudah besar

mereka dekat. Nikahnya sama

salah satu anak yang dulu bekas

muridnya. Orangtuanya dulu juga

ndak setuju, pihak yang

perempuan, karena masih ada

darah priyayi, kok nikah sama

Chinese.

25 Relasi Oom

dengan anak-

anak asuh?

Kalau telpon, WA apa ya masih

sering. Kalau main ke sini ndak

selalu bisa ya. Memang pernah

kumpul-kumpul agak banyak gitu

pernah. Kalau natal. Yang dulu

dari Brebes sekarang tinggal di

Bandung. Asal mulanya dia cari

kerja, ketemu suaminya di sana,

nikah. Ada yang di Bandung, ada

yang di Jakarta, ada yang di

Papua.

B3 Conditional

positive regard

+++

26 Kalau ndak

ngontak, Oom

Mungkin ya ndak sempet mikir itu

ya. Tapi ya biasanya ada saja
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mikir “Kok ndak

ngontak ya” gitu

ndak Oom?

yang ngontak. Yang namanya

Hana tu kan ada keponakannya

waktu itu tamat SMP lalu mau

SMA di Semarang. Bulan April

2015.

27 Jadi rencana ke

depannya Oom

gimana?

Ya belum tau juga ya. Mahasiswa

teologi yang butuh tempat untuk

weekend ada tapi saya belum

bisa bantu . Mereka sekarang di

tempat lain. Tapi ya selama

masih bekerja ya saya masih mau

membantu itu. tapi kalau sudah

ndak ada pendapatan ya sulit ya.

28 Kalau Oom

sendiri melihat

perjalanan hidup

Oom sampai hari

ini, ada poin-poin

yang berkesan ?

Rasa seneng, sukacita yang

besar tu antara lain kalau lagi

kumpul orang banyak. Itu masa

yang menyenangkan. Ndak

semua hari Natal begitu, tapi ada

masa-masa itu. Ada waktunya

juga dulu tu kalau saya sama

tante ke Jawa Barat ke Jakarta

ada anak-anak yang di sana to.

Anak perempuan dua yang

bersaudara tu kan ada di sana,

mereka sudah kerja semua, kalau

ketemu mereka tu ya senang.

Kalau ketemu dengan saudara-

saudara di Sukabumi tu ya

senang, kita tu rutin ke sana.

Taun inipun saya juga ke sana,

walaupun sendiri saya, tapi kota

itu ndak bisa saya lupakan. Juga

momen yang penting itu kalau

adanya wisuda. Keluarganya kan

B3 Conditional

positive regard

Ket : ada

indikasi

kongruensi

karena sudah

menjalani hidup

sesuai dorongan

aktualisasi ( A5

mendekati B5)

++++
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dateng, kita sama-sama dateng.

Saat itu sungguh-sungguh

membuat kita bahagia banget.

29 Oom ni dari dulu

seperti ini ?

Ya kalau ada proses ya saya

ndak terlalu merasakan. Yang

saya rasakan ya tadi semua

berjalan apa adanya. Sepertinya

saya ndak harus mencari dengan

sendirinya dapet gitu lho.

A4

C2

Positive self

regard

Kehidupan

eksistensial

++++

++++
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Wawancara ke-3

Nama subjek : Nathanael Rahardjo (67 tahun)

Tempat/ Tgl. Lahir : Semarang, 8 Juni 1949

Pekerjaan : karyawan swasta

Waktu : 9 Januari 2017 , pukul 19.00 – 20.00 WIB

Lokasi  : Sendangsari II , Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Kegiatan Oom

Nathanael sehari-

hari seperti apa

ya?

Kantor kan jam kerja mulai jam 8

sampai jam 5 sore. Kalau saya

sering lembur. Biasane saya

ngejar kerjaan. Memang kadang-

kadang ngerjain urusan gereja di

kantor.

2. Setelah jam

kantor biasanya

ngapain ya.

Ya pulang. Kegiatan jam 6 saya

langsung. Ada kelompok

pembinaan warga semacem PA

di salah satu kelompok. Na itu

biasanya saya buru-buru pulang.

Saya baru bisa jam 7.

Yang sering ndak terduga tu

belakangan ada orang yang

meninggal. Kadang-kadang tu  . .

kebanyakan orang Jawa ya di

gereja saya. Jadi kalau ada orang

meninggal emang cepet

dimakamkan. Tapi ada buntutnya

itu, ada 40 hari, 100 hari, 1000

hari. Biasanya kalau sudah 1000

hari sudah beres. Boleh dikata

semua kenal jadi kalau ndak
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dateng juga ndak enak ya. Kan

kalau dateng juga membesarkan

hari keluarga

3. Kalau dengan

warga di sekitar

sini hubungannya

bagaimana Oom?

Na itu belakangan saya agak

kurang. Kalau dulu sekali waktu

masih setahun dua tahun ,

pertemuannya kan malem jumat,

tiap selapanan. Malem jumat

Kliwon. Kliwonan istilahnya,  itu

saya bisa ikut dengan lebih

bebas. Saya ikut kegiatan RW

segala. Na belakangan kok

orang-orang katanya kalau kamis

tu ada pengajian. Tapi ya ndak

tau ya, saya kok ndak liat

pengajian. Mereka senenge

malem minggu. Na kalau malem

minggu kan saya latian paduan

suara.

4. Kalau tetangga –

tetangga sini

bagaimana Oom?

Ya baiklah, mereka baik-baik juga

kok jadi bisa memahami. Kerja

bakti kan minggu pagi. Kalau

saya minggu pagi kan ke gereja,

begitu selesai  ada kelas alkitab

segala. Saya pikir itu suatu hal

yang mesti kita lakukan ya, ke

gereja itu. Tetangga-tetangga

memaklumi dan memberi solusi,

ada urunan dana khusus.

B1

B3

Society

Conditional

positive regard

+++

++

5 Oom sendiri

sebelum ketemu

Tante, passion-

nya apa Oom?

Ya memang misalnya di gereja itu

saya melihat pelayanan apa yang

butuh bantuan. Misalnya aja dulu

tu saya sama sekali ndak bisa

A1 Dorongan

aktualisasi

++++
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nyanyi, tapi saya liat paduan

suara kok orangnya dikit. Saya

diajak, saya mau aja. Kemudian

untuk mengajar kelas alkitab kok

orangnya kurang, ya saya mau.

Saya mengajar sekolah minggu

dulu. Saya belajar baca-baca

buku. Orang berpendapat saya

suruh masuk teologi saja. Saya

merasa sepertinya bukan, saya

berpikir saya harus belajar

menolong orang, jadi saya terus

pilih masuk psikologi.

Terus waktu itu Seminari Baptis

buka ekstensi, sampai jogja apa

ada ekstensinya, na saya ikut.

Kemudian di jogja, di jakarta,

balik lagi ke semarang. Sisa-sisa

ekstensi yang belum lulus

diikutkan kelas reguler. Saya

sampai dapet magister divinitas

6 Jadi S1nya

psikologi, s2nya

teologi Oom?

Iya jadi saya belajar untuk ngajar

orang lain. Na kalau di teologi kan

juga belajar untuk khotbah.

Kebetulan ada satu guru yang

mengatakan kalau orang belajar

khotbah harus siap sewaktu-

waktu untuk khotbah. Itu pernah

saya alami. Saya pernah dateng

di suatu desa, ada orang

meninggal. Di gereja itu gembala

sidangnya tidak bisa kembali.

Saya ditelpon disuru, “Cari jalan

sendiri, siapa yang memimpin

upacara penghiburan”. “Gimana
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Pak Nathanael?” “Iya”, saya gitu.

Kalau dikasi tugas, tiba-tiba ada

orang lain yang menggantikan ,

ya silakan. Kita cuman melayani.

Kalau dibutuhkan siap sedia.

Kalau perlu mundur karena ada

orang lain , ya gapapa. Misalnya

waktu itu pernah saya yang

tugas, lalu ada tamu. Saya

ditanya, “Gimana Pak

Nathanael?” “Ya silakan.”

A5

A2

Real self

Organismic

valuing

+++

++

7 Itu Oom

Nathanael dari

dulu seperti itu

orangnya?

Iya dari SMA lah kira-kira. Di

gereja kan sudah terlibat. Masa

remaja saya sudah memilih untuk

melayani sebaik mungkin.

Memang juga setelah tamat

sekolah, saya juga terus bekerja,

bekerja seadanya pekerjaan

karena saya berpikir

bagaimanapun juga jangan

sampai saya bergantung sama

orang lain. jadi pekerjaan apa

yang terbuka jalannya, saya

ambil. Saya juga bilang sama

dosen saya kalau ada

kesempatan mengajar saya

senang sekali. Waktu kuliah

sempet juga jadi asisten dosen

sama ibu Mulyani dan ibu Karti.

Ibu Mulyani kalau nggak salah

pernah ngajar di Unika.

8 Itu oom kuliah di

mana?

di UGM

Dari kecil saya taulah bagaimana

rasanya kalau ndak punya uang,
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walaupun boleh dikata ndak

miskin-miskin amat. Memang

waktu itu tetangga kiri kanan

punya mobil punya motor, di

rumah saya cuma punya sepeda.

Tapi yang saya ingat ndak pernah

sampai ndak ada makanan,

masih makan 3 kali sehari. Masih

ada pembantu satu. Sebenere

cukup ya lha ya. Cuma ibu saya

tu sering cemas. Pernah satu kali

waktu saya masih kecil, saya

belum ngerti soal uang ya. Saya

cari ibu saya ke kamar, itu saya

liat dia tu baru menutup . . . Dia tu

dulu kalau naro uang tu di kaleng

biskuit persegi panjang. Dia nutup

itu sambil ngeluh, ”Ini kok uange

sudah hampir habis”. Saya bisa

cemas gitu lho. Saya tau kalau

cari uang tu bisa dapet sesuatu.

Saya belum sekolah waktu itu,

umur 4 menjelang umur 5.

Jadi waktu istri saya mbantu

anak-anak itu, saya sempet

denger cerita anak-anak itu, saya

bisa ikut merasakan. Ada yang

ndak dikirimi uang, samapi dia

hanya minum air. Ada juga yang

ibunya cuma ngasi uang seribu.

Padahal harus mbayar seribu

untuk keperluan sekolah,

akhirnya hari itu dia ndak makan

apa-apa. Ada juga yang ndak

punya makanan sama sekali di

rumah, karena ia ingin membantu
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orangtuanya ia mencabut

taneman singkong orang, lalu dia

dimarahi. Ada juga yang

mengalami paceklik dua tahun

ndak hujan, akhirnya makan

umbi-umbian. Dan itu anak-anak

yang diasuh sejak dari Jakarta,

waktu ibunya meninggal, ayahnya

sakit-sakitan. Itu pohon pisang

dibelakang rumah ditebang lalu

dipotong-potong bonggolnya lalu

dimakan.

9 Relasi Oom

dengan keluarga

seperti apa?

Deket ya. Jadi orang tua saya tu

kan kepingin saya maju, tapi

mereka juga ndak sampai hati

untuk melepas saya

pergi.Pertama saya ke Jogja, hari

pertama tu saya ya sedih tapi ya

berusaha memandang ke depan.

Kakak saya ya sudah di Salatiga,

tapi Ibu saya masih belum bisa.

Masih, masih kayaknya belum

terbiasa, merasa kehilangan. Tapi

ya memang kakak saya itu sering

di rumahnya engkong sama mak

to, jadi barangkali lebih mudah

melepaskan dia.

Waktu saya pertama kali pulang,

mungkin setelah satu bulan atau

dua bulan si Jogja. Ya senengnya

bukan main. Temen-temen di

gereja apa teriak-teriak.

Memang kami semua tu di luaran

tu termasuk orang-orang pendiam

jadi ndak terlalu banyak, ndak

A3 Positive regard +++
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sampai teriak kalau di rumah, tapi

ya kangen apa pasti ada.

Adik saya perempuan yang paling

kecil, yang lain laki-laki semua,

misalnya kalau dapat kue dari

teman ulangtahun atau apa,

dibawa pulang kue satu dipotong-

potong buat semua. Memang

diajari orangtua juga ya, kalau

ada apa-apa dibagi. Orang tua

bilang “ Mami ndak usah, papi

ndak usah, untuk anak-anak aja”.

10 Oom tidak

membeda-

bedakan dalam

menolong anak-

anak, bagaimana

ceritanya Oom?

Ya itu memang. Ya sejak di

gereja pertama kali, teman-

temannya sudah campur ya. Ada

yang sebagian yang orang bukan

chinese juga, dan mereka

sikapnya baik. Karena memang di

gereja kan diajarinya begitu,

diajar tidak membeda-bedakan.

Waktu itu ada kerusuhan-

kerusuhan itu, rupa-rupanya ya

mereka sifatnya membantu ya,

membantu melindungi. Waktu itu

saya dimana ya, saya sudah

hidup di Jakarta.Waktu ada

kerusuhan di Semarang. Waktu

itu kan ndak ada hp jadi untuk

komunikasi agak susah, mau

nelpon di rumah juga ndak punya

telpon waktu itu. Waktu itu  ada

temen saya, yang orang Jawa

yang kerja di seminari. Saya

waktu itu trus minjem telpon di

Jakarta, nelpon dia, “Tolong

C1

A3

B3

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

Positive regard

Conditional

positive regard

+++

+++

+++
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diliatken orang tua saya.” Dia

menengok ke situ, besoknya dia

cerita baik-baik saja.

Dan mungkin juga ndak hanya

orang kristen ya. Temen-temen

adik saya, adik perempuan saya

kan sekolahnya di Undip. Dia

disuruh pulang, dikawal, ada

temen-temen laki perempuan

yang sama-sama naik motor itu

pulang sama dia. Jadi waktu itu

teman-teman di Undip menolong

memulangkan yang chinese, jadi

diamankan.

B3 Conditional

positive regard

+++

11 Mengenai ayat

Galatia 2 yang

jadi pegangan

bagi Oom

Nathanael?

Dulu tu di kelas alkitab, waktu

remaja, yang ngajar waktu itu

mahasiswa teologi. Waktu itu dia

semester 3 atau 4 dari fakultas

elektro pindah masuk teologi. Dia

itu sungguh-sungguh sekali,

temen-temen juga mengagumi

dia. Di kemudian hari dia idealis

sekali, sampai seringkali

kesempatan sekolah luar negeri

dikasi ke orang lain, sampai dia

sendiri ketinggalan. Belakangan

waktu kuliah lagi dia ngga sempet

menyelesaikan doktor. Sampai

akhire hanya semacam M.Th ,

tapi dia pendidikan agama

kristen. Punya rumah juga karena

anak-anaknya sudah bekerja. Dia

sendiri bener-bener untuk

pelayanan.

Waktu itu saya kan masih SMA

B5 Ideal self +++
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itu dia sudah kuliah, bahkan

waktu saya masih SMP, dia

sudah kuliah. Dia yang mengajar,

termasuk memberi tahu saya

tentang ayat itu. Ayat itu berkesan

sekali buat saya dan itu berkesan

sekali karna iut bukan barang

yang mudah ya. Tiap kali saya

dijengkelkan orang saya inget

ayat itu. Mungkin orang ada yang

menjengkelkan, ada yang

mengkhiananati.

B5 Ideal self ++++
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Triangulasi  Bapak Natanael (1 )

Wawancara ke-1

Nama subjek : Putri (22 tahun)

Pekerjaan : Karyawan swasta

Waktu : 31 Januari 2017 , pukul 18.23 – 18.55

Lokasi  : Sendangsari II/4, Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Halo, ini saya

wawancara

dengan siapa ya

hehehe. Siapa ya

namanya?

Putri. Kalau sama Opa sama oma

, sudah dianggep seperti cucu

asuh. Tantenya putri itu adeknya

mamah. Tante kan anak asuhnya

opa. Saya kan ke sini sudah

dianggep seperti cucunya sendiri.

Kan kerja di sini, terus ikut di sini.

C5 Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

+++

2. Kerja dimana,

Putri ?

UPVC. Sudah hampir 4 tahun.

selama itu tinggal sama Tante

sama Opa di sini.

Tante Gami kan sudah dari SMP

di sini. Setiap libur, Opa sama

almarhum Oma kan sering ke

Gunung Kidul. Saya kan asalnya

Gunung Kidul. Nginep Gunung

Kidul sama tante Gami ini, anak

asuhnya ini, kan orangtua

kandungnya di sana. Jadi dah

dari kecil sudah kenal. Jadi dari

kecil sudah kenal. Mau ke sini

karena mau kerja sama kuliah.

Kuliah tahun ini. Aku kerja sek,

jadi ngumpulin uang dulu buat

B1

C1

Society

Keterbukaan

terhadap

pengalaman

++++

++++
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kuliah. Kemaren sudah daftar di

USM, ambil manajemen. Sudah

di terima, tinggal ospek. Mulai

Maret. Kuliah sore jam 5.

3. Selama ini Putri

melihat sosok

Opa itu seperti

apa?

Baik si orange, peduli, terus

sayang, sama anak-anak

asuhnya, cucu-cucu asuhnya,

nggak beda-bedain, sama.

Sayangnya itu sama semua.

A5 Real self ++++

4. Bagaimana Opa

menunjukkan

rasa sayangnya

ke anak-anak

asuh?

Perhatiannya ya kadang-kadang

soal kayak, misale ni cara

mendidik e. Jadi kalau kamu gini,

kalau kamu salah, ditegur gitu,

nanti efek e gini-gini... udah kayak

orangtua sendiri, jadi tu nyaman.

A5 Real self ++++

5 Jadi Opa

memang sosok

yang peduli ya?

Iya. Ndak mbeda-mbedain, entah

itu Jawa atau Cina, apa orang

ndak punya. Jadi guyub gitu lho,

semua dirangkul. Anak-anak

asuhnya juga bisa nyatu karena

Opa.

A5

C3

Real self

Internal locus of

evaluation

++++

++++

6 Ada yang

berkesan ndak

bagi Putri selama

tinggal sama

Opa?

Kasih sayang itu, sama

pengertian. Juga dilatih untuk

mandiri. Ya mungkin sekarang

saya di sini ikut Opa, tapi tu ya

dilatih. Nanti kedepane kan ndak

isa ikut Opa terus. “Jadi gimana

caranya kamu harus mandiri.”

Ibarate anak tu ada prosesnya ya

kalau anak bayi mbrangkang

dulu. Lama kelamaan nanti kan

Opa ya ndak ada. Masak ya terus

C5 Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

++++
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bergantung, jadi ya diajar mandiri.

7 Tante Gami

kerjanya apa?

Tante itu kerja ngajar di STT

Abdiel. Ngajar Paduan Suara di

GKI Beringin, GKT. Banyak

pelayanan. Juga ngelesi vocal di

Yudhistira.
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Triangulasi  Bapak Natanael (2 )

Wawancara ke-1

Nama subjek : Sugiyatmi

Pekerjaan : Fulltimer gereja, guru Paduan Suara

Waktu : 31 Januari 2017 , pukul 19.00 – 20.30

Lokasi  : Sendangsari II/4, Semarang

No Pertanyaan Jawaban Co

ding

Tema Inten

sitas

1. Bagaimana

ceritanya mba

Gami bisa

ketemu dan jadi

anak asuh Pak

Nathanael dan

ibu Phebe?

Tahun 1982 itu saya mulai

petualangan ke Jakarta, karena

kondisi orang tua saya kan tidak

mampu. Saya anak bungsu dari 8

bersaudara. Adik saya ke 8

meninggal, sehingga saya, anak

ke-7, menjadi bungsu. Karena

kondisi keuangan dan kondisi di

daerah saya. Saya dari Gunung

Kidul, ya sudah tidak memungkin

kan lah saya untuk melanjutkan

sekolah. Akhirnya saya diambil

kakak saya. Sebetulnya kakak

saya mencari pembantu, karena

dia punya anak, dia sendiri sibuk,

istrinya juga berdagang,

sundulan, satu tahun punya anak

dua. Lalu saya mikir, “ Daripada

cari pembantu, mending saya

saja, saya ngasuh tapi saya bisa

sekolah”. Kakak saya setuju.

Saya mengasuh keponakan kalau

pagi, jam 10.30 saya berangkat

sekolah. Saya disekolahkan di
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sekolah POLRI. Selain anak-anak

POLRI juga ada anak-anak

angkatan darat, angkatan laut.

Saya bisa sekolah situ karena

kakak saya dulu bekerja di

menhankam.

Kalau ke gereja saya mengalami

kesulitan, karena kakak saya

waktu itu hanya punya sepeda

motor, sedangkan gereja kami,

gereja GKJ itu jaraknya cukup

jauh. Jadi oleh kakak saya, saya

dititipkan pada salah satu

keluarga di lingkungan kami untuk

ke gereja baptis di dekat rumah.

Jadi saya pergi ke gereja baptis.

Kadang-kadang saya juga jalan

kaki, karena sudah terbiasa

menderita ndak punya uang ya,

jadi kalau punya uang eman-

eman kalau mau buat naik

angkot. Soale wong ndeso ya

hahaha. Akhirnya saya

mengambil keputusan untuk trima

Yesus di gereja baptis itu. Di

gereja itu, kita mengaku percaya

Yesus itu dihadapan jemaat dan

gembala sidang secara pribadi.

Waktu itu saya umur 14 tahun.

Kemudian saya dibaptis di gereja

baptis itu. Rupanya kakak-kakak

saya ada yang kurang senang,

karena saya beda sendiri,

sedangkan kakak-kakak semua

GKJ. Jadi karena kok ndak

sealiran lagi, sehingga, “ Wes koe
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dibalekke wae.” Kamu pulang ke

desa, supaya mbalik lagi ke GKJ.

Pikir mereka seperti itu.  Tapi ibu

saya, biarpun dia orang desa, tapi

dia punya pemikiran yang

modern. Jadi dia bilang,

“Dimanapun kamu berbakti kalau

kamu tetap percaya Yesus, ndak

papa.” Kebetulan memang saya

pertama kali mengenal nama

Yesus dari ibu saya. Ibu saya

yang selalu membacakan Alkitab.

Satu ketika bapak pendeta dari

gereja baptis datang ke rumah,

dengan ibu pendeta. Dia nanya,

“Giyatmi, kamu nanti mau ke

SMA mana?”. Saya jawab, “Mau

pulang”. “Lho kenapa pulang?”.

“Ya mau pulang.” Trus ibu

pendeta saya pegang tangan

saya, trus bilang, “Yuk kita

berdoa.” Saya diajak berdoa lalu

besok paginya itu beliau itu

dateng lagi, pas kebetulan kakak

perempuan saya sedang tidak di

rumah. Lalu saya ditanya begini,

“Giyatmi, sesungguhnya kamu

maunya apa?” Lalu saya bilang,

“Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya

pengen sekolah, tapi saya harus

pulang.” “Kamu mau nggak kalau

ada satu keluarga yang mau

ambil kamu, tapi mesti ke

Semarang.” Wah dengan

semangat saya bilang, “Mau!”

Walaupun nggak kenal siapa itu.
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yang penting mau, karena

pengen sekolah waktu itu. Pikir

saya, “Ah biarinlah mau jadi

pembantu juga ndak papa, yang

penting saya sekolah.”

Akhirnya saya dipertemukan

dengan keluarga yang akan

menyekolahkan saya, Pak

Nathanael dan ibu Phebe. Di situ

saya baru tau, “Lho kok orang

Tionghoa, tak pikir orang Jawa.”

Saya si kalau di kampung saya,

ndak terlalu asing dengan orang

Tionghoa. Walaupun orang

Tionghoa sedikit, tapi kami ndak

membedakan, ya walaupun si

ada istilah-istilah yang ndak enak,

tapi kami ndak sampai benci atau

gimana. Cuman ya saya merasa

heran aja, “Kok Tionghoa, tak

pikir orang Jawa.”

Jadi tahun 85 itu saya dibawa ke

Semarang, ke sini. Tetangga-

tetangga sini ya masih lengkap.

Ketika saya datang itu, ibu saya

(Ibu Phebe), mbawa saya keluar,

para tetangga tu mereka datang, “

O Bu Rahardjo, ini putrinya ya.”

Batinku, “ Itenge koyo ngene.”

Ternyata ibu saya sudah

memberitahu para tetangga itu

bahwa dia itu ke Jakarta mau

mengambil anaknya. “O anaknya

cantik ya.” “Aduh, saya itu malu

sendiri.”

Lalu saya mulai sekolah, saya

B1

A2

C3

Society

Organismic

valuing

Internal locus of

evaluation

++++

++++

++++
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disekolahkan di SMEA.

Sebenarnya saya tidak suka,

karena saya pengennya di SPG.

Karena matematika saya ndak

bisa. Aduh, saya stress.

Pokoknya saya ndak nyamanlah

dulu saya sekolah itu, tapi ada

teman-teman yang baik, yang

membantu mengejar ketinggalan

saya. Ada juga guru yang

membantu memberi les.

Tante (Ibu Phebe) tu kan bekerja

di seminari, saya sering diajak ke

seminari. Dia selalu bilang, “Kalau

kamu bisa melayani sebagai

hamba Tuhan, kamu akan

senang.” Tapi waktu itu saya

berpikir, saya ngga mungkin

kuliah, karena saya bodo. Ndak

mungkin saya bisa diterima. Lalu

ibu pendeta juga mendorong

saya, “Ayo Giyatmi, masuk

seminari.” Lalu suatu ketika ada

KKR di gereja, hamba Tuhan itu

mengatakan, “Tuhan tidak pernah

meminta orang pandai atau

punya kelebihan untuk menjadi

hamba-Nya, tetapi orang yang

punya hati. Jangan merasa bodo,

jangan merasa ndak bisa apa-

apa. Kalau kamu mau dipakai

Tuhan, maju, maju, majulah.”

Waktu itu ndak tau kenapa kaki

saya maju ke depan, padahal

mata saya tertutup. Setelah itu

ada pembinaan khusus, dan
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akhirnya saya masuk seminari.

Karena waktu itu saya ingin

mengajar dan juga saya suka

musik, mata kuliah yang saya

ambil adalah musik dan

pendidikan.

Oom (Bapak Nathanael),

terutama Oom yang

memperhatikan kemampuan saya

di bidang musik. Jadi saya

dileskan pada seorang misionaris

dari Amerika, ibu Judy Maylem,

sekarang sudah pensiun, sudah

kembali ke Amerika. Saya diberi

les musik, diajari not balok.

Pertama kali belajar lagu Handel,

saya masih ingat betul. Saya

bilang ke Bapak dan ibu, “Pak,

Bu, saya harus bisa lagu ini.”

Ayah saya kan punya

perpustakaan khusus musik, lalu

dia bilang “ Ini kaset, dengerin.”

Setiap kali saya putar, saya

nyanyikan, sambil saya pelajari.

Nah dari situlah Tuhan pakai saya

untuk melayani di bidang musik,

sampai sekarang.

C5

A5

Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

Real self

+++

++

2. Bapak dan ibu

mendukung

dengan tulus

Mbak Gami.

Bagaimana beliau

berdua

menunjukkan

kepedulian

Ya misalnya dengan mengantar

jemput saya les. Oom yang

ngantar pake motor. Setelah

punya mobil, baru tante ikut

jemput. Juga saya dicarikan guru-

guru yang bisa menolong saya,

guru-guru vocal. Guru vocal

pertama saya adalah Tante. Di

C5

A5

Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

Real self

++++

+++
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kepada Mbak

Gami?

dapur itu saya diajari masak,

diajari nyanyi. Ya banyaklah.

Cara Tante memperhatikan saya

beda dengan Oom. Kalau tante

lebih saya diarahkan menjadi

seorang perempuan supaya bisa

segala macem, segala hal. Buat

saya, ibu Phebe itu perempuan

super untuk saya, sangat

luarbiasa. ya dia memang

orangnya keras, sangat, beda

dengan ayah, kalau bapak saya

orangnya lembut, ndak pernah

marah, kalau ibu saya, tiap hari

(sambil tertawa). Tapi justru saya

deket sekali dengan ibu saya,

bahkan dengan keluarga dari ibu

pun sangat dekat, sampai

sekarang. Kalau dari ayah

terutama pendidikan. Kalau saya

kesulitan belajar, kesulitan

mengerjakan sesuatu ia selalu

membantu. Ayah saya tu selalu

supportive.Jadi banyak hal lah.

Beliau mengharapkan saya bisa

seperti ibu saya. Tapi memang

ndak bisa. Kita tu ndak bisa

menyerupai atau menyamai.

Bahkan mungkin saya hanya

sedikit sekali lah. Keteladanan ibu

saya memperhatikan orang itu

sangat luar biasa dan hampir

semua yang diperhatikan ibu

saya adalah orang Jawa, orang-

orang yang terpinggirkan. Bahkan

ibu saya tu dibohongi berkali-kali

C5

A5

Peran aktif dan

kreatif dalam

lingkungan

Real self

++++

++++
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tu ya ndak sakit hati tu. Misalnya

diperlakukan ndak semena-mena

juga kayaknya hatinya ibu saya tu

tulus gitu lho. Nek saya, saya

kalau dikecewakan, saya akan

hati-hati sama orang itu, kalau ibu

saya tu ndak.

Yang membuat saya salut kepada

mereka berdua mereka tu ndak

ada istilahnya cemburu. Usia ibu

saya tu kan lebih tua dari ayah

saya, tapi ayah saya tu setia.

Bahkan sampai sekarang pun ia

setia. Ibu saya juga perempuan

yang sangat setia. Kayaknya

seribu satu deh.

Keluarga kami bukan kaya raya,

tapi ada orang yang

mempercayakan uangnya untuk

disalurkan, disumbangkan ke

desa-desa, untuk orang-orang

yang membutuhkan.

A5 Real self ++++
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