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Transkrip Wawancara Subyek 1 
Wawancara 1: Maret 2012 

 
No. Pertanyaan  Jawaban Kode Catatan
1 Slamat pagi, namanya siapa dek? XAX..   
 Oya, A. Asalnya darimana? Semarang 
 Semarang, jadi lahirnya di 

semarang, sekarang tinggalnya 
juga di semarang? 

He’em. Lahir di Semarang, sempet beberapa tahun 
di Jakarta, terus balik lagi ke Semarang. 

  

 O, ada apa di Jakarta? Sekolah 
disana? 

Iya sekolah, TK SD, terus balik lagi ke semarang. 
Lanjut ke semarang. 

  

 Smp disini? Heem
 Smp mana tadi dek? Yoris.
 Sd nya? Santo Yusup yang di Semarang.
 Oke, sekarang di Semarang 

tinggalnya dengan siapa? 
Orang tua. Ayah, ibu. Dirumah.   

 Ayah kerjanya apa? ee jadi keluarga punya SPBU, papah yang bagian 
ngecek- ngeceknya. 

  

 Mamah juga terlibat disitu? mamah enggak, dirumah. Ibu rumah tangga. 
Dirumah aja adem ayem. 

  

 Hehehe, SPBU dimana to? Ada 5. E, semarang, terus Jakarta 2, demak 1, ehh 
jakarta 3 apa 2 gitu, pokoknya jumlahnya 5. Yang 
semarang 1.

  

 Jadi ayah sering luar kota gitu? kalo papah kebetulan seringnya ngecek yang di 
Demak. Apalagi sekarang kan Demak kayak lagi 
ada pembangunan, jadi tu papah sekarang pulang 

  



Cuma rabu sama sabtu. Rabu sabtu minggu papah 
dirumah tapi selain itu pulang ke Demak. 

 oo gitu.. jadi keseharian sering 
sama mama. Tapi ndak yo sering 
dirumah? 

iya, hahahaha...  sering dirumah sih enggak sih.. 
kalo libur iya, tapi keseringan kalau libur pun kalo 
nggak main kerja gitu.. 

  

 kerja dimana sekarang? Aku event tok mas. SPG SPG event kayak gitu 
tok. 

  

 event apa? kemaren sih habis dapet air asia 2 minggu.   
 ohh SPG event tu gimana to dek? jadi kalo misalnya Air Asia ngadain promosi gitu 

ya, kayak kemaren rute baru Semarang-Jakarta dia 
pake SPG Cuma 2 minggu, kayak gitu, 
bayarannya per hari.

  

 Spg nya itu di pesawat? enggak, di kayak mall. Jadi kita mbagi brosur, 
ngasih promo, kayak gitu.

  

 ohh gitu waktu ngisi liburan ya? ho’o, jadi aku waktu SP itu ya ngambil kerja itu.   
 Sp nya ngambil apa aja? Agama sama KWN.   
 kalau selain kerja main biasanya 

kemana aja? 
aku kalo pas kuliah gini ya mas, main paling 
temen ngajak tongkrong kemanaa gitu, paling 
nongkrong di robuchon atau apa, kayak gitu. Tapi 
keseringan sih paling aku pulang, terus malem 
nanti aku nongkrong sama temenku yang anak 
Rinjani.

  

 oo, di Rinjani View atau dimana? Enggak, jadi temenku tu dulu tetanggaku di 
Jakarta. Temen kecil, dia terus kuliah disini. Dia 
dikasih rumah sendiri sama orang tuanya gitu. 
Kita biasanya kumpul disitu.

  



 ohh gitu.. ee, hobbynya apa 
mbak.? 

Kalo dibilang punya hobby sih enggak mbak, 
hidupku tu kayaknya ya mengalir. Apa yang aku 
pingin ya aku lakuin. Aku tu nggak bisa yang 
namanya hobby satu tak terusiiiin, gitu nggak 
bisa. Paling gakbisa rutinitas aku sebenernya.

  

 Jadi kalo waktu sengang ya main 
gitu ya. Kalau dirumah? 

Main, tidur, dengerin musik, nonton TV. Itupun 
udah jarang sekarang.

  

 Suka musik apa ni? Aku apa aja yang enak didenger owk, heheee... 
nggak ada satu yang patokan. Haha.. 

  

 Hahha.. oke, megarah ke 
pengalaman mengonsumsi 
alkohol. Dek A sudah 
mengonsumsi alkohol apa aja ni? 

Wahh kalo nyebutin merek banyak mas. Tapi 
keseringan aku paling suka bayliess.  

1 Alkohol favoritnya 
adalah bayliess. 

 Bayliess, itu beras apa gandum 
ya? 

Ee kayaknya sih gandum. Jadi karena aku cewek 
jadinya aku suka juga yang alusan gitu. Kalo 
misal kayak Jack D kayak gitu pernah nyobak tapi 
agak keras gitu. Jadi tu rasanya nge flynya tuh 
nggak enak gitu. Enaknya kan pelan-pelan.

1 Pernah 
mengonsumsi Jack 
D. 

 Oke itu favoritnya ya? Favorit kedua paling Vibe kalo nggak Martel. VB 
yang Cappucino. Aku itu sih biasanya sama 
temen-temen.

1 Disamping bayliess 
juga suka vibe dan 
martel.

 Ohh gitu ya, selain itu sering 
minum apa aja? 

Kalo dibilang sering sih aku dari kecil lebih sering 
Red Wine. Karena aku minum tu sebenernya 
karena Eyang sih mas. Jadi Eyang tu dulu Jendral. 
Ya, suka dikasih anggur-anggur kayak gitu lah. 
Pertama dari kecil tu Cuma dicobain gitu lho. 

1 
 
 
3 

Sering 
mengonsumsi red 
wine. 
Konsumsi pertama 
karena diberi wine



Maksudnya eyang tu biar kamu tau terus besok 
gede tu kamu nggak kayak gini. Tapi tu terus, kok 
malah enak.. hehehe. Aku tu sebenernya minum tu 
juga bukan untuk ngilangin stress gitu, tapi karena 
aku tu suka rasanya gitu. Tapi karena aku ketemu 
anak-anak yang hobbynya gitu, yaudah.. 
keterusan.. 
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5.d 
 
 
5.b 

eyang 
 
Merasakan dampak 
enak setelah 
mengonsumsi, suka 
rasanya 
 
Alasan sekarang 
mengonsumsi: suka 
rasanya, 
 bertemu teman-
teman yang juga 
suka mengonsumsi

 Oo, begitu sejak kecil ya? Sejak 
berapa tahun? 

Kelas 6 SD. Itu pertama dicobain. Terus dari SMP 
keterusan itu dapet temen-temen yang kayak gitu 
yaudah.. 

2 
 
 
2 

Pertama 
mengonsumsi saat 
kelas 6 SD 
Mengonsumsi 
berlanjut karena 
teman-teman

 Kelas 6 SD minum apa dulu 
inget? 

Pertama kali Red Wine, cuman mereknya lupa.   

 Setelah minum itu lalu jadi 
kebiasaanmu dari kelas 6 SD? 

Enggak, waktu kelas 6 SD sekali coba. Terus 
diem, begitu SMP pengen coba lagi. Dan sekarang 
sampai kuliah tu sekarang eyang tahu kalo 
ternyata aku sama temen-temen kayak gitu, jadi 
yaudah. Eyang tu kan orang sibuk mas, jadi sering 
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Waktu SMP ingin 
coba lagi 
 
 



gak ada waktu buat aku, terus paling nanti ngajak 
makan malam, habis itu minumnya wine. Jadi 
sama eyang tu udah biasa gitu, eyang juga udah 
ngerti aku.  

 
5.c 
7 
 
 
8 

 
Alasan 
mengonsumsi 
sekarang: bersama 
kakek. 
Lokasi 
mengonsumsi: 
rumah makan

 Itu nggak dilarang? Eyang tu paling ngelarang tu ya Cuma ee, untuk 
nggak sampai mabuk. Jadi minum tu ya untuk ya 
kamu suka. Cuman istilahnya tu rasan-rasan 
dimulut tapi jangan sampai terus mabuk sampai 
ngaco segala macem tu enggak.  

  

 Oo begitu, jadi sejak kelas enam 
SD ya. Jadi yang mendorong 
untuk mengonsumsi alkohol 
pertama kali karena dicobain 
eyang ya. 

Iya, niatnya eyang tu buat aku nggak penasaran 
gitu lho. Jadi aku udah tau rasanya, habis itu 
yaudah. Tapi malah aku suka, jadi menurutku 
kayak minum fanta gitu lho. Orang kan ada yang 
suka fanta, coca cola, yaudah terserah dia gitu. 

  

 Oo, dampak yang dirasakan 
setelah mengonsumsi pertama 
kalinya apa ya? 

Yang tak rasain ya cuman sekedar aku suka 
rasanya, udah. Cuman sekarang karena aku 
sekarang udah gede, temen-temenku kumpulannya 
kayak gitu, yang aku rasain ya kalo pas aku lagi, 
pikiran lagi suntuk itu juga mbantu dikit sih. 
Untuk setidaknya menenangkan sedikit gitu lho. 
Sebenernya kalo begitu kita udah mulai nge fly  
terus besoknya pun sadar pun juga tetep akan 

 
 
 
5.b 

 
 
 
Alasan sekarang 
mengonsumsi: 
pikiran suntuk 
(tertekan) 



kepikiran lagi, cuman setidaknya untuk sementara 
itu untuk kalo setidaknya udah nggak kuat 
mikirin, gitu. 

 Oo, jadi sekarang kalau minum 
ya karena kalau ada pikiran 
kayak gitu ya. Selain itu ada 
nggak alasan lain? 

Alasan lain mungkin kalo pas lagi ngumpul sama 
temen-temen. Karena kan kebetulan temen-
temenku ya kayak tadi itu, kumpulan lesbi sama 
homo gitu. Dan mereka kalo ngumpul tu nggak 
mungkin nggak minum gitu. Jadi sekalinya 
mereka ngumpul tu ya udah lah nggak ada yang 
namanya air putih sama sekali, jadi ya minum 
kayak gitu lah.

5.c Alasan sekarang 
mengonsumsi: 
berkumpul dengan 
teman-teman 
komunitas lesbian 
dan homo 

 Kamu tertarik dengan lesbi dan 
homo?kamu ngumpul dengan 
mereka? 

Enggak. Aku ngumpul dengan mereka karena 
temenku yang dari kecil itu yang punya rumah itu, 
kan temenku dari kecil. Itu dia dari kecil tu 
kayaknya salah asuhan, akhirnya dia lesbi. Nah 
dia itu gitu karena.. ee, sedikit aja ya cerita.. 
orangtuanya itu hamil, terus si cowoknya nggak 
tanggung jawab. Akhirnya karena ibunya ngerasa 
sakit, terus akhirnya pacaran sama cewek. Jadi 
dari kecil, kan kalo psikologi itu golden age kan. 
Di golden agenya itu dia berpikir kalo cewek itu 
ya harusnya sama cewek gitu lho. Jadi dia tu lesbi 
karena tanpa disengaja gitu lho. Yaudah akhirnya 
aku tu temenan ama dia. Aku kan udah ngerti 
dunia kayak gitu, dan aku ngerti anak ini tu salah 
gitu lho sebenernya. Ya cuman aku nggakbisa 

  



ngomong salah. Ya karena dia nggak, ini bukan 
salahnya dia kan. Sampai akhirnya dia SMP SMA 
kita pisah kan. Dari Jakarta ke Semarang itu aku 
masih kontak-kontakan terus. Sampai akhirnya dia 
kuliah ngikutin aku ke sini. Kuliah di semarang. 
Cuman terus dia akhirnya malah mbikin 
perkumpulan itu. Nah jadi aku ngumpul sama 
mereka ya sebatas karena deket sama temenku itu. 

 Oo, nah kalau gitu berarti sering 
ya minum gitu? 

Ya mungkin seminggu sekali. Seminggu sekali, ya 
paling jarang dua minggu sekali.  

9 Komunitasnya 
berkumpul 
seminggu atau dua 
minggu sekali.

 Sejak kuliah sudah mulai intens 
seperti itu ya? 

Intens dari kelas tiga SMA. 2 Intens 
mengonsumsi sejak 
kelas 3 SMA. 

 Budgetnya berapa ya sebulan? Kalo dibilang budget itu aku nggak bisa kira-kira 
mas soalnya waktu SMA itu iya paling kita 
keluarnya 200, patungan gitu lho. Tapi terus 
begitu kuliah ini kan kumpulannya banyak, 60 an 
orang. Jadi nggaktahu kita beli berapa botol, dah 
pokoknya dibagi rata. Paling ya sekalinya kita 
kumpul kita keluar 150 ribu.  

4 
 
 
 
 
6 

Uang yang 
dikeluarkan untuk 
mengonsumsi 
alkohol waktu SMA 
RP.200.000,00 
Uang yang 
dikeluarkan 
bersama komunitas 
saat ini  
Rp 150.000,00

 Adakah alasan lain disamping Pertama kalau ada pikiran, pertemanan, terus 5.c Alasan 



kalau sedang ada pikiran? kadang kalau pas kita ngerayain sesuatu. Terus 
keseringan tu kita ngerayain, misalnya ya mas 
kalau kemarin kita udah party terus malem ini ada 
beberapa temen yang istilahnya jaman sekarang 
lagi galau ya udah. Ehh kita ngumpul yuk, lagi 
pada galau ni, ya akhirnya terus merayakan 
kegalauan bersama. Nahh kalau pas kayak gitu tu 
borosnya minta ampun. 

 
 
 
 
5.b 

mengonsumsi 
sekarang: 
merayakan sesuatu. 
 
Alasan 
mengonsumsi 
sekarang: teman-
teman dalam 
komunitas sedang 
galau

 Kalau minum biasanya dimana? Dirumah temen. Kita tipe anak yang ee, ya kita 
rusak. Tapi cukup kita tahu kita rusak, tapi kita 
nggak open gitu lho mas. Jadi kalau aku di 
kampus, mereka-mereka dikampus sendiri pun 
mereka juga kita biasa gitu lho. Kita nggak 
menonjol, terus kita nggak nunjukin kalau kita 
rusak, enggak. Jadi kalau ditanya pada suka 
dugem ya? Kita jawab enggak. Karena kita nggak 
suka dugem, kita tu sukanya private party. Jadi 
bener-bener temen sendiri gitu lho. Sebenernya 
bukan masalah Cuma mau mengelompok. Cuman 
kita tipe anak yang lebih suka ee, nggak gampang 
nyaman sama orang. Jadi kalau di keramaian itu 
kita nggak nyaman gitu lho. Kita lebih nyaman 
rame tapi temen kita semua gitu lho. Karena toh 
juga kalo kita lagi mabuk itu kelakuan aneh-aneh 
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lokasi 
mengonsumsi 
alkohol bersama 
komunitas biasanya 
saat private party 
dirumah teman 
(kawasan rinjani). 
 
Suka private party 
karena tidak 
nyaman dengan 
keramaian dan tidak 
mau membuka aib 



kan mas. Kalau pas di kelab itu kan rasanya 
gimanaa gitu lho. Kok kita kayak mbukak aib kita 
sendiri. Makannya kita lebih seneng private party 
dirumah. 

 Oo, biasanya kalau mabuk itu 
biasanya ngapain aja to? 

Aneh-anehnya sih ya kalo yang aneh-anehnya 
lucu-lucuan kayak temenku yang habis minum 
ngomel sendiri, terus sama temen-temen lain yang 
pada dia resek, dikunciin kamar mandi, kalau 
yang sama pasangannya sih ya paling lanjut ke 
kamar.  

 
 
6 

 
 
A dan teman-
temannya setelah 
mengonsumsi 
alkohol biasa 
ngomel sendiri, 
resek, dikunci di 
kamar mandi,  
dan yang bersama 
pasangannya paling 
lanjut ke kamar. 

 Ohh.. kalau tadi minum karena 
nggak enak hati tu, kalau minum 
terus lupa? 

Bukan lupa, tenang. Heem, jadi di ati tu ya masih 
kepikiran. Tapi tu setidaknya tidak sesakit yang 
tadi gitu lho. Karena kan kadang, apalagi kalo aku 
kan cewek gitu lho. Kadang kalau lagi sakit tu 
kayaknya kan lagi nyesek gitu lho.  

6 Saat tertekan, 
alkohol tidak dapat 
melupakan masalah 
namun membuat 
tenang.

 Oo, itu sampai mabuk gitu ya? Kalau dibilang sampai mabuk tu aku enggak ya 
mas. Istilahnya ada kan orang mabuk sampai 
nggak, bener-bener nggak sadar gitu kan. Kalau 
aku masih yang sepersen dua persen masih yang, 
masih bisa ngomong, masih bisa sadar. Begitu aku 

6 penggunaan alkohol 
dapat 
menghilangkan 
kesadaran, namun 
A tidak 



tidur, bangun pun aku masih bisa inget semalem 
tu aku ngapain aja gitu lho. Dan akupun 
membatasi diri nggak sampai yang kita itu ilang 
sadar gitu lho. Karena kebanyakan temenku hamil 
itu karena kecelakaan kayak gitu. Jadi nggak sadar 
gitu. Kalo aku sih ya, rusak tapi ya nggak gitu-gitu 
banget gitu lho.  

mengonsumsi 
sampai 100% hilang 
kesadaran 

 Oo, tapi besik paginya inget lagi 
ya? 

Inget tapi cuman setidaknya udah sedikit tenang, 
jadi karena, ya aku nggak tau sih mas, karena aku 
sama temen-temenku yang emang lagi bermasalah 
atau apa, cuman kalo kita lagi sakit tu keinginan 
untuk selesai semuanya tu sering banget. Gitu..

6 Konsumsi alkohol 
dapat membuat 
sedikit tenang 

 Selesei semuanya gimana? Bunuh diri. Jadi kalo kita pas bener-bener nyesek 
gitu rasanya tu dah, udah yang keinginan untuk 
bunuh diri tu selalu ada gitu. Jadinya makannya 
kita tu kalau lagi galau akhirnya satu kumpulan tu 
ngumpul. Jadi setidaknya tu kalau kita bangun tu 
setidaknya kita bebannya tu dah sedikit ilang gitu. 
Karena kalau lagi manteng-mantengnya tu kadang 
ngeri gitu mas. 

5.d Keinginan bunuh 
diri mengarah 
menjadi tindakan 
mengonsumsi 
alkohol karena takut 
dosa. Selain itu juga 
diyakini percuma. 

 Oo jadi ini ya sebagai pelarian 
juga ya. 

Heem. Jadi kalau dikamar sendirian gitu kan ngeri 
gitu lho.  

  

 Seandainya waktu galau nggak 
minum alkohol gimana? 

Pernah sih nyoba. Dan sebenere sih yo nggakpapa. 
Hidup kita yo istilahe tetep berjalan gitu lho. 
Cuman ya kita tu kayak apa ya, ngomonge tu 
mempersingkat waktu gitu lho mas. Jadi tu kalo 

10 Jika tidak 
mengonsumsi 
alkohol tidak ada 
masalah. 



kita nggak konsumsi tu kita galau misale dari jam 
12 malem galau sampai pagi kan ngerasain sakit 
kan nggak enak. Lha kalo misale kita udah nge fly 
kita kan paling nggak yang jam-jaman, soale kan 
makin malem, makin pagi tu kita ngerasain sendiri 
tu bisanya makin pingin selesai gitu. Jadi 
istilahnya yang tadinya kita ngerasain tiga jam, 
dengan ini paling sejam tok kayak gitu.  

Penggunaan alkohol 
untuk 
mempersingkat 
waktu stress agar 
tidak lama. 

 Oo gitu. Jadi alasan yang lebih 
utama dalam dek A mengonsumsi 
alkohol yang mana? 

Kalau aku faktor utama sih paling ini sih, karena 
menenangkan. Keinginan bunuh diri sih ada sih, 
tapi istilahnya sebelum aku bunuh diri mending 
aku minum sek lak wes. 

  

 O, tapi tetep ada ya ketika 
jengkel memuncak lalu ingin 
bunuh diri gitu ya? 

Ehe.. karena aku sama temen-temenku memang 
basicnya kita anak yang sama-sama butuh gitu lho 
mas. Kita sama-sama butuh kasih sayang. Jadi 
entah mereka di keluarganya masalah apa, aku di 
keluarga masalah apa, aku waktu kecil 
masalahnya gimana, jadi kita tu terbentuk sama 
yang, mungkin terlalu rapuh kalau aku bilang . 
terlalu rapuh dalam artian kita tu tipe anak yang 
dibilang labil tu ya bukan, cuman karena aku 
pernah ada kekecewaan, temen-temen juga ada 
kekecewaan, jadi masalah dikit bagi kita tu udah 
kayak sakiit banget gitu lho. Karena sebelumnya 
tu kita udah ada luka. Gitu lho.  

  

 Boleh aku tau kekecewaan seperti Emm kalau aku sih, jujur ya mas, aku ada pernah kematian kakak 



apa yang dialami? dibawa ke psikiater. Itu karena aku sering 
mengalami gangguan yang aku nggak bisa tidur. 
Tapi nggak bisa tidurnya tu parah. Jadi kadang 
empat hari itu aku nggak bisa merem. Empat kali 
24 jam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Lha 
insomnia kayak gitu kan nggak sehat kan. Terus 
dibawa ke psikiater ternyata dulu aku waktu umur 
delapan tahunan aku pernah kehilangan kakak. 
Jadi aku tu ceritanya dua bersaudara, tapi dari aku 
kecil aku deket sama tiga kakak sepupuku. 
Sebenernya empat. Cuman waktu delapan tahun 
kakakku yang satu ini meninggal. Terus kebetulan 
dia ini emang yang deket sama aku. Jadi kakak-
kakakku yang lain itu kan istilahe jauh banget kan 
umure sama aku. Kakak yang aku anggep kakak 
pertamaku itu umure jarak 10 tahun lah sama aku. 
Jadi udah beda dunia kan sama aku. Jadi kakakku 
yang deket sama aku ini tiap dia pulang sekolah 
nemenin aku main, nah terus pas aku umur 
delapan tahun dia nggak ada. Dia meninggal. Aku 
13 tahun, jarak lima tahun sih. Begitu dia nggak 
ada aku nggak tahu apa yang, aku juga udah lupa, 
tapi tu ada kayak kekecewaan yang aku tu 
nyalahin banyak orang. Saat dia nggak ada itu aku 
nyalahin banyak orang. Nggak tau, aku juga lupa 
masalahnya waktu itu. Dia meninggalnya tabrak 

terdekatnya saat 
berusia 8 tahun 
menimbulkan 
kekecewaan hingga 
mengalami 
insomnia di usia 16 
tahun.  



lari. Aku sempet, ya waktu itu aku nyalahin yang 
nabrak. Cuman sempet yang aku inget juga ee, 
aku nyalahin polisinya. Karena udah mau dibawa 
ke rumah sakit cuman nggak dibolehin gitu karena 
udah terlanjur dipanggilin ambulan. Sampai 
akhirnya dokternya bilang kalau ini tadi lebih 
cepet, mungkin bisa ditolong. Jadi tu kayak, aku 
tu ada kayak ada yang harusnya, harusnya, 
harusnya. Gitu lho mas. Jadi kan kayak itu kan 
terus ya namanya anak kecil umur delapan tahun 
ya mas, waktu aku kecil kecewa tu aku nggak bisa 
ngomong gitu lho. Aku nggakbisa ngungkapin itu, 
jadi kekecewaanku yang harusnya apa, apa, apa tu 
aku nggakbisa ngomong. Jadi akhirnya aku diem 
tapi marah. Sebenernya aku marah kecewa, ya 
sebenernya tu aku pingin marah gitu lho. Cuman 
terus baru ketahuan tu baru aku umur 16 tahun. 

 Ketahuannya gimana? Ketahuannya karena pas aku nggakbisa tidur itu. 
Terus dibawa ke psikolog, psikolognya nggakbisa 
ngutik-ngutik, terus dibawa ke psikiater. Dikasih 
obat tidur, sampai dosis yang tertinggi pun 
nggakbisa mempan gitu lho. Jadi sampe dikasih 
obat tidur pun tetep nggakbisa tidur. Sampai 
akhirnya terus aku disuntik klorofoam. Obat bius, 
jadi obat bius yang bisa dikategorikan narkoba 
gitu. Jadi terus psikiaternya ngomong, kan aku 

  



ditanya. Kekecewaan apa din? Nggak tahu, aku 
ngerasa hidupku biasa aja gitu lho. Sampai 
akhirnya si psikiater itu narik kesimpulan kalo 
kekecewaanku karena aku dari umur delapan 
tahun, baru keahuan umur 16 tahun, ini selama 
delapan tahun kan udah tak simpen gitu lho mas. 
Itu kalo misalnya pondasi udah terkunci sama 
anak ini. Jadi kata psikiaternya nggakbisa diapa-
apain anak ini. Yaudah biarin aja dia hidup kayak 
gini. Dan aku sih untungnya yang aku alamin ini 
nggak ganggu orang gitu lho. Mungkin itu ganggu 
kesehatanku, mungkin itu ganggu jam tidurku. 
Tapi prinsipku sih yang penting aku gak ganggu 
orang gitu lho. Jadi dulu kan psikiaterku 
ngomong, mau nggak kamu ngungkapin 
semuanya? Kalau kamu mau mengungkap 
semuanya membuka semuanya, istilahnya 
pondasimu itu udah kamu kunci gitu lho. 
Ibaratnya alam bawah sadarmu udah kamu kunci, 
kalau kamu membuka kunci itu saya bisa bantu 
kamu. Terus aku bilang, apa lagi yang mau 
diungkit gitu lho. Aku delapan tahun, istilahnya 
waktu itu aku berpikir delapan tahun aku susah 
payah untuk berdiri, setelah berdiri aku 
ditumbangin lagi gitu lho. Jadi waktu itu aku 
nolak karena aku udah bisa njalanin hidupku yang 



normal gitu lho. Kenapa yang kemaren diungkit-
ungkit lagi, cuman psikiaternya ngomong biar 
kamu bisa tidur. Cuman aku bilang aku nggakbisa 
tidur itu urusanku sendiri gitu lho, bukan urusan 
kalian, aku kan gak ganggu kalian kalo pas aku 
gakbisa tidur. Yaudah akhirnya mereka angkat 
tangan semuanya.  

 Berawal dari kekecewaan ini lalu 
berlanjut ke konsumsi alkohol 
kah? 

Mungkin. Ya berawal dari kekecewaan, terus 
ngumpulnya sama temen-temen yang juga 
mengalami kekecewaan yaudah. Akhirnya kita 
mengalami perasaan senasib sepenanggungan. 
Karena mereka suka alkohol yaudah, akhirnya kita 
nggabung, keterusan..  

7 Menemukan 
kesamaan perasaan 
dari teman-teman 
yang mengalami 
kekecewaan dan 
suka mengonsumsi 
alkohol, kemudian 
konsumsi alkohol 
berlanjut.

 Menjadi sebuah rutinitas gitu, 
atau ini menjadi sebuah gaya 
hidup? 

Iya. Kalo aku dibilang gaya hidup sih enggak sih 
mas. Karena jujur aku bukan mau ngomong apa-
apa, cuman dengan aku masuk fakultas psikologi 
kan banyak juga anak-anak yang suka minum dan 
nggak Cuma psikologi sih, unika katakan. Aku 
lebih mengatakan mereka  yang gaya hidup karena 
pertama, mereka dugem. Kedua mereka open. Ke 
orang-orang mereka menunjukkan bahwa ini lho, 
aku tukang minum. Jadi semua orang tau gitu lho. 
Jadi aku mengatakan mereka yang gaya hidup gitu 

  



lho. Kalau aku karena ini aku sama temen-
temenku, ini privasiku. Jadi aku nggakbisa menilai 
itu gaya hidup sih. Kalau mereka-mereka yang 
open, menurutku itu yang gaya hidup mereka. 
Karena beberapa temen yang aku kenal di kampus 
ini, mereka bangga gitu lho mas ketika mereka 
minum. Jadi terus malah, ada sih satu temen 
cewekku yang misalnya kita lagi ngumpul gini ya, 
terus dia malah cerita-cerita waktu dia minum, dia 
malah open gitu lho mas. Terus jadi semua orang 
tau kalau dia tukang minum, aku sampek kok dia 
malah bangga ya? Sementara aku sama temen-
temen, kita ya bukannya munak ya cuman kita 
nggak suka aja, ya ini bagian dari diri kita, cukup 
kita yang tahu gitu.  

 Kamu nggak meng-open, apakah 
dalam anggapanmu itu minum 
bukan suatu yang positif? 

Dalam anggapanku gitu. Aku tu gini mas. Ee, aku 
dari dasarnya aku sudah ngerti aku suka rasa itu, 
tapi ini berimbas jadi pelarianku kan. Sesuatu 
yang aku jadiin pelarian tu aku menganggap itu 
bukan hal yang positif gitu lho. Jadi ketika aku 
ketemu mereka yang ketemu dengan mereka 
terbiasa dan open, aku nggakbisa kayak mereka 
gitu lho. Aku nggak open karena kalau orang tau 
aku minum pasti mereka pengen tahu kamu tu 
kenapa to din? Gitu lho. Jadi aku membatasi masa 
lalu ya masa lalu, yang kemaren-kemaren nggak 

 A tidak ingin orang 
lain tahu tentang 
masa lalu dan 
kondisi 
kehidupannya. 



usah dibahas lagi gitu lho. Karena aku deket 
dengan anak-anak ekonomi, mereka juga tanya 
gitu lho. Kok kamu mau to din kumpul sama 
mereka-mereka yang kaum lesbi sama homo yang 
istilahnya dipandang yang mereka tu anak-anak 
yang salah gitu kan. Padahal mereka sebenernya 
itu kan pilihan hidup mereka gitu lho. Toh mereka 
mau lurus juga bisa, cuman merekanya aja yang 
gak mau gitu lho. Toh kalo aku cerita mereka gini-
gini toh akhirnya aku juga mbuka diriku sendiri 
gitu lho. Makannya aku nutup akses lah kalo 
dibilang. 

 Kamu tau nggak kalo alkohol itu 
dampaknya nggak baik? 

Tau, sebenernya udah beberapa kali sih mas. Ah 
berhenti, ah berhenti. Tapi sampai tempat, pastilah 
berhenti itu pengen mas karena besok kan aku 
harus mengandung. Aku mikir lah besok anakku 
piye gitu kan. Cuman ya piye ya, nanti begitu ada 
masalah dikit gitu aduuh.. ya pernah sih sekali dua 
kali berhenti ngonsumsi. Waktu aku sakit tu nggak 
ngonsumsi ama sekali. Cuman ya itulah, behenti, 
mbalik lagi, hehe. 

 A ingin berhenti 
karena besok akan 
mengandung. 
Pernah mencoba, 
tetapi kembali 
mengonsumsi 
karena ada masalah. 

 Hehe.. o gitu, kalau pas private 
party tu biasanya apa aja yang 
dilakukan? 

Ya paling kita dateng kumpul di tempat biasa. 
Yawes paling kumpul-kumpul cerita-cerita. Ehh 
kenapa sih? Gini-gini-gini.. terus nanti bercanda-
bercanda sambil minum. Dan kebetulan karena 
temenku udah biasa minum, kita jarang ada yang 

  



mabuk gitu lho mas. Jadi istilahnya udah kebal. 
Jadi minum tu kayak minum soda gitu kan. Terus 
cerita-cerita terus kalo pas ada something yang 
kayak valentine party apa yang kayak gimana gitu 
mungkin yang berimbasnya kalo bisa dibilang 
dugem itu pasti. Kita, temenku pun minta sama 
orangtuanya rumahya tu dibikin kedap suara. Jadi 
yaudah, kita biasa dugeman disitu. Terus kalo 
yang para lesbi-lesbi homo-homo itu ya paling 
mereka sama pasangannya. Masuk kamar apa 
gimana.  

 Kalau pas ngumpul karena ada 
masalah itu masih bisa dibilang 
private party kah? 

Masih mas. Kita galau, tapi sampai sana tu kita 
nggakbisa nangis gitu mas. Jadi sampai sana 
akhirnya malah seneng-senengan sama temen-
temen gitu lho. Heboh sendiri gitu lho. Jadi 
ngumpul sama mereka itu setidaknya berapa jam 
gitu kita lupa sama masalah kita.  

  

 Ada cerita-ceritanya apa cuma 
seneng-seneng? 

Ada. Ngumpul terus ehh kenapa sih, galau 
kenapa? Terus mereka cerita ehh pasanganku gini-
gini bla-bla-bla. Tapi dia udah gak nangis gitu lho. 
Mungkin dia dirumah nangis tapi sampai sana 
mau nangis tu dia nggakbisa. Karena kita tu juga 
temen-temen yang istilahnya kita tau dia sakit, 
kita nggak mau mendramatisir karena kalo tambah 
sakit kan kasihan.  

  

 Tapi saat cerita-cerita itu plong Aku biasanya gini sih mas. Iya kita rame. Cuman   



nggak? pasti dari keramaian itu ada lah satu dua orang 
yang pasti kita percaya gitu lho. Jadi kita itu 
plongnya itu waktu quality time sama si dia. Pasti 
kan kita 60 orang kan nggak mungkin kita jadi 
satu terus. Pastikan kita mencar sana-sini. Lha pas 
aku berdua sama temenku yang dari kecil ini aku 
plongnya disini. Jadi di awal ngumpul mereka 
tanya istilahnya beban berkurang lima persen lah, 
udah cerita. Kenapa sih pacarmu? Gini-gini. Tapi 
nggak semua tak ceritain gitu lho. Karena aku tipe 
anak yang gakbisa cerita mendalam gitu lho. Jadi 
yang tak ceritain sama orang luar tu sebenernya 
sesuatu yang sebenernya simpel-simpel. Mungkin 
bagi orang lain kok kasian banget ya dia. Tapi aku 
mikir-mikir itu masih simpel gitu lho. Jadi yang 
tak ceritain itu nggak seberapa sakit sama yang 
sebenernya aku rasain. Jadi aku sama temenku 
yang namanya priscil itu, aku ceritanya sama dia. 
Bener-bener plongnya itu ketika udah cerita sama 
dia gitu lho. Karena semua bosokku tak bukak 
sama dia gitu. Tapi sama yang lain-lain paling 
Cuma sebatas pacarku ngamuk, gitu tok. Tapi 
yang ngamuknya gimana sampek gimana tu Cuma 
si priscil yang tau. Hehe.. kaget to mas? Karena 
beberapa orang selalu kaget.

 Nah aku denger kamu jualan Heem, minuman. Bali. Kebetulan temenku satu A juga menjual 



alkohol juga? Darimana? Indonesia gitu ya jadi dari sabang sampai merauke 
tu ada temenku. Jadi kan dia ngomong ada ni 
temenku yang bilang din ni aku ada, dia kan kerja 
di kapal kan. Suka dapet, kalo ada barang mau 
masuk kan mereka suka nglobby biar dilancarin. 
Nglobbynya itu berapa barang, nggak mungkin 
Cuma satu dua botol gitu lho. Jual pie? O pie yo, 
lobbyan, kita untungnya gedhe-gedhean gitu kan. 
Yaudah aku masarin disini, ada yang masarin di 
bandung, ada yang masarin di jakarta. Kayak gitu. 

alkohol hasil lobby. 

 Satu botol nyampe berapa tu 
harganya? 

Macem-macem. Aku jual banyak banget mas, 
mulai dari Jack D sampai Baylies, VB, martel, 
terus wine, wine tu dari yang red wine, rose wine, 
white wine, ya macem macem sih, kalo disebutin 
satu-satu ya rempong.. 

 A menjual 
bermacam alkohol 
antara lain Jack D 
sampai Baylies, 
VB, martel, terus 
wine, wine tu dari 
yang red wine, rose 
wine, white wine, 
dan lain-lain. 

 Untungnya nyampe berapa tuh? Untungnya sih satu botol nyampe 200an lebih. 
Tapi tergantung sih. Ada yang untungku sampai 
700. Kalo aku kan juga jual chivas. Chivas itu kan 
kalau orang beli 2,1. Itu untungku bisa sampai 700 
sendiri. Makanya temen-temenku pada gencar-
gencaran pada nawarin chivas gitu kan. Begitu 
aku dapet untungnya, langsung beli. Kita pesta 

 A mendapat untung 
lebih dari Rp 
200.000,00 hingga 
Rp 700.000,00 per 
botol. 



gitu. Karena mau ditabung kan ya bukannya 
sombong mas cuman dari hasil penjualanku itu 
mau nabung juga udah kebanyakan gitu. Karena 
kan aku juga cewek gitu lho, buat apa ya pasti 
besok aku pasti nikah cuman kok kasian banget 
suamiku kok duitnya dibawahku dengan 
penjualanku yang kayak gini. Jadi ya akhirnya aku 
nabungnya slow gitu lho. Awalnya sih aku ya 
gencar banget nabung cuman ya karena sekarang 
udah banyak ya sekarang nabungnya dikit-dikit 
gitu. Karena aku kan juga mikir papa mamaku kan 
juga nggak ngerti kalau aku dagangan kayak gini. 
Jadi pikirku apa nggak kaget itu papa mamaku 
tiba-tiba di rekeningku ada duit segini. Makannya 
kan sering tanya lho dek ini duit darimana? Lho 
kan aku nyambi macem-macem mamah. Karena 
mamaku juga tau aku sering bantu temenku apa-
apa gitu. Makannya dipikirnya mereka ngasih tip 
nya agak lebih. Padahal sebenerny ya enggak gitu 
lho. 

 Kamu nggak takut ditangkep 
polisi? 

Kebetulan aku udah ada backing sama temenku 
sih mas. Jadi dan kita pun main aman gitu mas. 
Kita nawarin ke orang-orang yang terpercaya. Jadi 
mereka juga peminum. Kalau peminum 
kanmereka juga gak resek. Jadi nggak mungkin 
yang anak baik-baik tak tawarin gitu kan nggak 

  



lucu. Jadi kita ya istilahnya anak-anak yang TST 
tau sama tau gitu lho. Aku berani nawarinnya ke 
situ-situ aja sih paling. 

 Kalo pas private party gitu kamu 
yang nyetok juga? 

Kadang aku, kadang kita ngambil dari luar kalo 
pas misalnya lagi parah duitnya, maksudnya kita 
lagi sama-sama krisis gitu kan. Kita nyarinya yang 
harganya lebih murah daripada aku kan. Karena 
aku kan ori mas. Nah kadang kita nyarinya yang 
KW1 gitu mas.  

  

 Rasanya beda ya? Beda banget. Cuman kita kan waktu itu udah 
mepet gitu kan. Mereka, sebenernya aku nggak 
masalah sih kalian mau ambil barang di tempatku, 
bayarnya bisa kapan-kapan cuman temenku tu 
tipenya pada nggak bisa ngutang. Jadi mereka 
nggak terbiasa, jadi kita tipe anak-anak yang tidak 
terbiasa minta tolong gitu lho mas. Jadi kalo 
ngutang ahh enggak deh din. Kapan-kapan kalo 
kita pas lagi ada duit. Padahal mereka kalau beli 
gak mbayar pun aku udah iklas gitu lho.  

  

 Penjualanmu ini apakah yang ikut 
memotivasimu untuk minum? 

Enggak sih, karena justru jujur ya mas, aku dulu 
intens banget. Tapi semenjak aku jual tu jarang-
jarang. Karena terus begitu aku dapet duit kan aku 
malah bingung meh ngopo. Jadi hasil penjualanku 
dibanding yang dikasih mama papaku gede papa 
mamaku yang ngasih, cuman terus karena itu hasil 
kerjaku ya mas walopun beberapa orang bilang 

  



gak halal, cuman terus bingung gitu lho. Duit 
sebanyak ini mau ngapain. Akhirnya ya mondok 
aja di bank. Kayak gitu. Terus akhirnya aku mau 
makek itu buat beli minum juga eman-eman gitu. 
Istilahnya karena hasil kerja kan, buat nawarinnya 
juga gak gampang kan. Dapetnya banyak kan 
masak mau langsung dipakek buat minum kan yo 
pie to. Begtitu akhir-akhir ini dapetnya udah 
banyak kan baru aku mulai yang habis dapet tak 
pakek buat seneng-seneng gitu kan. Tapi dulu-
dulunya tu nggak bisa gitu, eman-eman kayak gitu 
kan. 

 Sebulan bisa masuk berapa tu? Nggak pasti mas, tergantung. Karena kadang kan 
yang beli tu langsung lima, langsung kayak gitu 
kan nggak pasti gitu dan tiap botol kan beda-beda 
keuntungannya. Jadi tiap bulan paling dikit sih ya 
aku 2,4. Paling dikit sih itu. Nggak tau kalo yang 
paling banyak. Pernah dalam dua minggu itu aku 
untung empat juta. Makannya aku udah yang.. tapi 
tetep beda sih mas kerja yang halal dan yang gak 
halal. Waktu aku SPGan kan gajinya gak 
seberapa. Satu shift cuman dibayar 80 ribu kan. 
Kemarin Cuma dapet 900 ribu kan, tapi rasanya tu 
beda gitu lho. Yang ini sedikit tapi rasanya tu 
berarti gitu lho, karena kan halal. 

  

 Berarti penjualanmu ini terpisah Beda sih. Jadi ya stress-stress, duit-duit.    



dengan minatmu mengonsumsi 
ya? 

 Baiklah, ada sesuatu nggak yang 
mau disampaikan mengenai 
kamu dan alkohol? 

Mengenai aku dan alkohol ya? tau Lenka? Lenka 
itu grup band, dia pernah bikin lagu trouble is a 
friend. Kalo aku mungkin alkohol is a friend, 
hehe..  karena jujur aku gini mas. Eee, entah 
gimana cuman aku tipe anak yang individual. Jadi 
aku jujur masuk psikologi aku kaget. Karena 
psikologi tu kan bentuknya geng. Ceweknya 
ngelompok-ngelompok gitu lho. Aku nggak bisa 
kayak gitu, gitu lho mas. Jadi aku tipe anak yang 
satu kelompok ke kelompok lain. Sahabat tu 
cukup punya dua, tapi temen tu selalu gonta-ganti. 
Sementara di psikologi aku pernah ikut satu geng 
yang akhirnya terus mereka tu maunya bareeng 
gitu terus, aku nggek bisa kayak gitu. Jadi sampe 
ada yang bilang kadal menclok sih, ya terseraah 
sih mau ngomong apa. Cuman setelah aku, ya 
akhirnya aku ngerti makin bebas pribadi seseorang 
tu makannya aku makin kesepian. Jadi walopun 
temenku, kumpulanku ini 60 orang, di unika 
temenku banyak, dari mulai yang sastra Inggris, 
mana-mana ekonomi, tapi tetep saat aku sedih ya 
itu. Pukulan yang aku rasain itu kan nggak bisa 
tak ceritain ke siapa-siapa. Cerita kan paling yang 
simpel-simpel aja. Lha itu, aku menganggap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



alkohol ini temen ceritaku. Jadi kadang aku di 
kamar itu sambil minum sambil ngomong sendiri 
sama dia gitu lho. Karena nggak tau sih mas kayak 
sugesti sendiri, kan ada orang bilang air putih kalo 
kamu omongin masuk dalam tubuhmu juga bisa 
jadi obat gitu kan. Kalo aku alkohol gitu lho. Jadi 
ketika aku ngomong aku kayak gini-gini, itu udah 
kayak, ya mungkin beberapa orang ngomong wah 
gila ya ngomong sama gelas. Cuman aku ya itu, 
agak plong dikit sih. Jadi kalo priscila yang dia 
ngerti aku ya dia ngomong kamu gila ya din, 
ngomong sama mimik. Cuman menurutku itu 
yang udah sedikit kayak plong gitu lho. Istilahnya 
dia ngerti aku, aku ngerti dia. Dan sugesti juga, 
tiap aku habis ngomong sama dia, dia kayak ngerti 
mauku gimana gitu lho. Jadi kalo aku habis 
ngomong sama dia rasa yang aku dapet tu kayak 
yang aku mau gitu lho. Ya itu sugesti sih mas, 
nggak ada penelitian yang pasti tentang itu, cuman 
ketika aku ngajak ngomong dia, dia langsung 
ngerti mauku apa gitu lho. Aneh ya.. hehe..

5.d 
6 

Merasakan 
kelegaan setelah 
bercerita dengan 
alkohol kemudian 
meminumnya. 
 

 
 

 Emm jadi kamu memeng tipe 
orang yang tertutup ya? 

Bisa dibilang gitu. Aku open sih open, istilahnya 
kayak fenomena gunung es tu lho mas. Yang tak 
ceritain yang atas tok, yang permukaan. Yang 
dibawah-bawahnya nggakbisa cerita aku, susah 
sih. 

  



 Emm... ini dari kelas6 SD ya..  Berawal dari coba-coba suka rasanya. Kalo boleh 
aku ngasih tau, ya bukan ngasih tau ngasih saran 
lah. Yang belum pernah jangan coba-coba. Ya 
kalo sekalinya mereka ngerasain enak kecanduan 
gitu lho.  Jadi untuk alkohol, narkoba yaudah lah 
nggakusah coba-coba. 

  

 Kecanduannya gimana sih? Kecanduannya rasa nyamannya itu. Jujur ya mas 
aku pernah, jadi rasa-rasa nyamannya, rasa 
tenangnya. Jujur aku pernah sampai jackpot. 
Hanya jackpot tapi nggak mabuk, masih sadar gitu 
lho. Aku mengatakan mabuk kalo udah bener-
bener nggak sadar gitu lho. Aku masih sadar dan 
sempet waktu itu aku jackpot kan, dan itu 
semaleman lho mas. Jackpot itu semaleman dan 
aku bener-bener, jackpot itu nggak sekali. Kadang 
kadang jackpot mual lagi bangun, gitu. Aku tu 
semaleman kayak gitu. Ya aku tu langsung nggak 
lagi. Aku nggak mau mimik lagi, rasanya sakit. 
Bayangin kamu jackpot semalaman sininya tu 
langsung kan rasanya sakit kan mas ketarik gitu, 
nggak enak-enako banget gitu lho. Pas itu aku 
nggak tau stress kenapa dan langsung kok kayak 
gitu lho. Biasanya nggak kayak gitu, tapi akhirnya 
ya terus jackpot terus. Terus kan jackpot terus kan 
itu, ditanyain mama kamu kenapa din? Sempet 
kan aku dibawa ke rumah sakit dan malemnya 
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A pernah ingin 
berhenti 
mengonsumsi 
alkohol karena 
pernah merasakan 
sakit karena mual 
dan muntah 
semalaman. Namun 
dia kembali 



sampe besok paginya itu tiap mau makan mual, 
tiap mau makan mual. Akhirnya aku memutuskan 
untuk enggak deh, aku enggak lagi mau mimik. 
Dengan itu makannya kenapa waktu aku stress 
lagi, aku nggak mau mimik lagi karena aku 
nginget pengalaman kemaren. Terus kedua 
kalinya aku stress nggak mau mimik lagi. Tapi 
terus lama-lama mbalik lagi akhirnya. Kayak gitu 
sih.. 

mengonsumsi lagi. 

 Oo, dulu waktu dikasih mimik 
sama eyang merasa nyaman juga 
nggak? 

Enggak sih, karena itu anak kecil gitu mas. 
Penasaran gitu kan. Kan Cuma minumnya dikit 
gitu kan. Jadi cuman ngicipin rasa soda itu kayak 
gimana sih, gitu lho. Akhirnya aku pas kenal sama 
temen-temen ini mereka minum mix max itu udah 
bangga gitu lho. Aku mengatakan itu gaya hidup. 
Karena kenapa harus dipamerin, kenapa harus 
bangga gitu lho. Toh semua orang tau itu nggak 
baik buat kesehatan gitu lho. Tapi kalo eyang sih 
dulu tukang minum karena itu buat kesehatan 
juga. Wine, red wine itu kan buat kesehatan juga 
sebenernya. Orang-orang, karena dulu eyang kan 
pernah hidup di Perancis ya mas. Eyang tu 
sekarang badannya masih seger gitu lho. Umur 84 
istilahnya masih tegap gitu lho. Dan eyang tu 
nggak ada yang namanya kolesterol kayak gitu. 
Karena dulu eyang di Perancis tu makannya 

  



daging, keju, daging, keju, itu kan sebenernya 
kolesterol tinggi kan. Tapi tiap eyang habis makan 
itu minum wine, jadi itu ternyata menetralisir 
lemak. Buktinya sampai sekarang eyang gak 
bermasalah dengan kolesterol. Umur 84 lho mas. 
Tiap di cek tu sakit jantungnya tok. Itupun udah 
usia gitu lho. Tapi kolesterol dan lain-lain nggak 
sama sekali. Nggak bermasalah gitu lho, ya karena 
konsumsi wine itu. Tapi nggak dibuat, kalo anak-
anak kan dibuat sampe mabuk-mabukan. Ya 
paling minum kayak minum air putih gitu lah, dan 
itupun Cuma sekali dua kali gitu lah. Alkohol itu 
sebenernya kalo diminum teratur itu ya baik gitu 
lho. Cuman kalo keseringan kayak aku intens itu 
ya nggak baiknya tu disitu. Toh sekarang banyak 
kok spa-spa yang pakainya red wine.  

 Kamu pernah spa gitu? Dimana? Jakarta waktu itu. Jadi dia pakainya tu apa sih ya, 
minyak zaitun, apa, pokoknya yang tak apalin itu 
minyak zaitun, apa, apa, apa, terus dicampurin 
pakai red wine. Terus dilulurin ke badan, sama 
kalau kita misalnya cewek rendem kan ada yang 
namanya rendem rempah, rendem susu, ini 
rendemnya red wine. Jadi air terus dicampurin red 
wine gitu lho. Itu buat kulit bagus katanya. Cuman 
ya katanya apa memperhalus kulit, terus istilahnya 
mbikin kulit tu kayak cerah gitu lho mas. Cuman 

 A pernah memilih 
menu spa dengan 
campuran red wine 
di sebuah salon 
Jakarta. 



ya duitnya alus banget. Pas itu 2,5 juta. Tapi 
kelihatan, langsung nyata gitu lho. Aku sampe ya 
ampun, gitu lho. Terus temenku ngomong 2,5 juta 
din? Ya ampun duit semua itu? Ya itu karena aku 
penasaran gitu lho, terus aku nabung karena 
penasaran kayak gimana sih. Ternyata ya enak 
gitu lho di badan. Sesuatu ya mas.. hehe.. 

 Ehh kamu ngerokok juga to? Ni mas abi aja yang tau ya mas. Aku juga dulu 
pemakai. Tapi terus yaudah, kalo itu nggak terlalu 
nyandu sih ya jadi berhentinya gampang.  

 A menyatakan 
pernah memakai 
narkoba.

 Beda dengan alkohol efeknya? Beda banget. Kalo aku dulu kan pakenya putihan. 
Putihan tu maksudnya heroin tu lho mas. Itu 
rasanya beda lagi, udah bener-bener nge fly gitu 
lho mas, nggak sadar. Cuman dulu tu aku 
kapoknya kenapa ya mas? Mimisan apa ya. 
Karena heroin ini kan ngisep dari hidung kan. 
Terus sempet mimisan jadi aku takut kan, aku 
juga pernah mbaca itu yang mbikin pembuluh 
darah bisa pecah segala macem. Makannya terus 
habis itu aku nggak lagi gitu lho. Sakit mas, waktu 
mau berhenti itu sakitnya minta ampun karena kita 
udah biasa make terus tiba-tiba berhenti kan 
njedet gitu lho. Aku dulu tinggiku seratus waktu 
jaman SMA. Tinggiku 160, berat badanku Cuma 
empat puluh berapa gitu.  

  

 Kamu make itu SMA dek? Heem, terus akhirnya, terus waktu itu tu keliatan   



yang kakiku tu keciil banget. Terus kalo 
menurutku tu papa mamaku tau gitu lho. Tapi 
mereka diem karena sekali lagi mereka 
beranggapan bahwa aku makin diteken, aku makin 
diem gitu lho. Sempet waktu itu diteken tu sampai 
yang duit jajanku tu di stop. Bener-bener nggak 
ada uang jajan sama sekali karena ada kecurigaan 
itu. Cuman papa mama akhirnya nyerah gitu lho 
mas. Aku beberapa bulan itu nggak dikasih duit 
jajan tapi aku masih bisa hidup gitu lho. Istilahnya 
temen-temenku tu kalo aku bilang bukan konco 
bosok gitu ya. Jadi mereka ya ngasih ngasih gitu 
kan, istilahnya mau berhenti kan susah kan. 
Sampai akhirnya papa mama nyerah untuk ngasih 
shock terapi dengan nggak ngasih uang jajan itu 
mereka nyerah gitu karena kan eyang itu udah 
bilang, gak kayak gitu caranya deketin anak ini. 
Dia makin diteken tu makin diem. Psikiaterku pun 
bilang kalo aku tu dari kecil udah terbiasa 
menerima rasa sakit. Jadi itu aku kalo istilahnya 
ada rasa sakit tu aku bisa diem gitu lho mas. Jadi 
orang tu kadang mikire enak gitu lho orang ini 
kok hidupnya happy, tapi aku ya malah ketawa 
tok. Siapa yang sangka kalo masa laluku tu kayak 
gini, gitu kan. Dan akupun sekarang dapet pacar 
yang bener-bener anak baik-baik, itupun aku 



nggakbisa open sama dia gitu lho. Jadi kayak aku 
sama pakdhe Tarno, pakdhe aku takut dia gini gini 
gini, aku takut dia lepas. Karena aku takut dia 
lepas tu karena aku takut dia tahu masa laluku gitu 
lho mas. Karena sementara dia anak yang 
beragama banget aku takut dia ilfil, atau entah dia 
kenapa gitu kan. Makannya temenku selalu bilang 
apa sih din, banyak kok cowok yang mau sama 
kamu. Aku Cuma mikir yang mereka mau tu apa 
gitu lho. Apa ya kalo mereka tahu masa lalu ku tu 
mereka bakal mau nerima? Iya sih.. makannya 
kalo aku udah sayang sama satu orang dan orang 
itu sayang sama aku, aku jaga bener gitu lho mas. 

 Jadi pacarmu nggak tau kalo 
kamu make alkohol itu? 

Dia taunya dulu aku pernah ngerokok, tapi 
sekarang aku udah berhenti. Tapi kalo alkohol dia 
nggak tahu sama sekali. 

  

 Orangtua masih nggak tau juga? Masih nggak tau. Kalo papa mama mungkin 
ngerasa ya, tapi aku nggak ngomong. Ya sekali 
lagi mungkin mereka nggak mau neken aku. 
Karena percumah, makin diteken aku juga makin 
diem gitu lho. 

  

 Pernah papa mama nanyain 
aktivitasmu dengan alkohol? 

Sering. Kan aku kalo ngeliat pas kemana, kayak 
carefour kayak gitu kan. Terus aku lewat papa tu 
kan pernah yang sok sokan nyindir gitu lho. Kamu 
nggak pingin to dek minum itu? Nggak pengen tau 
rasanya? Enggak, waktu itu kan dulu waktu kecil 

  



sudah pernah dicobain sama eyang. Nah kalo itu 
kan mama papa tau. Cuman disitu aku 
nangkepnya papa tu nyindirnya kok si dia tu 
nggak tertarik ya? Jadi udah biasa gitu lho sama 
hal-hal kayak gitu. Terus pernah ketahuan 
sodaraku suka minum. Terus mamaku tu itu lho 
dek masak si itu tu suka minum gini gini gini. 
Harusnya kalo anak biasa, masak sih mah? Kan 
gitu. Kok kasihan banget. Lha aku tu enggak, 
ekspresiku tu datar banget. Oo.. gitu, lha minum 
apa mah? Ya minum kayak gitu tu.. oo, aku Cuma 
gitu-gitu tok. Mamahku tu curiganya disitu. Kok 
dia tu kayak gitu kok hal biasa buat dia, kayak 
gitu. Cuma aku ya diem aja sih, hehehe.. 

 Oo nggak ada yang tau berarti? Kalo yang tau ya paling anak-anak yang deket tok 
sama aku. Kaget ya? Beberapa temenku ni bilang 
tak pikir tu kamu anaknya diem din. Soalnya 
pertama liat tu kamu anaknya diem, terus 
pembawaannya tenang. Nggak nyangka ternyata 
hidupmu tu parah gitu. Aku nggak bisa bilang 
hidupku parah sih, toh semua orang punya jalan 
hidup sendiri-sendiri gitu lho. Aku pikir makin 
banyak jalanku besok kalo aku dewasa aku tahu 
aku harus kemana. Daripada kalo aku liat temenku 
yang sekarang dari kecil biasa biasa biasa lama-
lama makin kenal dunia itu malah makin kaget 

  



gitu lho. Dan aku nggak suka mas sama temenku 
yang tadinya biasa, mereka kumpul sama ini terus 
mereka ikut-ikut gitu lho. Jadi ada satu temen 
yang aku kenal dari dulu dia udah ngerokok, dia 
udah konsumsi alkohol, aku santai. Tapi begitu 
aku ngerti dia kenal sama aku dia gitu, aku marah 
gitu lho. Kamu ngapain? Nggakpapa sih din, 
penasaran aja sama rasanya. Nggak usah 
penasaran, nggak usah coba-coba. Temenku ada 
yang islamnya kenceng gitu kan. Dia sama aku 
juga, istilahnya dia anaknya baik gitu kan. Anak 
sini, Cuma anak ekonomi. Dia biasa banget 
anaknya. Cuman begitu dia kenal aku, aku sempet 
ngerokok di depan dia, dia sempet bilang aku 
sekali-sekali pengen ik hidup kayak dinda. Pengen 
tahu rasanya gimana gitu lho. Jujur aku marah saat 
itu. Kamu ngapain? Hidupku tu bukan sesuatu 
untuk diikuti, ini bukan sesuatu yang seru 
sebenernya tu. Kalo dipikir-pikir sebenernya sakit, 
tapi karena aku udah melewati makannya aku bisa 
ngerasa enjoy. Tapi mereka ngeliatnya tu dengan 
hidup kayak gini bisa ngerasa enjoy gitu lho, 
tanpa mereka ngeliatnya mereka nggak tau kalo 
kemaren-kemaren tu aku juga ngerasain sakit gitu 
lho. Cuma pengalaman itu kalo udah dilalui kan 
baru kerasa enaknya gitu kan mas. 



 Ohh.. kita ketemu terakhir itu 
waktu minum juga ya? Itu kenapa 
itu? 

Iya mas, di TA. Sama aku , kamu, gendon, dede, 
bobo, nezya.  Itu lagi punya duit aja mas, hehe. 
Gendon yang bayarin. Karena alfon yo mimik yo, 
dan itupun udah event kedua. Jadi pertama aku 
udah ngajak mereka, tapi mas gendon ketiduran. 
Jadi sebelum itu aku alfons udah nungguin si 
gendon kan. Ee si mas gendonnya ketiduran di 
pkm. Janjian jam lima, e dia ketiduran sampe jam 
tujuh kayaknya. Terus akhirnya nggak jadi deh 
besok-besok lagi deh. Terus akhirnya gantinya 
hari itu. Itu sampe kita dimana ya gendon? Kita 
nelfonin sambil doa ndon bangun, ndon bangun. 
Jam tujuh baru bangun, yaudah lah pulang aja. 
Nezya tu suka dugem, tapi nggak suka mimik. Itu 
yang bayarin gendon kok, kita nggak urunan. Jadi 
ceritanya itu pake duitku dulu, besok kalo mimik 
lagi pake duitnya siapa. Ee ternyata besok-
besoknya ngga ada, hehehe. Yaudah lah, gendon 
dah iklas, hehe. Ini lho mumpung aku ada duit. Itu 
juga nggak ngerti kok aku seberapa. Mereka 
ngertinya aku cuman minum, ngerokok, selesai. 
Tapi seterus-terusnya ke belakang mereka nggak 
tau. Alfons segala kan itungannya aku paling 
deket sama alfons. Dia juga nggak ngerti, dia 
ngertinya iya aku kumpulannya lesbi, homo, 
selesai. Dia taunya aku ngumpul sama mereka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



karena kita sama-sama butuh gitu lho. Mereka 
butuh kasih sayang, aku juga butuh ngerasa 
dianggep adik. Aku butuh ngerasa dianggep ada 
gitu lho. Karena dari abangku satu sampai empat 
kan aku yang paling kecil. Udah paling kecil, 
cewek sendiri. Lha yang namanya kakak cowok 
pasti kan pokoknya jalannya adekku bersih dulu 
gitu lho. Jadi segala sesuatunya oleh mereka 
hidupku bukannya diarahkan sih, tapi lebih 
tepatnya mereka nggak membiarkan aku 
merasakan sakit gitu lho mas. Makannya kalo 
mereka ada masalah apa mereka nggak cerita 
sama aku. Tapi sebagai adik aku kan juga pingin 
gitu lho kakakku dateng ke aku terus cerita apa 
nggak minimal tanya dek aku mau gini-gini gini 
menurutmu gimana? Aku tu pengen dianggep ada 
seperti itu lho. Tapi namanya mereka mungkin 
mereka nggak pengen bikin aku kepikiran gitu 
lho. Sementara aku disitu aku dianggep ada karena 
dari antara 60 an lebih orang, satu-satunya straight 
tu aku. Straight itu lurus. Kalo orang lesbi sama 
homo itu dikatakan belok. Kalo yang lurus itu ya 
yang normal gitu lho. Satu satunya aku, jadi kalo 
misalnya mereka berantem sama pasangannya 
gitu, karena kan disitu istilahnya kalo mereka 
katakan aku yang paling waras gitu lho. 
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Sementara kalo mereka kan sensi banget mas 
pikirannya.  

 O, mereka merasa ya kalo mereka 
nggak bener? 

Ya merasa, tapi itu kan pilihan mas. Beberapa 
temenku tu mengaku ya besok tu kita tetep butuh 
laki gitu lho. Karena sorry ya mas, kalo homo 
sama homo tu belum tentu mereka sembuh. 
Karena bukannya mau ngomong jorok, lubang 
ada, alat kepuasan ada. Tapi kalo cewek sama 
cewek kan nggak bisa, sementara cewek itu 
nalurinya selalu butuh alat kepuasan. Makannya 
mereka tetep butuh cowok dan harus nikah sama 
cowok. 

  

 Oo, mereka kalo ngamar nggak 
main dildo gitu? 

Ya main tapi mereka pikir aku tetep butuh anak 
kandung gitu lho din, aku nggak pengen anak 
angkat. Ya gimana mau punya anak kandung kalo 
nggak sama cowok kan. Tapi ini kan sementara 
din, toh besok juga kita nikah sama cowok. 
Sementara mereka kan orangtuanya nggak ada 
yang tau kalo mereka kayak gini. Kecuali priscil. 
Karena dia jugak ngeliat contoh kan dari 
orangtuanya. Kalo yang orangtuanya nggak ngerti 
kan mau nggak mau mereka harus nikah sama 
yang cowok gitu lho. Tapi kalo homo-homo itu 
kebanyakan mereka sudah memutuskan tidak 
menikah.  

  

 Mereka nggak pengen anak gitu? Enggak, jadi kalo homo itu bener-bener susah   



mas. Temenku, temen deketku anak psikologi. 
Kemana-mana juga bareng dia juga homo. Ada 
banyak banget mas homo di psikologi. Unika tu 
banyak banget, paling banyak psikologi mas. 
Paling banyak angkatanku. Aku deket sama dia 
karena dari pertama masuk itu jujur ya mas 
mungkin karena aku udah deket sama temen-
temen homoku jadi aku kayak udah ngerti 
sinyalnya mereka gitu lho. Jadi begitu aku masuk 
ngeliat anak yang kayaknya belok aku deketin. 
Dan akupun udah tau caranya gimana buat mereka 
nyaman sama aku gitu lho. Begitu mereka udah 
nyaman mereka cerita, din sebenernya aku tu 
belok. Di awal-awal aku nggak bilang apa-apa, 
tapi di akhirnya mereka bilang din sebenernya 
kamu udah tau ya? Udah, aku gitu. Aku deketin 
kamu karena aku tau kamu tu kayak gini. Dari 
awal masuk tu temenku itu. Terus makin lama aku 
juga deket sama homo-homo yang lain, karena 
mereka jadi sahabatku semua gitu lho. Dan aku 
kenal mereka sampai ke pacarnya mereka. Dan ee 
aku sering sih mas jalan sama mereka bertiga. 
Cowok si pasangan ini sama aku. Kamuflasenya 
aku salah satu pasangan dari si cowok. Dan 
mereka tu tipenya ngeri gitu lho. Ngeri dalam 
artian misalnya aku cowok ya mas, aku kenal 



kamu. Terus aku tanya, kamu homo bi? Iya. Kamu 
ada keinginan untuk menikah nggak? Kalo mas 
abi bilang ada, aku nggak akan lanjut gitu lho. 
Tapi begitu mas abi bilang gak ada keinginan 
untuk menikah, kita terus. Jadi mereka Cuma mau 
pacaran sama orang yang bener-bener udah nggak 
mau menikah gitu lho. Karena kebanyakan dari 
mereka prinsipnya pie din aku mbek wedok? Rak 
napsu. Tapi kalo yang cewek mereka kan masih 
ada perasaan ya mas. Mereka kalo disentuh dikit 
sama cowok mereka masih bisa lurus gitu lho. 
Apalagi yang femee. Dalam dunia lesbi femee itu 
sebagai ceweknya, butchi itu sebagai cowoknya. 
Yang butchi ini yang susah dilurusin, tapi yang 
femee ini kan karena dasarnya mereka cewek jadi 
kan perasaan mereka pasti juga cewek gitu lho 
mas. Jadi begitu ada cowok yang perhatiin 
mereka, mereka bisa bimbang gitu lho mas antara 
si butchinya apa cowok ini gitu lho. Itu sering kok 
banyak yang curhat din cowok ini perhatian lho 
sama aku, tapi kok aku nggak napsu sama dia. 
Kok mikir napsunya sih? Ya mikir lah besok kalo 
misalnya nikah terus aku kelon mbek ndek’e kan 
yo piye. Mereka tu pikirannya tu kayak gitu, gitu 
lho. Aku nggakbisa yo din kalo disuruh kelon 
sama mereka. Yo aku sayang sih, seneng 



diperhatiin. Tapi kok yo piyee. Jadi tu mereka 
pikirane tu cuman piye carane aku nduwe napsu 
mbek kowe, gitu. Kasarane kayak gitu.  

 Ohh jadi mereka nggak fleksibel 
to? 

Ee kalo fleksibel sih enggak. Kalo yang andro 
femee sama andro butchi tu fleksibel. Andro 
femee tu femee yang kadang bisa jadi butchi. Dia 
aslinya femee, tapi bisa jadi tomboy gitu lho mas. 
Terus kalo andro butchi itu yang aslinya butchi, 
tapi dia yang bisa manja-manjaan.  

  

 Ohh ternyata banyak sekali ya 
homo di fakultas kita. Itu siapa 
aja ya? Biar aku bisa tau mana 
yang Cuma main-main mana 
yang beneran. 

Gini aja sih mas, tak kasih sinyal-sinyalnya aja ya 
tapi aku nggak akan nyebut merek, karena temen-
temenku kan gitu semua dan aku nggak enak 
mbukak mereka. Sinyal sinyalnya itu diliat aja. 
Mereka ngeliatin cowok sama ngeliatin cewek 
ganas mana. Terus nggak usah pandangan mata, 
foto. Coba mas abi ngeliatin gaya fotonya cowok. 
Kalo mas Gendon kan keliatan dia gayanya 
nyeleneh kan dia keliatan cowok asli, nggak tau 
malu. Tapi kalo si homo ini mereka selalu ingin 
tampil ganteng. Mereka ingin tampil menawan 
gitu lho. Pertama itu, kedua cara bercanda. 
Tinggal diliat ya mas mereka kalo nggodain 
cewek, cewek.. bla bla bla.. sama mereka 
mbencongi lanang, istilahnya mereka ndempel 
ndempelnya gimana gitu lho, tu keliatan mas. 
Terus kalo salaman halo (memperagakan 

  



bersalaman dengan jari tangan menyeret dan  
tatapan mata menggoda), itu homo. Jadi kalo 
misalnya salaman cowok cewek itu kan tadi kasar 
ya, mereka biasanya alus cuman nyeret gitu sama 
aja mereka mengartikan bahwa aku homo lho. 
Gitu. Dan mereka kalo habis salaman caranya 
ngasih tau kayak gitu. Aku sering banget 
ngelihatin mereka kalo salaman tu ada yang, 
hmmm.. gitu. Dan aku bukannya mau rasis mas, 
tapi kebanyakan mereka itu cina. Jadi ya aku 
nggak ngerti sih mas kalo kumpulanku tu dari 
sabang sampai merauke. Ada yang batak ada yang 
ambon, ada yang jakarta, campur jadi satu lah, 
tapi kalo yang disini banyaknya cina. Aku nggak 
tau basic mereka dari orangtua gimana. Cuma dari 
beberapa yang aku tangkep itu mereka selalu 
kehilangan figur seorang ayah, makannya mereka 
jadi kayak gitu itu. Ganteng ganteng lagi ya 
ampuun.. ganteng-gantengnya tu gini mas. Homo 
itu juga sebenernya mereka ditulari, sengaja 
ditulari. Itu kan gaya hidup mas, jadi kan mas abi 
yang tadinya nggak suka mimik karena ngumpul 
sama aku jadi suka mimik. Ya sama, homo pun 
kayak gitu dan keseringan tu mereka sengaja 
ditulari karena yang ditulari tu yang ganteng-
ganteng. Makannya kenapa homo itu ganteng-



ganteng karena istilahnya ketika mereka merekrut 
anggota, mereka pilih yang ganteng-ganteng. Kalo 
tak tanya kok yang ganteng-ganteng to, yang 
jelek-jelek kan lumayan kan kalo Cuma buat tidur 
atau apa. Mereka ngomongnya gini, Din aku ki 
wes rak normal. Aku kon gandengan neng CL yo 
udah malu, wes aku isin mosok aku entuke sing 
elek kan yo emoh to. Kadung isin yo sing ganteng 
sisan to, pikirane mereka tu gitu. Makannya 
kumpulan homo tu pasti ganteng-ganteng, gak 
mungkin ada yang jerawatan, itu gak mungkin. 
Ngeliat cowok yang mukanya terang, istilahnya 
kayak lalat kepleset tu ya pasti udah yang kayak 
gitu. Ya karena perawatannya lebih kenceng gitu 
lho mas. Cowok hobby ke Thailand itu dah ati-ati 
banget. Maksudnya homo itu pasti mengidam-
idamkan liburan ke thailand. Kalo punya temen 
hobby ke Thailand tu ati-ati. Surganya homo sama 
lesbi sih aku bilang, lesbinya cantik-cantik, 
homonya ganteng-ganteng, dan merekapun disana 
open gitu lho. Mereka homo dan lesbi punya 
kayak hak asasi sendiri gitu lho, dan disana 
banyak orang yang antri untuk operasi kelamin 
kan disana. Yang jadi waria-waria itu to, oo 
jangan salah lho mas banyak lho waria disana.  

 Lho waria tu banyak yang operasi Heem, dipotong terus penumbuhan payudara juga.   



disana? Aku dulu waktu di Thailand dapet tour guide 
namanya cute, aduh tu ya ampun nyamari banget 
mas, ayuuu banget. Aslinya cowok, namanya cute. 
Dia tu udah operasi total gitu to, ya ampun 
sumpah dia tu bener-bener yang aku foto di 
sebelahnya dia tu bener-bener kacau gitu lho. Aku 
udah keliatan lusuh dia tu tetep kelihatan kayak 
cewek yang kurus tinggi langsing ipel-ipel gitu 
lho, nyenengi gitu kan. Mungkin dia dateng ke 
Indonesia mungkin orang Indonesia udah 
nggakbisa bedain ya. Karena dia di Thailand jadi 
orang-orang udah ngerti gitu lho, ati-ati jangan 
nyari cewek di Thailand. Karena Thailand udah 
terkenal banget yang kayak gitu. Normal ada 
cuman kan kita mbedainnya susah mas, 
perbandingannya 60-40 lho. Suaranya aja kadang 
udah beda. Pernah to aku ada pengalaman, 
temenku ni ada satu saudara. Saudaranya ni 
pacaran sama cewek udah empat tahun, yang 
pacaran tu udah kayak gitu terus. Dua bulan lagi 
mereka udah mau nikah, pas mabuk bareng tu 
ceweknya ngaku kalo dulu tu dia cowok. Terus 
saudaranya temenku tu ahh gak mungkin, gak 
mungkin. Terus dipanggilin temennya, ditunjukin 
foto kalau dia tu dulu cowok gitu kan. Enggak jadi 
nikah lah, empat tahun pacaran lho mas. Tiap hari 



kayak gitu lho mas, iso rak ngerti ik.. ceweknya 
cantik banget kok, kalo orang bilang sex 
appealnya tinggi. Makannya dia udah shock, 
pingsan langsung. Sebagai cowok, sak kuat-kuate 
cowok pasti pingsan. Terus sekarang anake belom 
punya cewek sih, masih trauma. Mau deketin 
cewek tu masih mikir-mikir gitu lho. Karena 
ceweknya yang udah sempurna gitu ternyata 
cowok gitu lho, apalagi yang lainnya.  

 Ya, berarti besok kalo aku 
pacaran ngajak kamu ya, ini 
cewek beneran enggak.. hehe.. 

Ngertinya kalo pas berhubungan tok kok mas. 
Cairannya kan tetep beda cewek sama cowok. 
Kalo yang cewek kan putih bening to, kalo yang 
cowok kan kentel to putih susu gitu. Nah uwes, 
mbedainnya cuman itu tok bisanya. Tapi diliat 
dari lainnya udah nggak bisa. Tingkah lakunya 
pun udah nggak bisa. Kecuali kalo udah ada yang 
nekat ganti organ dalam. Cuman itu kayaknya 
nggak pernah ada sih yang ganti organ dalem gitu. 
Adanya ganti gen iya. Ganti gen tu, itupun ganti 
gen buat yang item terus ganti putih gitu. Tapi 
kalo ganti organ cewek ke cowok gitu nggak bisa. 
Ganti gen itu diambil. Gen yang item itu diambil, 
terus kayak transplantasi gitu lho mas. Karena 
temen-temenku tu banyak yang operasinan. 
Temen-temenku yang cowok itu sampai yang 
operasi potong rahang biar tirus. Sebenernya 

  



bukan biar nggak kelihatan cowok sih, cuman 
orang asia tu nggak ada yang rahangnya sempurna 
gitu lho mas. Jadi kalo nggak kepanjangan ya 
kependekan. Nah dia tu kayaknya dipotong dikit 
biar proporsional gitu. 
Dan mereka anak-anak yang psikopat, sadis gitu 
mas. Kalo nggak marah tu mereka bisa lebih baik 
dari kita, tapi sekalinya mereka kecentok atinya tu 
lebih sadis gitu lho mas. Makannya kayak Ryan 
jombang yang membunuh beberapa orang tu ya 
kalo orang mikir kan sadis banget tapi kalo orang 
kaum homo yawes biasa wae, ya emang carane 
gitu din, meh pie meneh mereka mikirnya kayak 
gitu. Kalo cowonknya dideketin orang lain ya 
hajar kayak gitu to, ngeri lho mas kayak gitu tu. 
Salah satunya temen kerjaku ada, ganteng banget 
ni fotonya (menunjukkan foto lewat Blackberry). 
Tapi yang pas dia lepas kacamata agak jelek sih 
posenya. Wah aku dulu pas pertama kali ketemu 
dia tu shock banget aku. Dia kan telat, kan 
briefing pas itu. Dia telat gitu terus dia dateng 
pake kacamata gitu kan cewek pasti wah gitu kan, 
wah ya ampuun ganteng banget. Udah putih tinggi 
terus dan jujur aku suka cowok kurus gitu lho 
mas. Ganteng, putih, tinggi, kurus, dia pake 
kacamata dah kurus banget. Dia datang tu terus 



bilang sorry ya mas aku ketiduran (sambil 
melambaikan tangan), wah homo ki wes ketok. 
Sampai akhirnya kenal, kenal, kenal terus 
ngomong gitu. Beberapa kali tu aku ngomong, 
mas si Yogi pacarku, tu dia kan lebih ganteng 
daripada dia gitu kan. Mas tenan ki lho mas nek 
kowe normal yogi tak tinggal, aku kawin mbek 
kowe. Tenan, yogi yak tinggal. Aku gelem mbek 
kowe apapun agamamu. Tapi dia bilang sayang 
mbek kowe ki gampang, tapi napsune ki lho sing 
angel. Aku rak napsu karo kowe. ya ampun, aku ki 
kurang opo to mas.. he’e din awakmu ki apik tapi 
aku rak napsu mbek kowe pokoke. Ya ampun. 
Terus aku foto berdua kan sama dia, mas iki 
sakjane fotone meh tak nggo DP, tapi ntar kalo 
temen-temenku pada naksir ntar dikiranya aku 
nggakmau ngenalin ke kamu. Toh dikenalin ya 
kamu nggak doyan to. Ya nggakpapa to dipasang 
di DP, mbok menowo temenmu yang cowok ada 
yang nanyain aku. Itu udah open banget 
omongannya sama aku. Dia yang jadi bot. Kalo 
dalam homo tu top sama bot. Top itu yang nusuk, 
bot itu yang ditusuk. Kalo bot itu yang kayak Olga 
Syahputra gitu kan. Dia kan ndeketin Jessica kan, 
aku sama temenku sampai ngomong totoan yo Din 
kalau sampai dia jadian sama Jessica homo sak 



Indonesia ngekek kabeh. Yaiya lah udah ketahuan, 
maksudnya yang sama-sama homo pasti bisa 
ngeliat kan. Kayak gitu kok dia, kalo aku 
ngomong sih pekoke Jessica kok yo mau.  

 Bot itu masih bisa jadi laki juga? Mereka udah, pengennya tu dimanja. O mereka 
kalau ngatain orang lebih sadis yo. Orang-orang 
kayak olga itu kalau ngomong kan pedes, nggak 
lihat perasaan orang gitu lho mas. Makannya sama 
mereka tu ati-ati banget.  

  

 Waw, hidupmu mengasikkan ya? Begitu udah dilewati dan aku bisa tegak 
mengasikkan mas. Tapi waktu proses tegaknya tu 
banyak yang bilang kamu kok bisa to din hidup 
kayak gini, kamu kok kuat gitu lho. Ya begitu 
dilewati enak gitu lho. Kemaren-kemaren jadi 
pengalaman yang gak istilahnya ya jadi 
pembelajaranku. Tapi proses berdirinya itu yang 
susah. Karena dulu aku berdiri sendiri gitu lho, 
nggak dibantu orang. Makannya kan sakitnya 
lebih parah. Itu makannya aku lagi mikir-mikir, 
aku jadi psikolog ya piye. Kalo aku istilahnya 
simpati empatiku kok nggak ada gitu lho mas. 
Kaku atiku gini lho mas, karena bukannya aku 
merendahkan, cuman kadang orang terluka untuk 
sesuatu yang nggak seharusnya gitu lho. Temenku 
ada mas yang dia nangis-nangis mas karena dia tu 
suka komik. Tokoh yang dia suka tu di komik 

  



yang kedua punya cewek, dia patah hati tu kan 
aku mau yang aa, he’e.. sabar ya.. itu kan pie gitu. 
Tapi kan di psikologi kan itu masalah gangguan 
jiwa juga to, mesakke owk. Kadang mereka BBM 
aku ya ampun ini di komik yang volume berapa 
itu dia udah punya cewek. Dia sambil nangis-
nangis gitu aku ya malem-malem mbalesi yang 
kayak gitu kan yo piye ya. 
Kalo psikolog tu ya bagus kan pikirane netral 
cuman aku nggak sukanya gini, ketika aku netral, 
cenderung aku nggak bisa ngayem-ayem dia gitu 
lho. Jadi kalo patah hati itu kan harusnya diayem-
ayem dulu. Tapi ketika pikiranku udah netral aku 
tu yaudah besok kamu kan bisa sembuh sendiri 
kok seiring berjalannya waktu. Cuman kan 
namanya orang yang histeris nggak bisa 
diomongin gitu kan mas, sebenernya susahku 
disitu.

 Wah mengasikkan.. ada yang 
mau diceritakan lagi seputar 
dirimu dan alkohol? 

Hahaha nggak ada mas.   

 Oke terimakasih, nanti kalau ada 
yang mau saya tanyakan lagi saya 
hubungi mbak dinda. 
Terimakasih  ya mbak dinda.. 

   

 



Wawancara 2: 19 Maret 2012 
No. Pertanyaan Jawaban kode Catatan 
1 Dek sebenernya kamu berapa 

bersaudara? 
Aku dua bersaudara, tapi dari kecil tu tinggal 
sama kakak sepupu jadi udah kayak kakak adik 
sendiri gitu. Kalau yang kakak kandung itu kakak 
yang keempat. Kalau yang deket sama aku yang 
kedua, yang meninggal itu yang kedua. Kalau 
sama kakak yang kedua ini jaraknya lima tahun, 
kalau sama kakak kandungku 20 bulan. Yang 
meninggal ini laki-laki, tapi paling dekat sama 
aku. 

  

 Bagaimana hubunganmu dengan 
kakak-kakakmu? 

Baik sih, tapi paling deket sama dia tu karena dia 
yang paling punya waktu sama aku. Jadi dari kecil 
tiap pulang sekolah tu dia yang selalu punya 
waktu untuk aku gitu lho, yang bener-bener tiap 
hari ketemu sama aku gitu lho. Tapi baik, 
semuanya baik. Cenderung mereka melindungi 
aku tapi kebangeten, mereka melindunginya over 
protective. Jadi dari aku kehilangan sampai 
mereka njaga aku jadi aku makin merasa 
nggakbisa apa-apa gitu lho. Jadi makin rapuh gitu 
lho, udah kehilangan kakak terus aku makin 
digituin jadi kesannya tu aku yang.. ya sebenernya 
maksudnya baik mereka ngelindungi aku biar aku 
yang nggak merasa kesepian, cuman akunya 
merasa makin down gitu lho. Karena mungkin 

  



kalau mereka memperlakukan aku biasa aja aku 
malah makin bisa apa ya mas, maksudnya ya itu 
bukan hal yang gede gitu lho. Tapi karena mereka 
tu kesannya tu kayak aku habis dapet bencana 
kayak gitu tambah down gitu lho mas, dan dia tu 
udah yang ketanem lah 
, anak umur delapan tahun.  

 Oke beralih ke bunuh diri. Kalau 
stress katanya pingin bunuh diri, 
kok enggak kenapa? 

Karena semua orang pasti takut dosa lah. Kedua 
sebenernya pengalaman tentang kematian tu 
nggak cuman ke kakakku. Jadi umur delapan 
tahun aku kehilangan kakakku, umur sembilan 
tahun kehilangan sahabatku, terus aku kelas tiga 
SMA temenku bunuh diri. Jadi aku ngerasa tiap 
aku deket sama orang selalu diambil sama Tuhan 
gitu lho. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk 
nggak terlalu deket sama orang itu yang pertama. 
Kedua kalaupun deket aku nggak mau terlalu 
sayang sama dia. Entah itu sayang sebagai 
sahabat, pacar, atau apa tapi aku nggak mau 
punya hubungan emosional yang terlalu deket 
sama mereka. Karena aku beranggapan kalau 
orang yang deket sama aku pasti diambil gitu lho. 
Dan aku nggak pengen bunuh diri tu juga karena 
mataku bocor, dalam artian aku bisa ngeliat yang 
lain-lain gitu lho. Sampai sekarang pun aku tahu 
temenku belum sampai. Jadi aku mikir itu bukan 

5.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunuh diri menjadi 
tindakan 
mengonsumsi 
alkohol karena takut 
dosa. Selain itu A 
menyampaikan 
kalau bisa melihat 
temannya yang 
bunuh diri masih 
berada di bumi. 
 
Tidak mau terlalu 
terbuka dan 
memiliki hubungan 
emosional yang 
dekat atau sayang 
dengan orang 
karena takut 
meninggal.



penyelesaian gitu lho. Yang aku mikir adanya 
juga penyesalan gitu lho. Misalnya Tuhan 
menakdirkan kita meninggal di umur 40, tapi aku 
bunuh diri di usia 19 tahun. Dari 19 sampai 40 tu 
aku akan tetap menunggu gitu lho. Aku akan tetap 
berada di sini tapi dengan wujudku yang nggak 
kelihatan. Jadi kan percuma gitu lho. Ada baiknya 
aku move on tapi untuk sekedar ngayem-ayem 
atiku aku minum.  

 
 
 
 

 Sejak kapan kamu tahu kalau 
alkohol itu menenangkan? 

Aku tu mabuk yang bener-bener mabuk tu kalo 
nggak salah ya mas itu kalo nggak kelas dua SMP 
kelas tiga SMP. Maksudnya yang aku bener-bener 
ngerasa mabuk dalam hidupku gitu lho mas. Terus 
habis itu yang bener-bener intens nya itu SMA 
gitu. SMA ke kuliah lah, itu yang bener-bener 
intens. Itu memutuskannya kelas tiga lah. 
Maksudnya memutuskan kalau itu menjadi 
pilihan kayak pelarian itu waktu itu aku bener-
bener lagi down terus aku berpikir apa yang bisa 
membuatku tenang gitu terus aku inget-inget dulu, 
terus eh kayaknya ini bisa deh. Nah aku mulai 
intens disitu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A memutuskan 
menggunakan 
alkohol sebagai 
pelarian sejak masa 
akhir SMA hingga 
memasuki kuliah. 

 oo... hubungan dengan orangtua 
juga nggak ada masalah ya? 

Sebenernya ya mas aku nggak tahu kenapa, aku 
menganggap keluargaku itu paling sempurna. 
Dalam artian aku punya papah yang nyenengin, 
aku punya mamah yang walaupun cerewet tu tapi 

  



mbikin hidup berwarna gitu ya. Tapi setiap semua 
orang dari psikolog, psikiater semua yang 
nanganin aku selalu bilang aku punya jarak yang 
jauh sama orangtua. Bahkan dari pembacaan kartu 
tarot pun kamu ada jarak ya sama orangtua? 
Mereka ngomong gitu. Jadi aku mikir apa 
mungkin ini sugestiku tok ya aku deket sama 
mereka. Tapi nyatanya papa mamaku kalo 
ditanya, mereka nggak tahu apa-apa tentang aku. 
Jadi aku mikir ya itu tadi istilahnya yang tak 
ceritain itu hal-hal sepele gitu lho. Yang aku 
rasain sampai sakit itu nggak aku ceritain ke 
siapa-siapa. Cukup aku yang tau gitu lho. Aku 
Cuma ngasih ungkapan bahwa nggak semua 
orang tu bisa minta tolong. Bukan karena kita 
nggak mau minta tolong, tapi kita nggak tahu 
caranya. Jadi kalo ada yang aku rasain dalem itu 
aku Cuma diem gitu lho. Aku takut mau cerita ke 
siapa juga bingung gitu lho. Dan aku mau cerita 
pun aku bingung mulai dari mana. Makannya aku 
mending kalau masalah yang kecil-kecil aku mau 
share, tapi kalo yang bener-bener mbikin aku sakit 
engga. Nggak bisa cerita gitu lho.  

 Oya, kemaren katanya kalau 
kamu cerita sama alkohol terus 
diminum itu lega ya? 

Ya karena itu kan kalau air terus kalau didoakan 
itu kan bisa menyembuhkan kita gitu kan. Aku 
mikir selama ini pertama aku nggak suka air putih 

  



mas. Kedua ya itu temenku, aku udah nganggep 
alkohol itu temenku kan. Terus aku ngerasa kalo 
aku cerita tu mereka ndengerin aku gitu. Jadi aku 
ngerasa lebih didengerin alkohol daripada temen-
temenku dengerin aku. Makannya itu aku masuk 
psikologi. Aku pengen tahu. Ceritaku ke alkohol 
itu selalu lebih dalem, bahkan bisa dibilang 10 11 
sama doa gitu lho. Istilahnya kalau di doa itu, 
kadang aku bisa sampai nangis cerita sama 
alkohol itu. Seolah aku ngerasa dia tu temenku 
yang hidup gitu lho. Dan aku ngerasa setelah dia 
masuk badanku dia yang tahu dalem-dalemku 
gitu. Kalau orang lain taunya ya sebatas itu tok. 

 Kapan kamu memilih cerita 
dengan alkohol? 

Kadang untuk kasus yang berat. Kadang ya ini sih 
kalo aku nggak mau cerita sama orang lain berarti 
kasusnya berat sih mas. Jadi aku curhat sama dia 
ya santai gitu lho. Karena dia masuk ke tubuhku 
pun dia nggak mungkin cerita ke orang lain kan. 
Sugesti kali ya mas jadi rasanya udah plong, 
berasa semua orang udah tau aku gitu lho. Kadang 
orang mikir Dinda kenapa sih kok diem? Tapi 
setelah aku cerita sama alkohol itu berasa semua 
orang udah ngerti aku gitu lho. 

  

 



No. Pertanyaan  Jawaban Kode Catatan 
1 Selamat malam mas F.. mas F 

asalnya dari mana? 
Selamat malam mas Abi. Saya dari temanggung.   

 Oke, mungkin bisa diceritakan 
riwayat pendidikannya? 

Aku TK 3 tahun, terus SD di SD Negri II 
Gemawang Temanggung enam tahun pas. 
Kemudian SMP di SMP Remaja di temanggung 
juga 3 tahun. Terus SMA di SMA Negeri II 
Temanggung juga tiga tahun, kemudian 
sekarang kuliah di Unika semester VI. Gitu mas.

  

 Oke, e dulu TK nya tiga tahun 
mas? 

Iya, aku dulu kata ibuk sih ceritanya kamu tu 
dulu kepengen cepet sekolah kayak karena 
sering ngeliat anak-anak sekolah. Jadi yowes 
karena kebetulan ibuk deket sama guru TK nya 
yaudah ikut sekolah aja. Tapi kegasiken, TK 
kecil jadi dua tahun, TK besarnya satu tahun.

  

 Ohh gitu. Oke, mas sekarang 
tinggal dimana? 

Di Semarang ngekos. Di Semarang ada sodara 
juga cuman kuliah juga di Undip semester VIII, 
saudara sepupu. 

  

 O, nahh mas F kegiatan atau 
pekerjaan sehari-hari gimana? 

Kegiatan kuliah, disambi ya misalnya kalau dari 
temanggung minta dicariin mobil dari Semarang 
ya aku nyari disini. Misalnya Masku minta F 
tolong cariin mobil misalnya Jazz gini gini taun 
segini yaudah aku yang cariin, Ya lumayan lah. 
Itu terus sama desain-desain juga dipercaya buat 
desain desain dari fakultas. Kebanyakan sih dari 
fakultas, tapi juga ada yang dari luar. Itu sih, 

  



kuliah sama organisasi kampus. Ikut pensi, terus 
lokakarya tim promosi fakultas, CTR, terus 
pensi Univ juga, terus badminton.

 Wahh cukup banyak ya. Terus 
mas F pergaulannya gimana 
sehari-hari? 

Pergaulan ya sama anak-anak kampus, kadang 
kalo pas lagi ada pesenan mobil ya aku 
nghubungin temen-temenku yang ada di luar 
yang kebetulan juga ada beberapa yang buka 
showroom di Semarang, jadi aku dapet akses ke 
sana. Terus sama temen-temen organisasi juga 
dan temen-temen sekelas yang dari awal 
semester ya cuman itu-itu. 

  

 Ohh gitu. Mas F punya hobby? Hobiku sebenernya olahraga voli. SD SMA itu 
sebenernya suka sepakbola. Tapi SMA mulai 
diarahkan ke Voli. Tapi sekarang badminton. 
Sebenernya masih voli cuman karena disini 
nggak ada voli, aku kesusahan dimana sih 
tempat yang buat main voli ya aku lari ke 
olahraga lain yang nggak jauh-jauh dari voli.  

  

 Ohh gitu mas.. mengarah ke 
konsumsi alkohol, mas F kapan 
mulai mengonsumsi alkohol?

Ee aku mengonsumsi alkohol sejak semester 
satu. Sejak kuliah, dulu di Temanggung sama 
sekali aku nggak kenal. 

2 F mengonsumai 
alkohol sejak 
semester 1

 oo.. ini udah mengonsumsi apa 
aja mas? 

Mulai dari yang murah sampai yang mahal 
kayak Chiu, Cong Yang, Vodka, Mansion, terus 
yang agak mahalan itu ada Jim Beam, Red 
Label, Black Label, Blue Label pernah, Bacardi, 
terus udah sih itu kayaknya. 

1 F pernah 
mengonsumsi  Chiu, 
Cong Yang, Vodka, 
Mansion, Jim Beam, 
Red Label, Black 



Biasanya sih akhir-akhir ini yang agak sering 
dilakukan sama temen-temen kan aku nggak 
pernah sendiri itu Chivas.  
Kalo favoritnya Whiski aku.  

Label, Blue Label 
pernah, Bacardi, 
Chivas.  
Sedangkan alkohol 
favoritnya adalah 
Whiski.

 Dulu pada awalnya apa yang 
mendorong mas F mengonsumsi 
alkohol? 

Temen-temen mas, temen-temen kelas. Jadi 
pertama itu aku inget banget pas aku minum itu 
pas welcome party. Kita kan masih cari-cari 
temen gitu. Itu aku sama temenku juga anak 
temanggung Bogel psikologi ketemu sama 
Awan, Jalu, dan lain-lain yang satu kelas. Waktu 
itu kan mereka ngumpul di PKM waktu itu dan 
ada yang ngomong ayo minum-minum waduh 
aku kan aku nggak pernah minum gitu lho. Itu 
pertama kali dan saat itu kalo aku nggak minum 
kok kayaknya wagu banget. Aku pertama kali 
mbek cah-cah waktu itu mereka ngajakin minum 
yaudah lah tak uruni. Monggo kalo meh beli aku 
nggak minum ya. Ya yang lain oke. Tapi pas 
udah dateng minumannya aku dikasih bro. 
Yaudah aku minum.

3 yang mendorong F 
mengonsumsi slkohol 
untuk pertama kali 
adalah ajakan teman-
teman satu kelasnya 
dan perasaan tidak 
enak untuk menolak. 

 Dampak yang dirasakan pertama 
kalinya gimana mas? 

Pait. Soalnya kan dulu itu nggak ada mixnya. 
Jadi Cuma congyang campur vodka. Jadi wah 
paitnya luar biasa. Tapi ya itu karena 
menghargai temen-temen yaudah sampai habis, 

4 Dampak yang 
dirasakan setelah 
pertama kali 
mengonsumsi adalah 



Jadi terus. Awalnya mual tapi karena itu pas 
welcome party kita joget-joget ilang. Ee 
pusingnya malah setelah bangun tidur mas, 
setelah keesokan harinya baru pusing.  

rasa pahit, mual yang 
kemudian hilang saat 
joget, dan pusing di 
saat bangun keesokan 
harinya.

 O gitu. Nah sekarang kan mas 
Fandi masih mengonsumsi nih, 
nah apa alasannya? 

Ya. Kalau sekarang sih lebih ke refresh ya mas. 
Aku udah bener-bener capek di kampus, aku 
capek sama kerjaan semua, aku yang pertama 
ngajakin malah sekarang sama temen-temen. 
Temen-temen kelas itu biasanya yang paling 
banyak mas. Yo yo ngombe yo.. ya mereka juga 
tahu kalo aku ngajakin berarti aku udah capek 
gitu sekarang mereka paham sendiri. Aku capek 
sama rutinitas dan aku pengen e ngelepas 
semuanya gitu lho. 

5.b 
 
 
 
 
7 

Alasan mengonsumsi 
sekarang: refresh 
setelah lelah 
berkegiatan. 
 
F biasa mengonsumsi 
dengan komunitas 
teman-teman 
sekelasnya. 

 Oo, biasanya urunannya nyampe 
berapa mas? 

Kadang rata, tapi kadang karena biasanya aku 
yang ngajak konsekuensinya ya aku harus lebih. 

  

 Ohh gitu. Mas adakah alasan 
mengonsumsi lain? 

Ehh enggak sih kalo sekarang. Kalo dulu kan 
karena konformitas ya mas. Aku pengen masuk 
komunitas itu. Cuman kalo sekarang kan mereka 
udah paham aku kayak gimana. Dan aku 
sebenernya pengen berhenti cuman ya susah gitu 
mas. Susahnya kok tiap aku capek aku itu kok 
aku ada dorongan yang sangat kuat untuk 
minum dan efeknya pun beda sama yang dulu 
gitu lho. Sekarang lebih nyaman. Ketika aku 
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6

Alasan mengonsumsi 
alkohol pertama 
kalinya karena adanya 
konformitas agar 
dapat masuk dalam 
sebuah komunitas. 
 
 
Yang dirasakan 



minum keesokan harinya aku lebih fresh lagi. 
Selain itu aku menceritakan sesuatu ke orang 
lain itu lebih enak. Sama cerita gitu hampir 
kayak curhat. Misalnya wah aku seneng mbek 
iki ki ngene ngene ngene.. tapi masalahe ngene.. 
selain itu tentang masalah hubungan dengan 
orang lain, hubungan dengan keluarga, kesulitan 
finansial juga biasanya. Kadang gitu mas, aku 
capek. Secara batin aku capek kalo aku simpen 
sendiri gitu lho mas dan aku pengen cerita. Dan 
aku bisanya cerita sama anak-anak ini kok kalo 
pas kayak gitu ya. Kalo nggak ada alkohol bisa 
tapi mungkin kurang nyambung, ya kurang 
nyaman lah.  
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6 

setelah mengonsumsi 
alkohol,  keesokan 
harinya lebih fresh. 
 
Alasan sekarang 
mengonsumsi alkohol 
adalah ingin 
menceritakan sesuatu 
ke teman-teman 
karena lelah secara 
psikis 
 
F bisa cerita, lebih 
nyaman dan dapat 
menyambung bila 
bercerita sembari 
mengonsumsi 
alkohol.

 Ohh gitu, biasanya mengonsumsi 
dimana? 

Di cafe sih. Di cafe daerah rinjani. Itu ada cafe 
kayak pub gitu, bar. Nah kita biasanya disitu. Itu 
istilahnya beer garden tapi mereka menyediakan 
juga bir gitu kayak Whiski-Whiski.  

8 F biasa mengonsumsi 
alkohol di cafe daerah 
rinjani. 

 Nyampe berapa tu mas kalo 
nongkrong disitu? 

Terakhir sih minum Jim Beam itu 400 satu 
botol. Kalo kemaren aku sama temenku 
kebetulan temenku juga habis dapet kerjaan itu 
aku 150, dia 150 kemudian yang lainnya 

  



mbayarin mixnya sama kekurangannya aja. 
Maksimal itu ber delapan satu botol, jadi nggak 
terlalu mabuk berat, masih santai. Ya nggak tahu 
sih tingkat kesadarannya seberapa. Tapi kita 
masih bisa cerita dan esok harinya itu kita masih 
inget apa yang kita ceritakan tadi malem. 

 Itu pulangnya masih nyetir sendiri 
mas? 

Heem. Biasanya sih bonceng-boncengan. Kalo 
nggak sih naik mobil. Ada satu temen yang 
bawa mobil.  

  

 Kalo nggak mengonsumsi yang 
dirasakan gimana mas? 

Mungkin kalo cerita itu ada sesuatu yang kurang 
gitu lho, feelingnya beda. Tapi kalau sehari-hari 
ya biasa aja sih. Maksudnya nggak nyandu harus 
minum, enggak. 

10 Saat cerita apabila 
tidak mengonsumsi 
alkohol dirasa ada 
sesuatu yang kurang.

 Ohh begitu.. ehh ada lagi nggak 
mas alasan lain mas f untuk 
minum? 

Kadang kalo pas clubbing gitu ya itu Cuma buat 
ngelepasin capek aja gitu, tapi pake alkohol 
juga.  
Kalau ada temen ngajak beberapa aku tolak. 
Semisal besok aku kuliah pagi dan ada temen 
yang ngajak gitu nopo kowe kok ngejak ngombe 
wengi iki? Kenopo kok ora sesuk malem minggu 
wae? Dari situ kan aku bisa ngeliat ini anak lagi 
ada masalah apa enggak. Kalau Cuma pengen 
minum pengen nongkrong aku enggak dulu. 
Cuman kalo dia lagi ada masalah terus dia 
pengen minum yaudah aku layani. Ya aku 
minum paling Cuma sedikit-sedikit Cuma buat 
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F mengonsumsi 
alkohol saat clubbing 
untuk melepas rasa 
lelah. 
 
 
 
 
 
 
F mengonsumsi 
alkohol untuk 
mendengarkan 



dengerin ceritanya dia.  temannya yang 
sedang menceritakan 
masalahnya.

 Ohh gitu. Ada yang mau 
disampaikan tentang mas f dan 
alkohol gitu? 

Ee, kalo yang belum sih jangan gitu. Aku sih 
udah sempet tanya-tanya ke dosen kesehatan 
mental waktu itu. Kenapa setiap aku stress setiap 
aku capek aku lari ke situ gitu lho? Dan emang 
bener itu capekku dan mungkin sedikit sedihku 
tu sedikit ilang, tapi nanti implementasinya itu 
ke kesehatan. Aku sekarang juga sedikit banyak 
masih sering voli dan itu merusak stamina, 
bener-bener merusak stamina. Terasa sekali. 
Yang biasanya aku kuat main beberapa kali 
terakhir kemarin minggu aku Cuma main satu 
game dan game kedua aku udah nggak bisa apa-
apa. 

  

 Mas f ngerokok juga? Iya. Kalo ngerokok sih udah dari dulu mas. Dari 
SMA.  

  

 Oke, mas fandi saat pertama 
mengonsumsi belum merasakan 
kalau alkohol itu nyaman untuk 
ngobrol ya? 

Belum. Itu Cuma pait gitu. Tapi kok kayak 
pusing gitu lho. Awalnya sih aduh ini aku nggak 
boleh terus-terusan gitu lho. Cuman temen kan 
semakin ngajakin semakin ngajakin, entah 
kenapa kok sekarang ya kalau semacam aku 
capek aku kok pengennya ke situ. Daripada aku 
harus nyakitin orang lain kalo semisal aku punya 
dendam ke orang lain mending aku cerita di situ 
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F memilih untuk 
mengonsumsi alkohol 
dan menceritakan 



dan setelah itu ya oke dendamku sudah harus 
selesai. Tapi kalau aku boleh bilang alkohol juga 
mengajarkan aku tanggung jawab gitu. Ee kan di 
islam itu kan alkohol itu juga dosa gitu. Alkohol 
itu dosa. Pernah aku kepikiran ya kan dosa itu 
besok. Toh yang dimaksudkan itu mungkin 
alkohol yang mendosakan itu alkohol yang 
dikonsumsi jika merugikan orang lain gitu. Tapi 
aku mengonsumsi alkohol dengan aman, dengan 
tempat yang tepat, aku nggak merugikan orang 
lain, jadi ya apa dosanya gitu lho. Kemudian e, 
apa ya.. masalah sakit juga mas. Kalau kamu 
mengonsumsi alkohol nanti kamu sakit. Yaudah 
berarti sekarang besok kalau kamu sakit yaudah 
dijalani, itu tanggung jawab. Berarti itu saatnya 
kamu harus berhenti minum alkohol.  

bebannya daripada 
menyimpan dendam 
dan menyakiti orang 
lain. 

 Ohh iya. Kapan mas Fandi mulai 
menyadari kalau alkohol bisa 
digunakan saat capek? 

Mulai rutinitasku banyak mas, mungkin mulai 
semester empat. Ee semester satu, dua, tiga kita 
ya banyak minum sama anak-anak sekelas. Tapi 
kita minum ya lebih ke partynya itu. Di party 
kita seneng-seneng gitu. Nyanyi-nyanyi, 
ngumpul-ngumpulnya pokoknya rame gitu mas. 
Cuman mulai semester empat kita mulai sibuk 
dengan rutinitas sendiri-sendiri. Begitu kita 
ngumpul dan ada alkohol disitu suasananya udah 
beda lagi. Kita bisa ngeluarkan cerita-cerita yang 
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F menyadari alkohol 
dapat digunakan saat 
capek sejak 
rutinitasnya banyak 
pada semester empat. 
 
Alasan mengonsumsi 
sekarang: berkumpul 
dan berpesta bersama 
teman-teman 



nggak bisa dikeluarkan sama orang lain itu tadi. 
Itu udah beda banget. Sebenernya ngumpulnya 
sih ngumpul terus, tapi entah kenapa suasananya 
jadi beda. Ya itu mungkin karena rutinitas tadi 
sih mas. Karena kita punya kesibukan sendiri-
sendiri kita jarang ketemu, sekalinya ketemu ada 
alkohol itu. Nah itu yang nyatuin kita gitu. 
Tapi ya sudah mulai aku kurangi sih mas. Ya itu 
karena kondisi fisikku. Caranya ya aku 
kembaliin lagi, kalau aku sih sukanya pasti 
pertama ke agama dulu. Ini dosa gitu lho. Ini 
dosa dan aku tanya kemana-mana emang ini 
dosa dan pada akhirnya aku berpikir itu kan 
menurut kamu bukan menurut Tuhan. Menurut 
Tuhan lain, dan yang menentukan hidup kamu 
itu Tuhan bukan kamu gitu lho. Jadi ya 
meskipun sekarang masih minum tapi ya ada 
sedikit rasa bersalah sehabis minum. Ya gitu 
mas. 
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komunitas. 
Alkohol dapat 
membawa pada 
suasana nyaman 
untuk bercerita 
 
 
F berusaha 
mengurangi konsumsi 
alkohol karena 
kondisi fisiknya yang 
memburuk.  

 Oke mas, mungkin ada kisah apa 
antara alkohol dan mas Fandi? 

Apa ya, alkohol itu pernah membawa aku ke 
jurang yang paling rendah sampai proses selama 
tiga tahun ini aku kuliah pernah membawaku 
jatuh dan juga membawaku bangkit gitu lho. 
Istilahnya kalau diceritakan dalam hidupku ya 
kayak gitu. 
Jatuhnya karena alkohol ya aku kenal wanita, 
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F jatuh ke dalam 



nggak bisa kontrol, ya tau sendiri lah mas sex 
bebas, nah semacam itu. Dan aku sendiri pun 
susah untuk melepaskan wanita itu. Wanita itu 
ya mungkin karena aku terpengaruh alkohol tapi 
aku juga nggak mau nyalahin alkohol. Tapi ya 
sehabis aku make alkohol dan aku seperti itu aku 
lupa semuanya. Aku lupa masa depanku, aku 
lupa tanggung jawabku di luar. Dan wanita ini 
ternyata membawa dampak buruk ke mulai 
pendidikanku, aktivitasku. IPK mas. Sejak aku 
deket sama wanita ini aku jarang belajar, 
berkegiatan juga apa adanya nggak total gitu. 
Dan akhirnya keluargaku jadi tahu aku deket 
sama wanita ini dan keluargaku nggak suka gitu. 
Aku dijauhi sama keluargaku juga sempet 
karena wanita itu. Ya aku pikir aku nggak dapet 
apa-apa gitu sama dia. Tapi kembali dengan 
alkohol aku sama temen-temen saat aku jatuh 
mereka bisa mbangkitin aku lagi. Gimana aku 
keluar dari situ. Tapi ya dalam keadaan minum 
itu cerita-ceritanya. Tapi ya masih inget habis 
itu. 
Dengan wanita itu aku nggak bisa lepas dari dia. 
Sebenernya aku nggak bisa lepas dari dia, karena 
kebetulan dia juga nggak hamil kemudian oke 
tanggung jawabku selesai. Karena kita juga 
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perilaku sex bebas 
karena konsumsi 
alkohol. 
 
 
Setelah mengonsumsi 
alkohol F merasa lupa 
akan masa depan dan 
tanggung jawabnya. 
 
Karena teman 
wanitanya dalam 
melakukan sex bebas, 
aktivitas dan IPK F 
menurun. Selain itu F 
juga dijauhi 
keluarganya. 



sama-sama mengonsumsi alkohol waktu itu. Itu 
rame-rame mas.  

 Apakah setiap mas F 
mengonsumsi lalu dilanjutkan ke 
kamar? 

Nggak selalu mas. Mungkin hasrat ada, tapi 
sejauh ini aku masih bisa kontrol walaupun 
kadang bisa lepas juga. Aku bisa lepas saat 
terlalu banyak mas. Seperti dulu saat semester 
tiga sebelum aku jatuh itu kalau minum nggak 
cukup sebotol dua botol mas. Sekalian kita 
minum banyak disitu kita ngumpulin uang 
banyak yaudah. Tapi kita belinya sedikit dulu 
mas. Nanti kurang tambah, kurang tambah. Ya 
itu akhirnya kebablasen. Itu biasanya di kosan 
temen. Kalau dulu di kosan temen karena kita 
bukannya belom kenal tapi belum mampu beli 
yang mahal-mahal. Jadi di kosan ya sambil 
rame-rame. 
Tapi sekarang saya sudah bisa lepas dengan 
wanita itu bahkan temen. Karena kita juga 
selingkungan belajar. Sekarang kalau saya 
mengonsumsi udah nggak ada hasrat-hasrat 
kayak gitu. Lebih ke ini mahal gitu lho. 
Minuman ini mahal jadi aku harus bener-bener 
merasakan manfaat minuman ini. Buat tidur 
enak, buat besok pagi fresh. 
Yaudah. Kalau minum ya minum tanggung 
jawab aja. Ya kalau minum di tempat yang tepat, 
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Setelah F 
mengonsumsi muncul 
hasrat untuk 
melakukan perbuatan 
seksual, namun masih 
bisa dikontrol apabila 
konsumsi tidak terlalu 
banyak. 
 
 
Pada masa awal 
kuliah F biasa 
mengonsumsi di kos 
temannya karena 
keterbatasan dana. 
 
Belakangan ini sudah 
tidak muncul lagi 
hasrat-hasrat seksual 
dan sudah lepas 
dengan teman 
wanitanya. 



 

minumannya pun tepat. Kan banyak tu sekarang 
minuman yang nggak bersegel-segel.  



No. Pertanyaan  Jawaban Kode Catatan 
1 Selamat malam mas C, mas 

dede asalnya dari mana?
Dari Bali, lahir 7 juni 1992.    

 Mungkin bisa diceritakan 
riwayat pendidikannya? 

Riwayat pendidikan aku SD di Bali, terus di 
Bali. SMP di Bali, SMA di Bali, baru 
sekarang ini di Semarang. Aku di Bali di 
Denpasarnya, lumayan dekat 15 menit dari 
rumah. TK juga di Bali. 

  

 Ohh gitu, sekarang disini 
tinggal dengan siapa mas? 

Sekarang disini tinggal sama nenek. Ada 
eyang dari mamah sama pokoknya rame ada 
tante juga, kakak sepupu, adek sepupu. 
Keluarga mamah asli Klaten sebenernya tapi 
udah lama tinggal di Semarang.  

  

 Oke, ini kegiatan sehari-
harinya ngapain mas? 

Kegiatan sehari-harinya paling kuliah, habis 
itu buat tugas, buat Sinergi ini juga dekor-
dekor buat acaranya, ada basket paling. 
Basket psikologi. 

  

 Lalu pergaulan sehari-hari 
gimana mas? 

Kalau misalnya komunitas disini nggak ada 
sih, Cuma temen-temen aja. Temen-temen 
ngumpul, nongkrong dari mana-mana ya 
kalau misalnya emang enak diajak 
nongkrong ya emang terus nongkrong disana 
gitu. Jadi temen-temen nongkrongnya nggak 
monotone ini-ini aja. Misalnya di arsitek yo 
ngumpul sama anak-anak arsitek,yo sama 
anak-anak psikologi, sama anak-anak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



sinergi, gimana-gimana, ada seperti itu. 
Anak-anak basket juga bisa. Jadi banyak ya 
anggapannya banyak komunitas, banyak 
ngumpul ini, ya nggak komunitas lah, kayak 
populasi anggapannya ada orang ngumpul 
kayak gitu dan aku ikut disana. Kadang-
kadang kalau mereka cocok antar dua 
komunitas itu bisa tak gabungin jadi satu. 
Yuk rame-rame keluar kemana gitu. 
Kegiatannya paling ngumpul, ngrokok-
ngrokok, kalo nggak minum kopi yaitu 
ngebeer kalo nggak alkohol lah biasanya. 
Biasanya nek ngobrol-ngobrol paling di 
tembalang, ngebir-ngebir dimana aja bisa 
kan. Dikampus juga bisa tapi Cuma ngebeer 
aja. Kalau yang alkohol biasa di taman 
tabanas.  
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C biasa mengonsumsi 
alkohol dengan teman-teman 
komunitasnya. komunitas ini 
memiliki kegiatan 
mengonsumsi alkohol atau 
beer, disamping berbincang-
bincang atau minum kopi.  
Mereka mengonsumsi 
alkohol di taman tabanas, dan 
alkohol jenis beer dimana 
saja.  

 Wah berarti sudah banyak ya Hubungan dengan ayah ibu ya baik sih, 



temen disini. Kalau 
hubungan dengan keluarga 
gimana mas? 

lumayan akur ya. Ya selalu kontrol kalau di 
Bali selalu kontrol gimana kuliahnya, 
gimana kegiatan-kegiatannya. Aku juga 
selalu cerita kalau misalnya ada apa gitu. 
Aku juga cerita lagi ada kegiatan apa, lagi 
sibuk apa gitu. 
Yang disini ya komunikasi sih tapi nggak 
terlalu sering. Atau mungkin nggak ada apa 
ya, nggak ada ini kayaknya nggak ada 
kesamaan minat. Mungkin nggak ada topik 
yang dibicarain kalau disini. Paling ya 
topikya seputar keluarga atau apalah gitu-
gitu aja. Sepupu banyak, pokoknya Cuma 
beda setaun-setaun gitu. Dibawah setaun dua 
taun dan tapi nggak ada yang sama 
kayaknya. Yang gitu ya game-game online 
gitu kebanyakan. 
Serumah jadi ada eyang dua, eyang putri 
eyang kakung. Habis itu kakak sepupu satu, 
tante satu, sama adik sepupu satu. Jadinya 
ber enam, ber tujuh sama aku. 

 Ohh, ayah bekerja mas? Ayahku kontraktor di Bali, arsitek juga. 
Pokoknya bangunan-bangunan gitu, teknik 
sipil juga. Ibu psikolog di Bali. Ibu di rumah 
sakit juga, habis itu ada punya klinik juga, 
punya sekolah juga. Sekolah anak 

  



bermasalah. 
 Ohh gitu, mas C punya hobi? Hobi, hobi ya basket mungkin. Aku hobinya 

ngomong sih. Hobinya ngomong, pengen 
jadi penyiar tapi belum kesampaian. Ya 
bahasa Inggrisku masih jelek, dan ya aku 
masih coba-coba latian di kampus aja kayak 
gitu. Dulu-dulu aku pengen jadi penyiar. 
Tapi ya itu bahasa Inggrisnya jadi ya belum 
berani. 
Aku kuliah di psikologi ya, aku suka 
psikologi juga. Penyiar tu ya hobby lah, aku 
suka kayak gitu. 

  

 Kalau cita-cita, apa penyiar 
itu mas? 

Cita-cita pengen jadi psikolog yang beda lah 
sama yang udah ada. Kalo ya pokoknya 
mencantumkan nama di sejarah gitu lah. 
Aku gini, aku pengen apa ya seorang 
psikolog kan terkenalnya bijaksana, 
berwibawa kan gitu-gitu kan. Aku habis ini 
ntar pengen kerja bentar habis itu pengen 
ngelanjutin S2 habis itu ngerantau dimana 
gitu selama dua tahun, terus S3 diluar lah 
kalau bisa. S3 di luar dan setelah S3 di luar 
aku pengen jadi psikolog, jadi S3 psikolog 
yang full tatto. Aku juga pengen orang-
orang juga ngeliat yang namanya tattoan itu 
nggak selalu identik dengan kriminal. 

  



Sesuatu yang negatif itu nggak selamanya 
jadi negatif, pasti ada sisi positifnya yang 
bisa diangkat. Aku pengen itu jadi seni.  

 Ohh begitu ya.. oke masuk 
ke pengalaman mengonsumsi 
alkohol nya mas C.. 

Mengonsumsi alkohol. Aku mengonsumsi 
itu pertama diajarin kelas, SMP kelas tiga. 
Kelas tiga kelas dua, pokoknya dikasih gitu 
lho. Ini lho yang namanya alkohol, ini yang 
namanya arak. Itu udah yang ngajarin tuh 
adek papaku, omku, adek papaku yang 
paling kecil. Ini lho yang namanya alkohol 
kamu ntar pasti dapet sama temen-temenmu 
daripada di bohongin mending kamu tahu 
sekarang, gitu. Karena itu mungkin ya yang 
namanya anak muda disana di daerah asal 
saya pasti bakal ngerasain yang kayak gitu 
lah, kalau misalnya dia pinter bergaul gitu. 
Jadi emang dikasih, bakal tau bakal kayak 
gitu. Ayah empat bersaudara, yang ngasih 
yang paling kecil. Memang deket. Dia lagi 
ngumpul sama temen-temennya kan waktu 
itu ikut, habis itu ada apa gitu pokoknya 
rame-rame di depan rumah kan biasa kayak 
gitu-gitu kan. Ini lho coba aja, ya udah 
dikasihin arak. Ohh, waktu itu aku pertama 
kali minum itu Sake kalo nggak salah. Ehh 
nggak sake ding apa namanya sacu 
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C mengonsumsi alkohol 
sejak kelas 3 SMP. 
 
 
Yang mendorong konsumsi 
pertama adalah pemberian 
om. 



namanya, sejenis sake dari luar juga. Habis 
itu dikasih arak-arak dan araknya ya karena 
campurannya nggak terlalu berasa arak. Ya 
pertamanya satu aja, terus habis itu 
besoknya lagi, lagi gitu. Ya selama itu 
takarannya, selama itu nggak berlebihan 
menurutku nggak kenapa sih.  

 
 

 Itu yang dirasakan pertama 
kali apa mas? 

Pertama kali aku nggak, ya lumayan sih 
lemes. Rada nggak enak kan, parno 
mungkin. Kayak orang sakit gitu, orang 
meriang. Kalo pertama aku kayak gitu, 
pokoknya kebawa parno lah. Ihh sumpah 
mau sakit ni kalo kayak gini. Itu, ya 
keduanya udah lemes, lemes, akhirnya bisa 
nikmatin. Akhirnya bisa di, apa ya efek 
alkohol menurutku beda-beda. Ada ya 
mungkin kalau misalnya halus-halus kayak 
red label dan lain sebagainya itu ada label 
yang buat dugem, ada yang buat ngobrol, 
buat kita cerewet share, ada juga yang buat 
pokoknya banyak ininya, buat lemes enak 
tidur kayak gitu. Yang kayaknya itu bisa di, 
ketika kita apa ya, ketika pengen sugestiin 
ahh sekarang yuk minum yuk ada yang 
pengen di share misalkan kayak ama temen-
temen. O yaudah yuk. Dan kita emang 
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Dampak yang dirasakan saat 
mengonsumsi pertama kali, C 
merasa lemas, meriang, dan 
rasa takut akan terjadi sesuatu 
terhadap dirinya. 
 
Kini C dapat menikmati 
alkohol. Menurutnya dampak 
atau efek penggunaan alkohol 
berbeda-beda tergantung 
jenisnya. Ada alkohol untuk 
berbincang-bincang, buat 
menari (dugem), ada juga 
yang untuk tidur. Namun 
efek alkohol ini juga dapat 
disugestikan. 
 
 



minum itu sambil nge share. Ohh aku kayak 
gini ni, kuliahku gini-gini atau aku sama 
pacarku gini-gini, dan habis itu plong emang 
enak jadi nggak ada beban. 
Kalo soal rasa waktu yang pertama itu 
emang enak. Yang pertama itu manis. Cuma 
badannya yang udah kayak meriang-meriang 
nggak enak gitu. 
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C juga merasa lega setelah 
berbincang-bincang dengan 
mengonsumsi alkohol. 
rasa pada alkohol pertamanya 
manis. 

 Oke tadi mas bilang kalau 
efek alkohol itu beda-beda. 
Itu memang beda atau sugesti 
sih? 

Menurutku apa ya, mungkin kalau dibawa 
sugesti juga bisa ya. Dibawa sugesti juga 
bisa tapi kayak gitu tu emang beda sih 
efeknya. Nek ketika kita minum apa ya, 
contohnya red label deh. Kita minum red 
label dan kita udah naik anggepannya kan 
kalo udah mabuk, udah setengah tiangnya 
itu kita nggak bawa dugem tu nggak enak. 
Karena misalnya itu kita buat tiduran kita 
muntah. Mual langsung kayaknya 
bayangannya itu kayak greeng... gitu lho 
kayak mabuk laut dan ya harus dimuntahin 
kalau misalnya mau langsung tidur. 
Biasanya emang buat joget-joget. 
Menurutku seperti itu kayak yang udah aku 
ya seanalisa-analisa sendiri persepsiku lah. 
Kayak gitu.
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Setelah mengonsumsi red 
label merasa seperti mabuk 
laut dan harus menari 
(dugem), jika tidur akan 
muntah.  

 Oo, mungkin sampai Soal jenis-jenis aku nggak terlalu banyak 



sekarang ini mas sudah 
mengonsumsi apa saja? 

jenis sih. Ya paling ya sekitar-sekitar kayak 
gitu aja, disini ya paling congyang tapi aku 
nggak suka itu ya yoba-nyoba aja. Arak itu 
juga sering, minuman-minuman halus juga 
nggak terlalu banyak sih. Paling red label, 
blue label, black label, Jack Daniels, Chivas, 
yang seperti-seperti itu. 
Itu efeknya juga beda-beda. Ada yang buat 
anget bener-bener nyaman gitu. Aku waktu 
itu nyoba Chivas, Chivas itu kan ada banyak 
kan. Chivas regal yang gimana gitu. Ada 
yang warnanya ijo waktu itu dibawain sama 
temenku waktu itu tu bisa enak banget 
pengen tidur langsung ngantuk-ngantuk 
pengen tidur gitu. Chivas itu emang kayak 
gitu. Arak aja udah beda-beda. Arak bali itu 
udah beda-beda. Anggepannya gimana ya, di 
Bali kan ada daerah-daerah gitu. Ya 
anggepannya disini karang rejo ada 
jatingaleh ada, disini kan yang jual itu kan 
warung-warung. Mungkin kita mau minum 
apa nih? Ohh arak puisi di daerah itu aja 
beli, o yaudah. Rasanya sih hampir sama 
tapi efeknya beda. Ada ohh arak ini bikin 
kita geleng-geleng, ohh ini aja beli arak ini. 
Aku baru ngehnya sih gitu, kok bisa seperti 
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6 

 
Alkohol yang pernah 
dikonsumsi C antara lain 
congyang, arak, sacu, red 
label, blue label, Black label, 
Jack Daniels, Chivas. 
 
 
 
 
Ketika mengonsumsi alkohol 
jenis Chivas (hijau) C merasa 
kantuk. 



itu. Anggepannya kan sama kayak narkoba 
kan gitu, efeknya kan beda-beda kayak sabu 
dan sebagainya. 

 Ohh gitu, yang menjadi 
favoritnya apa mas? 

Favoritku sekarang yang pake share. Yang 
disini sih palingan apa ya, disini aku 
seringan amer atau paling nggak vodka. Ada 
cap Javan lebih bagus. Biasanya anak-anak 
arsitek yang ngajak, campur bir abidin. 
Anggur campur beer namanya abidin. 
Anggur merah beer dingin istilahnya kayak 
gitu, memang udah kayak gitu. 

1 Alkohol favoritnya sekarang 
adalah vodka, anggur merah 
cap javan dan Abidin, yaitu 
anggur merah campur beer 
dingin. 

 Ohh gitu, yang mendorong 
mas masih mengonsumsi 
sampai sekarang apa mas? 

Kalau saat ini, aku giniin aja ya. Waktu dulu 
SMA ya keren-kerenan ada. Mungkin itu 
pertama muncul dikasih, terus habis itu buat 
ya jelas lah buat saling adu ini, aku bisa, ni 
aku juga biasa gitu lah SMP-SMA untuk 
kuat-kuatan gitu. Ohh dia kuat aku kuat gitu 
udah dapet suatu penghargaan lah dari itu.  
 
Kalau sekarang anggepannya itu pengen 
share aja sih. Pengen nyari temen 
anggepannya. Aku punya temen disini itu 
kan dari seperti itu, yang bener-bener deket 
sekarang. Mungkin dulu aku nggak terlalu 
deket sama Gendon gitu-gitu tapi setelah 
kita minum, efeknya juga mungkin karena 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.b 
 
 
 
5.c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C mengonsumsi alkohol agar 
bisa berbagi (berbincang-
bincang) dengan 
komunitasnya. 
C mengonsumsi alkohol agar 
mendapat teman. 



kita share dan kita buka-bukaan jadinya aku 
tau dia, dia tau aku bener-bener dan aku tau 
bener makannya kita jadi lebih deket. 
Mungkin itu juga mengginiin menurutku 
lho, menurut persepsiku itu alkohol juga 
cara metode untuk mendekatkan orang-
orang. Membuat solidaritas dan lain 
sebagainya lah. 

5.c C mengonsumsi alkohol agar 
dapat menambah keakraban 
dan solidaritas dalam 
komunitas. 

 Mungkin ada lagi mas selain 
buat share? 

Buat share, untuk sekarang ini mungkin 
kayak gitu. De aku lagi galau ni, o yaudah 
yuk nyari. Kayak gitu-gitu aja sih. 
Paling ya sekarang seringnya bir aja. Bir itu 
bikin apa ya, santai menurutku. Bikin rileks, 
dapet juga ini bikin enak pokoknya. Enak aja 
badannya, sekarang bisa nikmatin kayak 
gitu. 
Minumnya kalo pas nggak rileks mungkin 
ya kalau dikejar deadline. Ada tugas ini, 
tugas itu. Aku harus nyelesein ini, nyelesein 
itu. Dan banyak kan biasanya, aku mikir yuk 
ngebir bentar yuk buat biar plong aja kalau 
udah ngebir, dan itu memang plong.  

5.b 
 
 
 
6 
 
 
 
5.b 

C mengonsumsi alkohol 
untuk berbincang-bincang 
tentang masalahnya. 
 
Konsumsi alkohol membuat 
C merasa rileks dan santai. 
 
 
Konsumsi alkohol jenis beer 
untuk membuat C merasa 
santai dan meredakan emosi 
sehingga muncur ide-ide dan 
inspirasi untuk 
menyelesaikan tugas 
akademisnya.

 Pernahkah mas saat dikejar 
deadline nggak ngebir? 

Pernah sih, ya plong yang bener-bener 
plongnya ya saat udah nyelesein tugas. Tapi 
yang untuk kita, anggepannya sekarang ya 

  



waktu kita lagi emosi terus dia disuruh 
nyelesein masalah kan dia bakal runyem gitu 
lho bakal membelitkan masalah baru 
diseleseikan. Gimana orang emosi terus 
disuruh relaksasi baru dia nyelesein masalah 
kan lebih enak lagi. Jadinya kayak gitu lah, 
salah satu metode biar mengosongkan otak 
lah biar menambah inspirasi dan lain 
sebagainya, jadi kayak gitu.  

 Nah kalau pas ngobrol 
seandainya mas nggak 
minum gimana? 

Ngobrolnya ada perbedaan lebih hening. 
Lebih rame ada alkohol daripada nggak ada 
alkohol. Ya ketika itu tadi Jadinya ketika 
kita udah ter giniin oleh alkohol, udah kenal 
efek alkohol itu tu kita lebih los gitu, kita 
lebih frontal, kita lebih bercandanya lebih 
gini, enak. Lebih luwes, lebih gini, nggak 
ada beban lah yang disembunyi-sembunyiin 
jadi ngobrolnya emang bener-bener los. 
Seet, ngobrol enak kayak gitu. 
Itu biasanya kalau lagi galau gitu, ada yang 
perlu didiskusiin atau apa gitu. Kadang-
kadang ada ajakan. 

10 C merasa lebih hening saat 
berbincang-bincang tanpa 
alkohol. Namun dengan 
alkohol pembicaraan akan 
lebih luwes dan enak. 

 Adakah alasan lain mas 
mengonsumsi alkohol? 

Ya mungkin gini ya, dugem. Aku sekarang 
udah nggak bisa nikmatin dugem, mungkin 
udah bosen. Aku itu bosen banget dugem 
gara-gara SMA aku terus addict banget sama 

5.d C mengonsumsi alkohol 
karena ingin membuat 
dirinya sendiri jenuh, agar 
pada saat lulus S1 nanti bebas 



dugem. Mungkin itu salah satu metodeku 
buat hidup lho. Sekarang aku alkohol terus 
alkohol terus tapi suatu saat aku pengen 
berhenti soalnya udah bosen. Aku nargetin 
lulus S1 aku bebas alkohol dan bebas rokok. 
Jadi aku sekarang ya tak giniin ya ngerokok 
ya tinggal ngerokok, alkohol ya tinggal ayuk 
alkohol kayak gitu. 

alkohol. 

 Saat mas dugem itu 
mengonsumsi alkohol juga? 

Harus. Wajib. Mungkin kebanyakan orang 
juga ngerasain ketika dugem nggak dalam 
posisi enggak alkohol itu kayak krik-krik. 
Anggepannya sekarang kita sadar, gini deh 
anggepannya sekarang kita sadar masuk 
tempat dugem ngeliat orang-orang yang lagi 
dugem itu tu kayak orang senam. Kalo 
misalkan itu dinalar kan ngapain aku senam 
disini gitu lho. Jadinya kalo minum alkohol 
bener-bener los gitu. Bener-bener seru, 
euforianya dapet. Tapi jenisnya yang red 
label yang buat jeduk-jeduk buat goyang. 

5.b 
 
10 
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C harus mengonsumsi 
alkohol saat menari (dugem). 
C merasa kikuk bila menari 
(dugem) tanpa alkohol. 
 
 
 
 
C merasa los dan 
mendapatkan euforia saat 
menari (dugem) setelah 
mengonsumsi alkohol. 

 Pernah mas dugem tanpa 
alkohol? 

Pernah, jadi aku kesana diem aja ngeliat 
orang terus aku paksain joget tu nggak asik 
nggak enjoy, heem nggak masuk. Ya mau 
dipaksain gimana juga nggak masuk. Mau 
serame apa tempat dugemnya, mau 
ceweknya secantik apa juga nggak masuk. 

10 C merasa tidak enjoy bila 
menari (dugem) tanpa 
mengonsumsi alkohol. 



 Biasanya kalau dugem itu 
ngapain aja mas? 

Paling joget-joget, ya kalau ada cewek ya 
nyari cewek kan gitu-gitu aja. Sebenernya ya 
kayak gitu-gitu aja rutinitasnya. Paling 
minum kayak gitu, ya kayak gitu-gitu kalo 
dugem. 

  

 Oke. Tadi mas sempet 
pengen bebas rokok bebas 
alkohol, itu kenapa mas? 

Karena aku tahu itu bukan coping terbaik 
buat stressku, buat dan lain sebagainya. Tapi 
aku masih enjoy nikmatin itu semua. Aku 
tau ya anggepannya itu jelek lah, tapi aku 
enjoy gitu lho. Tapi ya nggak selamanya aku 
bakal jadi kayak gitu, kan gitu. Ya mungkin 
sesekali nanti ada temen-temen lama baru 
aku mau, yuk reunian mungkin. Tapi pengen 
bebas alkohol. Tapi yaa begitulah. Tapi aku 
pengen bebas kan berarti aku harus bosen 
dulu sama itu. 

  

 Untuk langkah-langkah 
menuju bosan ini gimana 
mas caranya? 

Lebih di over, flooding gitu. Ya jadinya 
kayak di over-in biar nanti ujung-ujungnya 
jenuh. Alkoholnya, dugemnya.  

5.d C ingin berhenti alkohol 
dengan cara flooding. 

 Sekarang berarti baru intens 
mas? 

Sekarang sih dugemnya udah enggak, udah 
bosen. Bener-bener diajak dugem kalo 
nggak ada even apa-apa, kalo nggak ada 
temen-temen yang giniin, enggak. Paling 
kalo diajak temen ayuk nda, dirayu-rayu gitu 
o yaudah ayuk.

 
5.b 

 
C masih melakukan clubbing, 
dan mengonsumsi alkohol. 

 Kalo alkohol belum bosan Belum. Makannya tadi kalo sekarang 



ya? dibilang over, kayaknya belum over. Ya 
mungkin gara-gara jadwal kuliah juga kan 
yang bikin bener-bener pagi dan tugas 
banyak juga, mungkin itu yang buat juga. 
Buat susah buat ngover sekarang. Jadi ntar 
ada waktunya buat yang bener-bener over. 

 Oke, mas C sudah 
menemukan metode coping 
yang lebih baik daripada 
alkohol? 

Belum. Mungkin entar bisa. Bisa dapet lah 
setidaknya. Mungkin untuk entar pengen 
seperti itu, coping tidak dengan alkohol. 
Tapi selama ini masih enjoy-enjoy aja. 
Masih nikmat lah, masih nikmatnya bener-
bener berasa gitu lah. 

  

 Saat mengonsumsi alkohol 
biasanya dimana mas? 

Di Semarang ya ini di kampus. Dulu aku 
pernah sering banget di kampus sama anak-
anak arsitek di selasar TA ini, habis itu dapet 
waktu pertama-pertama semester lalu 
semester tiga itu di depan indomaret waktu 
pertama-pertama ada indomaret disitu kita 
bawa dari luar. Di gazebo TA juga sering. 

8 C biasa mengonsumsi 
alkohol di wilayah 
universitasnya, antara lain di 
gazebo gedung TA, selasar 
gedung TA, dan depan 
indomaret universitasnya. 
 

 Gak ada satpam mas? Nggak ada, waktu di selasar sini hampir 
ketahuan terus kita pindah gazebo. 
Di psikologi ada juga sih sebenernya temen-
temen yang seperti itu. Lumayan malahan, 
lumayan banyak. Ohh kalo enggak waktu itu 
aku dapetnya sering sama anak-anak 
fakultas di kos temen, dan itu share nya 
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C banyak sekali mendapat 
teman-teman mengonsumsi 
alkohol dari fakultas 
psikologi. 
C sering juga mengonsumsi 



emang bener-bener share. Waktu itu ada 
temen yang galau tentang pacaran beda 
agama, kan itu emang ini kan di universitas 
ini kan. Nah waktu itu kita share, kita 
ngobrolin agama. Kita ngobrolin bener-
bener kayak gitu, diskusinya lebih enak 
emosionalnya dapet. Itu karena setengah 
tiang, nek misalnya itu berlebihan mungkin 
orangnya bakal males. Tapi itu dengan 
takaran yang enak, dengan takaran yang pas 
lah mungkin bisa.  

 
 
 
 
6 

alkohol di kos temannya. 
 
 
 
C lebih enak saat berbincang-
bincang dan berdiskusi 
bersama teman-teman 
komunitasnya dengan 
mengonsumsi alkohol karena 
mendapatkan kenyamanan 
emosional dengan takaran 
alkohol yang pas. Namun 
apabila berlebih, malah 
menimbulkan kemalasan.

 Tapi itu connect mas? Connect, nangkep. Nangkep dan bales lagi, 
bales, bales, bales, gitu. 
Saat sadar besok paginya ada yang inget ada 
yang lupa. Tapi besok paginya ya udah 
plong. Walaupun masalah belum 
terselesaikan tapi ada bayangan untuk 
menyelesaikan masalah, seperti itu. 
Maksudnya hal-hal yang dilupain itu nggak.. 
tapi tetep gini sih, tetep ee sebagian besar 
lah inget. Jadi Cuma hal-hal kecil yang, 
kalau hal-hal penting mungkin bisa diinget. 

6 C masih dapat berinteraksi 
setelah mengonsumsi 
alkohol. Ada beberapa hal 
kecil yang lupa saat sadar 
keesokan harinya, namun C 
telah mendapat gambaran 
hal-hal intuk menyelesaikan 
masalahnya. 

 Ohh gitu, saat mas Ngobrol, mungkin kalau misalnya kita panas 



mengonsumsi apa saja mas 
hal-hal yang dilakukan? 

ya nyanyi-nyanyi main gitar gitu.  

 Oke, waktu mengonsumsi 
alkohol biasanya kapan mas? 

Kalau misalnya itu fleksibel lah. Ya kita kan 
tahu kalau misalnya sakit mengonsumsi itu 
kan nggak enak. Sakit-sakit yang demam 
dan lain sebagainya apalagi batuk kan nggak 
enak. Ya juga efeknya kan kayak udah sakit 
digituin lagi kan jelek, dan kita tahu lah 
daripada digituin ntar tambah sakit mending 
nunggu semuanya enak aja. Fleksibel sih, 
nggak bener-bener ada jadwal dan lain 
sebagainya.

9 C tidak memiliki waktu rutin 
untuk mengonsumsi alkohol. 
Apabila sedang sakit, C tidak 
mengonsumsi alkohol 
bersama teman-temannya. 

 Biasanya kalau mengonsumsi 
berapa bulan sekali mas? 

Di semester ini ya mungkin rada jarang. 
Mungkin bisa sebulan sekali. Tapi mungkin 
ya semester dua yang paling addict itu bisa 
sampai seminggu mungkin bisa dua kali. Ya 
saking pengennya kita ngumpul dan guyon. 
Baru itu kan baru aku ngerasa aku punya 
komunitas, temen yang sejiwa lah 
anggepannya. Satu rutinitas lah kayak gitu. 
Waktu SMA hampir hampir apa ya, SMA 
kelas tiga pokoknya akhir tahun itu aku 40 
hari dan setiap malemnya aku nggak 
berhenti mengonsumsi alkohol. Di Bali itu. 
Itu efeknya aku dapet panas banget badanku. 
Nggak bukan panas demam, tapi dalemnya 

9 
 
 
 
 
 
 
5.c 

Di semester dua, C rata-rata 
mengonsumsi alkohol dua 
kali seminggu. Di semester 
enam ini C mengonsumsi 
alkohol rata-rata satu bulan 
sekali.  
 
C mengonsumsi karena ingin 
berkumpul dan bercanda. 



ini aku ngerasa panas banget.
 Sebulan lebih itu berarti 

mas? 
Ha’ah sebulan lebih mungkin 40 harian. 
Jadinya aku flu waktu itu, aku ngeluarin 
ingus tu berdarah. Aku iniin (tanyain) ohh 
itu Cuma dalem mu aja yang panas. Terus 
akhirnya aku banyakin minum air putih, air 
putih, air putih, terus hilang.

  

 Itu kenapa mas dulu 40 hari 
sampai mengonsumsi? 

Mungkin itu dulu SMA ya, bener-bener 
ngerasa besok kita udah nggak ada lagi. 
Jadinya yok. Itu belum ujian malah. Tapi 
ngerasain hampir misah itu jadinya ya 
selama kita masih bisa ngumpul jadinya 
yaudah yuk ngumpul terus-ngumpul terus. 

  

 Sampai mabuk nggak itu? Biasanya kita nggak sampai mabuk. Paling 
kita gini, yuk nyari enak tidur yuk, yaudah. 
Paling nyari satu botol buat berempat 
berlima. Paling buat lemes-lemesan gitu ntar 
pulang rumah tinggal tidur. 

  

 Ohh gitu. Mas C mungkin 
punya pengalaman menarik 
dengan alkohol? 

Ohh kalau aku ya paling itu banyak temen. 
Ya pengalaman aku disini ya dari semester 
satu yang aku temennya Cuma sekelas Cuma 
itu-itu aja aku bisa langsung nemuin satu 
orang yang suka alkohol, langsung tak.. aku 
kenal anak-anak arsitek kan dari alkohol. 
Anak-anak arsitek itu kan dari ATGW. Dari 
ATGW aku kenal dia, kenal Bobo. Habis itu 

6 C menemukan banyak teman 
melalui konsumsi alkohol. 



bobo setelah selesei ATGW plong bobo 
nggak ada kerjaan aku nggak ada kerjaan, 
kemana bo? Ke indomaret yuk ngebir di 
karangrejo. Ehh alfamart waktu itu. 
Alfamart kan ada terasnya. Ngebir disana 
ngobrol-ngobrol cerita-cerita. Oiya aku ada 
arak bali ni, yaudah yuk minum. Yaudah aku 
ajak temen-temenku, aku juga ajak temen-
temenku. Aku ngajak gendon, alfon. Sama 
alfon waktu itu Cuma berdua, habis itu dia 
ngajak adit terus yaudah kita ngobrol-
ngobrol kita jadi temen. Habis itu kita lanjut 
lagi, habis itu kita minum lagi dan makin 
banyak massa makin banyak massa dan 
ngumpul bener-bener kayak satu komunitas 
yang isinya sahabat gitu lah. Satu komunitas 
yang bener-bener temen isinya semua. 
(rekaman terputus) 
Gitu mas. Wah sebenernya mas bagus kalau 
nelitinya tentang mushroom mas.

 Mushroom Bali mas? Iya mushroom yang biasa di pantai-pantai 
kuta itu. Banyak itu mas, rame juga disini.

  

 Mas C juga pakai narkoba 
gitu? 

Pernah sih nyoba, tapi berhenti mas. Aku 
nggak bisa ngerasain enaknya. Kalau bir 
atau alkohol kan masih bisa dirasain 
enaknya. Mushroom juga enak mas, bisa 

  



melebaykan perasaan gitu mas, hahahaa.
 Bisa diceritain sekilas mas? (rekaman tersambung) 

Ganja. Dulu temen ya daripada kamu 
tahunya tua, mending kamu tahunya 
sekarang. Lho iya kan, daripada nakalnya 
tua mending nakal sekarang. Kalau tua kan 
duit kita sendiri jadi bakal lebih addict lagi. 
Mending kita bosen, bosenin sekarang aja. 
Di semarang dapet sih, ada temen yang 
kayak gitu. Dapet beberapa kali lah disini. 
Tapi nggak tertarik, aku nggak tertarik. 
Cuma nyoba. Ya kadang-kadang gini sih, 
bisa nikmatin tapi aku nggak pengen terus-
terusan. Dan mungkin juga resikonya kan. 
Kan aku juga mikirin resikonya dan lain 
sebagainya. Bisa ditangkep polisi kan. Kalo 
alkohol kan enggak. Ya nggak sampei lah, 
masih legal lah. 

  

 Orang tua tau nggak mas? Kalau alkohol tau. Bukan dibolehin tapi ya 
kalo misalnya ngebir aku biasa aja dirumah 
malah sama papaku juga. Ahh ni ada temen-
temenku baru dateng dari Semarang ke Bali 
dijemput temen, ngebir dulu. Ya dikasih 
uang beli bir sama temen-temen dirumah 
ngebir. 
Waktu itu aku dapet ketahuan apa ya, Red 

  



label. Waktu itu naik mobil kan ada ulang 
tahun temenku, terus botol Red Labelnya tu 
di dalem mobil lah. Mau dibawa pulang tapi 
dia lupa ngebawanya. Dan akhirnya ya ni 
apa ya? Ni? Ohh enggak orang minumnya 
juga rame-rame nggak mabuk. Ya santai aja 
sih nggak papa. Nggak dimarahin.  

 Memang di Bali itu biasa 
dengan hal-hal seperti itu? 

Ya mungkin umum sih kalo misalkan anak 
muda seperti itu. Mungkin udah sering sih 
seperti itu. Orang dipinggir-pinggir jalan aja 
juga keliatan kok. Orang sekarang 
anggepannya kita minum di depan-depan 
Indomaret, depan CK itu kan sering banget. 
Orang bawa botol, bener-bener frontal 
banget. 
Kalo misalnya resek sih enggak. Aku 
mabuknya nggak resek soalnya. Beda-beda, 
kontrolnya juga sih, kontrol dirinya 
menurutku. Intinya aku tu punya temen yang 
mabuk bener-bener karena masalah, tapi tiap 
dia mabuk tiap dia dugem itu pasti dapet 
masalah sama orang gitu. Nggak sama 
temen tapi sama orang. Biasanya orang kalo 
yang kayak gitu mungkin paranoid. Jadinya 
dia cuma diem aja, ketika disenggol sama 
orang padahal orangnya juga nggak kenapa-

  



kenapa malah jadinya dia ribut. Jadi sensi 
Gitu. 

 Ohh gitu. Oke berarti 
sekarang mas mengonsumsi 
udah nggak buat keren-
kerenan lagi ya? 

Nggak buat keren-kerenan. Malah kadang-
kadang malu lho kalau dilihat orang. Ya 
gara-gara itu, gara-gara nggak enak lah, 
udah gede masak.. tapi yaudah lah ini 
jalanku gitu lah. Terserah jalanmu gimana, 
terserah kamu memandangnya gimana. Tapi 
ya aku pengen kayak gini buat entarnya ke 
depannya lebih baik gitu lah. Udah lah gitu 
aja.

  

 Kalau dulu SMA itu memang 
ada ya mas buat keren-
kerenan? 

Ada unsur keren-kerennya, waktu pertama 
aja sih. Tapi udah kelas tiga tuh udah 
enggak. Udah biasa aja. Atau waktu SMA 
itu nyari mabuknya, mabuk untuk 
dugemnya. 
Kerennya itu dengan minumnya yang mahal 
menurutku. Kalau di tempatku enggak 
dengan minumnya yang banyak.  

  

 Tapi disini enggak ya mas? Udah enggak. Ya palingan dibuat oei... ya 
dibuat bercanda-bercandaan aja kayak gitu. 

5.b C mengonsumsi alkohol 
untuk bercanda dengan 
temannya. 

 Biasanya minum apa mas 
sekarang? 

Paling sekarang Cuma bir sama vodka gitu-
gitu aja sih. Yang minum-minuman mahal 
nggak sering sih, jarang. Paling sekarang 
Cuma Red, Jack D, gitu-gitu. Biasanya aku 

  



kalau disini, o iya ada bar juga disini On On 
Pub yang di Rinjani itu. Nah disana biasanya 
sama anak-anak. 

 Sekali minum berapa mas? Disana karena minuman mahal, minuman 
mahal biasanya lebih cepet kan. Ya itu 
biasanya Cuma setengah botol udah. Itu juga 
aku nggak seneng rame-rame kan. Karena 
itu ngobrolnya nggak bakalan privat. 
Mungkin ber dua, tiga. Paling maksimal ber 
empat lah paling maksimal. 
Di On On Pub relatif murah. Ya untuk 
sepantaran minuman mahal mungkin sekitar 
Rp 500.000,00 dan itu nggak selalu kita 
patungan. Mungkin ada ehh aku lagi ada duit 
nih. Aku udah yang jadi bos. Mungkin yang 
seperti itu. 
Tapi kalau minuman yang murah-murah itu 
seringan patungan. Patungan paling Rp 
20.000,00 se orang udah dapet. Biasanya ber 
banyak, tapi ya terserah urunannya mau 
berapa. Kalau yang lagi ada mau Rp 
50.000,00 juga ada. 
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C biasa mengonsumsi 
bersama teman-temannya di 
on-on pub. 

 Apa tujuannya beda mas 
ketika minum yang mahal 
dan murah? 

Mungkin yang mahal itu lebih ke event. 
Mungkin ada yang ulangtahun, atau ada 
yang dapet rejeki kayak gitu. Lagi yang 
kayak gimana, lagi jadian gitu yang kayak 

 
5.b 

 
C mengonsumsi alkohol 
mahal saat ada teman yang 
berulangtahun, saat 



gitu-gitu biasanya kayak gitu. 
Kalau yang murah kan jelas kapan aja bisa. 
Jadi lebih umum lah alasannya itu pakai 
share dan lain sebagainya. Kalau yang mahal 
itu kan nggak mungkin kita udah euphoria 
terus kita sedih-sedihan gitu kan enggak, 
jarang. Gitu.  

mendapatkan uang, ada yang 
memiliki pacar baru. 

 Ohh gitu. Punya pengalaman 
apa mas tentang alkohol? 

Pengalaman ya gitu-gitu aja sih paling. 
Kalau temen itu pasti. Di Bali aku mungkin 
baru ada pertandingan (basket) di daerah ini 
kita baru dipinjem sama daerah itu terus kita 
ngakrabin pakai alkohol. Banyak kan seperti 
itu. Ya nggakpapa, jadinya ya jelas aku dulu 
SMA aku juara timku kompak, bener-bener 
kompak ya gara-gara itu. Juara 1 Bali terus-
terusan. Ya anggepannya kalo nggak ada 
pertandingan lah kita kalau mau ada 
pertandingan ya jelas enggak lah. Ya kita 
yuk gini yuk buat ngakrabin buat temen-
temen yuk gitu. Ee dulu kalau ngobrol-
ngobrol rame-rame, share, jadi kompak. 
Dugem rame-rame kayak gitu biasanya 
untuk menyatukan tim. 
Tim sekarang (tempat kuliah) apa ya, nggak, 
belum gini, nggak ada gregetnya. Beda 
dunia kayaknya. Susah dipersatukannya. Ya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



anggepannya disini ras lah yang bedain, ya 
pergaulan mereka kan juga jadinya beda. 
Nggak selalu buat kita, nek misalnya bisa sih 
bisa aja. Yang tim universitas waktu itu ke 
Medan aku sempet ngebir tapi Cuma sama 
beberapa orang kan sama aja bohong kan. 
Seenggaknya sama yang sering kita ajak 
main lah. Yang disini juga nggak semuanya 
suka alkohol kan, bahkan ada yang anti gitu. 
Ya itu sih menurutku. 

 Oke mas itu dulu ya, 
terimakasih. Nanti kalau ada 
sesuatu yang aku perdalam 
aku hubungi mas lagi ya. 

Oke, iya-iya nanti janjian lagi aja.    

 



Pedoman wawancara 

A. Demografi 

1. Nama 

2. Asal  

3. Tempat tinggal sekarang 

4. Sekarang tinggal dengan siapa 

5. Pekerjaan dan kegiatan sehari-hari 

6. Pergaulan sehari-hari 

7. Hobby 

B. Pengalaman mengonsumsi 

1. Alkohol apa saja yang dikonsumsi 

2. Sejak kapan mengonsumi alkohol 

3. Yang mendorong untuk mengonsumsi alkohol pertama kalinya 

4. Dampak yang anda rasakan setelah mengonsumsi pertama kalinya 

5. Alasan sekarang mengonsumsi alkohol 

a. Minat pribadi 

b. Minat rekreasional 

c. Minat sosial 

6. Yang dirasakan setelah mengonsumsi alkohol 

7. Teman mengonsumsi alkohol 

8. Lokasi biasanya mengonsumsi alkohol 

9. Waktu mengonsumsi alkohol 

10. Yang dirasakan jika tidak mengonsumsi alkohol 

 

Hasil Wawancara 



Wawancara I 

Waktu     : 4 November 2010 

Lokasi     : Banyumanik 

Verbatim wawancara : 

Tanya: Boleh tau namanya mas? 

Jawab: Joko. 

Tanya: Usianya sekarang berapa tahun mas? 

Jawab: 19 

Tanya: Tinggal dimana? 

Jawab: Tembalang. 

Tanya: Oh tembalang, emang asli semarang ya. Dengan keluarga, atau  

sendiri mas? 

Jawab: Dengan keluarga. 

Tanya: Sehari-hari kegiatannya apa mas? 

Jawab: gak mesti, hehe 

Tanya: Oh, biasanya, apa suka mainan motor juga sama firman? 

Jawab: Iya.. 

Tanya: Masa kecilnya gimana mas, Ayah kerjanya apa mas? 

Jawab: Tukang parkir. 

Tanya: Kalo ibu? 

Jawab: Ndak bekerja. 

Tanya: O ndak bekerja. Mas ini suka mengkonsumsi miras ya, kalo boleh  

tau jenis yang suka dikonsumsi apa ya? 

Jawab: Gak mesti mas, hehe.. 

Tanya: O ndak mesti, suka ngoplos mas? 

Jawab: Ya. 

Tanya: Biasanya kalo ngoplos itu gimana to mas? 



Jawab: Ya dioplos ke satu tempat. 

Tanya: Bahannya apa aja mas biasanya? 

Jawab: Koka kola, congyang. 

Tanya: O, koka kola, congyang.  

Jawab: Mas itu  belajar ngoplos darimana? 

Tanya: Sendiri.. 

Jawab: Nyoba –nyoba gitu ya?  

Tanya: He’e.. 

Jawab: Kalau Kesukaannya apa mas? 

Tanya: Kalo ngoplos? Ya koka kola congyang itu.. 

Jawab: Udah itu tok? Oo.. kalo beli congyang dimana mas? 

Tanya: Di teman teman udah ada owk.. Ya tempat-tempat yang jualan 

udah banyak owk.. hehee.. 

 

Wawancara II 

Waktu     : 4 September 2011  

Lokasi     : Kalicari 

Verbatim wawancara : 

Tanya: bude sudah berapa tahun ni vegetarian? 

Jawab: ya.. kira-kira empat tahunan ya.. 

Tanya: wah sudah empat tahun.. kenapa to alasan bude kok memilih jadi  

vegetarian? 

Jawab: jaga kesehatan saja, jaga kondisi.. 

Tanya: oo, selain vegetarian apa lagi yang dilakukan untuk menjaga  

kesehatan di tengah-tengah kesibukan bude? 

Tanya: yoga.. itu olahraganya bude.. nggak kayak kamu olahraganya  

                pencilakan dari sore sampe malem.. hahahahaa 



Bagan 7. Dinamika Psikologis Seluruh Subjek 

 Pemberian alkohol dari 
pihak keluarga 

 Pengalaman mengonsumsi 
denganTeman-teman 

 Latar belakang Lingkungan 
Masa Kecil 

Tekanan 
(fisik&psikis) 

 Pergaulan 
 Akademis

Rekreasi 
 Berbincang-bincang 
 Menjamu  
 Mengikuti pesta 
 Mengikuti Private Party 
 Berkegiatan dengan 

komunitas 

Sosial 
 Mencari Teman  
 Menjalin Keakraban 
 Mengikuti 

Perkumpulan 

Lingkungan Baru 

Tidak Kikuk 
Saat 

Clubbing 

Rileks Nyaman saat 
berbincang-

bincang 

Minat

Efek mengonsumsi alkohol 

Reinforcement 
Positif 

Tidur 
lebih 

nyenyak 

Coping Konformitas 

Minat Sosial 
Mengikuti Perkumpulan 

Konsumsi Alkohol

Merasakan 
ketenangan 

Masa Lalu 

Keinginan 
Bunuh Diri 

Peristiwa menyakitkan yang beruntun 
(Kematian) 

Kakak Sepupu 

Kesimpulan yang salah 
(setiap orang yang dekat dengan A pasti akan mati) 

Sahabat Teman SMA 

Merasa Sendiri 

Kenyamanan menjalani hidup 

Mendapatkan 
teman 
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