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TRANSKRIP
WAWANCARA MENDALAM DENGAN RESPONDEN

Catatan Lapangan
Hari/tanggal		: Rabu, 13 Oktober 2008
Lama Wawancara	: 2,5 jam (13.30 – 16.10 WIB)
Tempat		: R.Diskusi FKes UDINUS
Tipe Riset		: Wawancara Mendalam (WM)
Informan		: NV (R)
Peneliti		: Eti Rimawati (P1)
Pendamping 		: Yunita (CP)

Pelaksanaan Wawancara Mendalam
Situasi
Informan datang menemui peneliti di Kampus UDINUS (tempat peneliti bekerja) didampingi dengan pendamping. Pendamping sebelumnya yang menghubungi informan untuk mau diwawancarai. Informan dan pendamping datang pukul 14.30 WIB, langsung diajak peneliti ke Ruang Diskusi FKes UDINUS, yang menurut peneliti cukup nyaman untuk interview baik bagi informan maupun bagi peneliti sendiri. Saat informan datang, terdapat beberapa mahasiswa FKes UDINUS dan dosen di luar ruang Diskusi, tapi orang-orang tersebut tidak tahu dan menyadari keberadaan informan disitu untuk di interview oleh peneliti. Interview berjalan lancar, infroman sangat kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan, walaupun sebelumnya sempat ada salah paham ketika kontak via phone dengan Peneliti. Selama interview, Informan menghisap rokok dan suasanan santai. Informan juga menceritakan pengalamannya menjadi lesbian dengan teman kosnya dulu. 

Deskripsi Fisik
P1 menggunaka blus biru (seragam kantor UDINUS) dan celana panjang hitam, R menggunakan jeans dan kaos ketat warna coklat, sedangkan pendamping memakai jeans dan kaor santai warna abu-abu.
Observasi dan Evaluasi Lain
R terkesan judes, tapi kooperatif ketika di interview dan sangat terbuka.

Hasil Wawancara Mendalam 
Sebelum interview dimulai, R minta ijin menghisap rokok. AC dimatikan.
R duduk bersebelahan dan tatap muka dengan P1, sehingga cukup dekat   untuk interview.
P1	:	Alasan kamu jadi gini apa..?
R	:	Aku...kayak gini tu,,,,,sebenarnya dari SMK.
P1	:	Kamu asli Semarang?
R	:	Nda..saya bukan Anak Semarang
		Aku asli Medan, lahir di Jakarta...
P1	:	Trus...awalnya gimana....ketika masuk gitu..
R	:	Ok..pertama gini..dulu aku punya cowok....anak kuliahan juga waktu aku klas tiga. Ya namanya anak pacaran, gimana sih mbak...trus.gini...cowok tuh gimana sih....kayak serius...beneran kayak gitu....janji-janji nikahin....Ok nda papa.Trus terjadilah seperti itu, dan pertama kali saya melakukan itu dengan seks tu..di rumahnya cowokku...anak Unisbank. Trus berjalannya waktu,,,,dia suka sama cewek..satu kampus.... trus dia ninggalin aku gitu aja. Trus aku kacau kan mbak, aku baru pertama kali ama cowok, perawan aku virgin aku diambil sama dia. Trus aku stress, 1 ½ bulan aku nggak sekolah, minggatgitu lho..stress. Aku kan minggat nggak bawa apa-apa, otomatis kan kebutuhanku banyak. Ya udah Aku.....temenku ada yang kerja di EC Semarang ....Executive Club...trus katanya badan aku tinggi termasuk...trus juga disana pakenya seragam, trus aku jadi seperti itu.
P1	:	Dari temen ya...jadi masuknya karena temen..
R	:	he eh...awal masuknya dari temen. Cuma kalo di tempat karaoke kan kepotong..misalkan dijual Rp.1.000.000,-, dapatnya Cuma Rp.750.00,-..belum lagi dipotong..mami-mami sana
P1	:	Kamu bersih berapa dapatnya..?
R	:	Pas di EC tu....Rp.500.000,- trus aku ada temen lagi..”nggak usah gitu, mending kamu mainnya internet”...dan sampai sekarang
P1	:	berarti pake internet..?
Infoman	:	he eh....kayak chating gitu lho mbak...trus kan banyak banget kan mbak...trus tawar menawar harga...trus cocok 500 ribu trus aku dibooking...dan mulai dari saat itu aku keluar...
P1	;	Brarti berapa lama di EC?
R	:	Aku di EC Cuma 1 bulan...
P1	:	1 bulan...trus kamu bisa langsung mandiri ya...
R	:	He ..eh..bisa mandiri.
P1	:	Trus...tarif kamu yang nentuin dalam proses transaksi? Maksude mentok berapa..ada minimal?
R	:	Iya...500.
P1	;	Maksimal sampe berapa?
R	:	Aku maksimal tuh sampe................Aku tuh pernah dapat tamu, bea cukai...ps keadaa ngajak karoake gitu kan mbak...dia tuh 1 juta ngasihnya. Aku pertama cuman bercanda, 
		”Berapa” 
		”1 Juta”
		Trus ditambahin...
P1	:	Sering dapat tip nda..?
R	:	he eh..paling-paling aku 500.
P1	:	500..? Masih suka kontak dengan klien-klien nda..?
R	:	Kalo sama klien.....lagi butuh gitu ya...biasanya aku sapat tamu..biasanya sampe sekarang tuh masih. Dari yang SMA tuh masih..sampe skarang masih...
		Jadi misalkan aku nggak ML pun sama dia, aku misalkan mau ganti kawat behel, atau gimana, beli pulsa atau buat beli pakaianpun...tetep dikasih...dan sampe sekarang.
		Kalo tamuku ada yang..apa namanya...”Kamu khusus sama aku aja nggak boleh sama orang lain” kan tinggal bilang ”Iya” itukan beliau dah seneng, kalo orang-orang bea cukai seperti itu...udah
P1	:	Tapi..dia nggak tau ya
R	:	Hmmm e...trus aku chating lagi..dapet lagi..trus dapet lagi..temennya minta, minta kayak cewek-cewek kayak gitu..trus booking...trus lama-lama nomernya kayak kesebar gitu lho...
P1	:	mouth to mouth ya...
R	:	Hmm eh…datang dari mulut ke mulut..
P1	:	Kamu di Semarang dah lama?
R	:	Aku di Semarang tahun 1999.
P1	:	hmm. Dah lama juga ya…
R	:	he eh…dah lama
P1	:	Trus di kampus tuh ada temen…
R	:	Kalo di kampus aku ada...
P1	:	Ada kumpulan sendiri nggak...?temen-temen kamu..
R	:	Kalo, temen aku Cuma satu...soale aku kayak gini private...
P1	:	Kamu berusaha...supaya orang lain nda tahu profesi kamu...?
R	:	Kalo..setahu aku ya Mbak ya.......setahu aku...di kampus aku nggak ada yang tahu.
		Yang tahu Cuma satu orang, dan dia tu sama seperti aku. Cuman dia harganya lebih rendah...gitu..Dia nda berani pasang tarif soalnya...
P1	:	Berapa?
R	:	300...
P1	:	Jadi..nggak ada agen ya..lebih enak private ya....
R	:	Hmmm
P1	:	Ada temen agen nggak??
R	:	Kalo temen agen ada, tapi nggak pernah ikut.
P1	:	Trus kelebihan dan kekurangan kalo pake agen apa?
R	:	Kalo pake misalkan kayak mucikari gitu ya..... kalo kita misalkan pake mucikari kita dipotong....misal ada om-om kongkow dlsb, ada booking kita 500 ribu dan 500 ribu dipotong 150 buat dia, belum lagi nanti kita kasih. 	
P1	:	Berarti Sedikit ya dapetnya..
R	:	Hmm eh..malah dikit..uang 300 ribu sekarang buat apa?
P1	:	Itu berapa jam..?
R	:	Kalo aku 500 ribu 2 jam 2 kali main
P1	:	Pasti gitu..?
R	:	Pasti! 
P1:	:	Kalo lebih nambahin sendiri?Nambahnya kamu tentukan atau dia yang ngasih tip sendiri?
R	:	Aku ...nggak minta sih...misalkan 500..dah deal....
		”Kurang dikit lah..kurang dikit..”
		”Nggak bisa..” aku bilang gitu..
		”Dah aku nggak bisa”aku segitu kalo nggak juga nggak papa...cari yang lain. Aku jadi orang, teges kok. Dah habis tuh...dah deal 500.
		Kan orang kan macem-macem, ada yang suka gimana ya....ada yang suka cewek mainnya kasar, atau gimana-gimana.....kan orang kan macem-macem..lain-lain..gitu.
		Trus, misalkan ada yang habis main, ngajak aku makan keluar trus...ya gimana ya...ngajak aku makan keluar...ditambahin lagi....minimale 50 ribu nambahin. Jadi misal 500 jadi 550...gitu...
		Dan lagi dateng, biasanya aku naik motor sendiri...
P1	:	ooo...ketemuan dimana gitu..?
R	:	Hmm eh...soale tamu tuh macem-macem mbak...Ada yang tamu pelit tuh, kayak Cina, aku pernah dapet. Cina..pelit..pelitnya minta ampun, Dateng naik taxi, taxi kita yang bayar sendiri, jadi ada tamu yang ”hei..aku di kamar ini nih”..padahal bull shit bohong...
		Aku pernah dibohongin satu kali.
P1	:	Pas kamu udah datang kesana ya....
R	:	Hmm eh..di Alam Indah..tuh 803 aku masih ingat
P1	:	Alam Indah tak terlupakan..
R	:	Hmmm eh..Kelas EC kan itu, kamar kepala 8 tuh kelas EC semua. Trus dateng, nggak ada, untungnya aku bawa motor, kalo bawa taxi aku kan rugi.
		Kalo sekarang aku dapet klien pun, kliennya misalkan ndak mau telepon apa gimana ngomong secara langusng, apa telpon gitu kan ....ada customer pelit..ada yang langsung telpon aku...”eh gini-gini, eh kapan bisanya, kapan kamu free? Ada waktu, harga...”mbak tarifnya berapa..gini-gini”...Udah deal segitu.
		Ada customer yang SMS, aku SMS cukup 2 kali buat customer. Dia nggak bales, SMS melulu..”Ayo donk bales, ini penting aku butuh kamu, dlsb” tetek bengek.....kayak gitu Dia akhirnya telpon sendiri, Aku bilang ”Aah aku nggak punya pulsa..kamu mau SMS an transfer pulsa”.
P1	;	Untuk tahu dia serius apa nggak ya..
R	:	 He eh..dia serius apa nggak..
		Itu yang hal kecilnya aja...yang pertama
		Yang Kedua... misalkan kalo orang baru kenal, misalkan ya....”Aku booking kamu.” gini..gini...mending aku ketemuan nggak di pinggir jalan
P1	;	Dimana?
R	;	Di restoran.
P1	: 	Ada restoran khusus kamu favorit?
R	:	Biasanya aku di Swaria pa di Mall-mall...restoran-restoran kayak gitu..orangnya tak suruh duduk dulu, bukan aku yang duduk.
		Orange duduk, biasanya deal...nggak pernah batal nggak...
		Langsung deal..makan dah..langsung cek in ke hotel.
P1	:	Yang nentuin hotel kamu pa dia?
R	:	Biasanya tu aku yang nentuin..
P1	:	Dah punya langganan ya...
R	:	He eh..kalo hotel aku tanya dulu..lihat-lihat dulu orange...Kalo orange naik motor ya aku nda mau nrima, kalo misalnya naik motor, misalkan aku boncengan sama dia, diaka dilihat orang..gimana ya mbak..
P1	:	Kelihatan ya..
R	:	He eh..kelihatan. Oo...”kamu bawa motor...ya udah kamu cek in dulu nanti aku nyusul naik motor”
		Kalo memang naik motor dan bener-bener kepaksa. Tapi customerku yang naik motor Cuma 1-2 bisa dihitung. Biasanya anak-anak club.
P1	:	Trus..ketika proses transaksi dengan klien ya..masih ada...maksude dia minta seks macem-macem nggak?
R	:	Itu pasti.
Penelti	;	Dia minta apa saja...
R	:	Misalnya gaya....kan ada customer yang...ya..kalo masalah gaya nggak usah diomongin ya mbak...ada gaya 69, gaya anjing, gaya gini- gini...tuh wajar. Misalnya tuh aku dah bilang 500 tuh 2 jam 2 kali main, harus 2 jam nggak boleh lebih. Soale aku masuk tuh dah tak lihat..oh ni jam sekian.
P1	:	Brarti kamu masuk langsung tuh...
R	:	nggak...ngomong2an dulu. Tapi dia dah kenal langsung gitu aja nda papa. Tapi kalo misalkan belum kenal, bisa dilihat..orange punya uang benar pa nggak tuh bisa dilihat. Bukan dilihat dari dompetnya..Pas bayar, dia punya kartu model ATM pa kartu kredit trus uange dilihat ...ada nggak uangnya
P1	;	Lihatnya gimana?
R	:	Pas dia bayar kita ikut aja bayar...kita nggak bayar tapi kita dampingin gitu lho..”Oh ada...ya udah”. Kamu cek in aja...ya udah. Kalo misalnya dia mau bareng sama aku naik mobil, mobilku tak tinggal di mall, mobilku tak tinggal di mall, aku naik mobil sama dia. Nanti dianter lagi...
P1	:	Trus kalo sama klien tuh....bayarnya di depan pa setelah
R	:	Sesudah...
P1	:	Tapi,...nggak ada yang melarikan diri? Bohong gitu...
R	:	Kalo aku.....Naudzubillah ya mbak jangan pernah. Kalo aku pernah..HP ku hilang dimaling. Jadi gini mbak, tamu tuh kan macem-macem, ada tamu yang bener-bener punya uang tapi eman...tuh aku pernah.
		Yang penting tuh....pas kita dateng, HP, dompet dsb nya di tas, walaupun kita ke toilet, tas kita bawa. Dan pintu kamar mandi jangan sampe ditutup, jadi dia mau keluar kelihatan. Habis main gitu, aku biasanya nggak mandi, memang sengaja nggak mandi, kalo ada apa-apa yang ilang barang kita. Kayak cotohnya HP nya temenku, pas mandi, ditutup dia pergi, nggak tau...
P1	:	Tapi biasanya keluarnya bareng ya...
R	:	Ya..terserah. Kalo Aku sih kalo pas 2 jam, waktu aku dah habis, aku minta hasil kerjaku sekarang, aku ada acara lagi.
P1	:	Setiap harinya rata-rata berapa klien?
R	:	Hari ini satu. Paling mentog 4 kali dalam 1 hr, 4 kali 500 ribu  2 juta. Tapi nggak tau kenapa ya mbak...uang haram kali ya... jadi nggak ada hasil. Hasilnya Cuma ini (sambil menunjuk behel gigi) ama HP...udah ini...
P1	:	Kok bisa cepet habis?
R	:	Nggak tau ya mbak ya...Aku tuh kalo punya uang..di dompet tuh.....makanya dompetku dompet sial mungkin ya....gatel kalo ada uang panas ya...Cuma aku habisnya apa...buat beli pulsa
P1	:	Buat makan?
R	;	Kalo makan nggak, aku mending ngrokok dari makan. Kalo 1 hari aku 3 pak. Paling aku makan 1 kali..
P1	:	Apa nggak sakit? Nda pernah sakit?
R	:	Nggak...soale aku main pake kondom.
P1	:	Selalu....pake kondom?
R	;	Selalu pake kondom.
P1	:	Berarti kamu selalu minta klien pake kondom?
R	:	he eh...Jadi kita jumpa harus pake kondom, kalo nggak pake kondom mending nda usah...”toh yang mau sama aku juga banyak...”
P1	:	Itu kamu yang bawa atau dia yang nyiapin sendiri?
R	:	Yang nyiapin..aku. 
P1	:	Beli di hotel?
R	:	Aku....kondom di hotel kan mahal mbak..4 kali lipat lebih. Harganya 30an lebih gitu..”Aku punya kok”
		Ada customer yang...yah customer kan macem-macem ada yang ’urik’ ya mbak ya....Kondomnya itu yang bentuk apa ya, duri-duri gitu lho...macem-macem..
P1	:	Berarti selama ini, uangnya buat beli pulsa ya...
R	:	Hmm eh..aku suka clubbing..
P1	:	Dimana...
R	:	Aku...di HugoS. Aku juga clubbing buat seneng-seneng habisin uangku....nggak..
		Biasanya kalo clubbing...aku di HugoS, kalo nggak di 123, E-plaza aku nggak pernah, soale aku punya temen disitu.
		Kalo misalnya di HugoS tu....aku pasti dapet....Kadang tu orang Semarang kalo nawar tu...nda mbejaji mbak...
P1	:	Berarti kamu nggak punya klien yang Semarang?
R	:	Kebnayakan dari luar semua....anak bea cukai...cina-cina. Kalo sama Cina aku malah lebih seneng,...ngaku ’urik’ tapi aku seneng...
P1	:	Apa karena mereka konsisten?
R	;	Bukan konsisten...maksudnya. Kan biasanya orang-orang Jawa tuh mainnya sampe 20 menit baru keluar spermanya...itu kan capek kita....
		Aku lebih suka...orang Cina tuh mbak...95% nggak ada 5 menit...keluar..
P1	:	Nggak capek donk...
	:	Punya pengalaman hami nda..
R	:	Nggak ada...Kalo pengalaman hamil..naudzubillah..belum (R sambil ketuk2 meja). Jangan...belum. Kalo telat wajar....nggak serius..gini-gini...kondom bocor..nggak ada tuh sejarah kondom bocor....
P1	:	Lha kalo telat gimana....karena telat biasa normal atau gimana...	
R	:	kalo telat..mungkin karena aku kecapekan....aku kan ndak suka vegetarian
P1	:	Suka prriksa ngga..
R	:	Ya...dibersihin kayak gitu...
P1	:	Orang tua gimana?
R	:	Orang tuaku nggak tahu lho..
P1	:	Orang tua di Jakarta?
R	:	Hmm eh..
P1	:	Pulangnya berapa kali
R	:	Jarang sih mbak..orang tuaku kan di Jakarta...paling kontek..gini-gini...
		Aku..punya uang..nggak punya uangpun...tetap minta...walaupun aku punya uang banyak. Misalkan dalam 1 hari 2 juta. Dalam setiap bulan aku dapet transferan 1,5 atau 1...tapi aku tetep minta ama orang tua....tetep kurang.
		”Mi..uang pulsa”
		”Boros...”
		Itu wajar, seorang anak gitu tuh..wajar. Soale anak kos wajar. Per bulan...juga kebutuhan tak terkira-kira...misal ban bocor..apa-apa...gimana..pengen ke mall. Apalagi aku mbak, kalo ke mall bawa uang Cuma 100 ribu..tuh..mending nggak usah ke mall. Aku tuh orangnya kalo ada barang dikit ” ih lucu..beli....lucu...beli”
P1	:	Saudara ada berapa?
R	:	Saudara...aku 3 bersaudara...aku anak ke-2, punya kakak 1.
P1	:	dah nikah?
R	:	belum..punya kakak 1, punya adik 1
P1	:	udah punya pacar?
R	:	Ya...
P1	:	Trus pacar gimana...
R	:	Aduh...nggak tuh...sampe pacar..aku takut. Pacar aku kerja disini.
P1	:	Dimana..
R	: 	Di TVKU..ni rahasia kan
P1	:	Iya..rahasia..
R	:	Nggak di expose di TV?
P1	:	Nggak...ngapain?Ini buat kepentingan tesis aja...
R	:	Mbak tuh...mukanya kayak Jeng Esti ya...
P1	:	Jeng Esti siapa?
R	:	Jeng Esti tuh..guru spiritualku.
P1	:	Kamu punya guru spiritual tho..
R	:	Punya donk...
P1	:	Sering sih baca di koran..Jeng Esti...Jeng Esti...
R	:	Susuk..
P1	:	Kamu pakai?
R	:	Hmm eh.
P1	:	Dimana?
R	:	Kalo disini..totalnya ada 4 (sambil menunjuk ke bagian wajahnya). Aku tuh...mang baru cape banget..tadi aku.
		Jeng Esti tuh kayak guru spirirtual.....aku gini tuh modalnya banyak lho mbak.
P1	:	Tapi kalo dengan pegeluaran yang banyak...kira-kira sesuai ndak. Selama ini kamu puas...
R	:	Hmm eh. 
P1	:	Kamu pasang dimana aja...?
Infoman	:	 Aku ada 4. Satu di tubuh aku ”sambel iler”
P1	:	Kok pengen pake itu kenapa..?
R	:	Biar berubah-ubah...
P1	:	Berubah jadi apa....
R	:	Kadang orang lihat aku tuh sadis mbak.....Pertama tuh sadis, kadang tuh kalo aku sedang baik, senyum tuh auraku kuat...gitu. Apalagi pas aku sholat, pas orang lihat aku sholat orang itu bisa lihat-lihat ilmu gaib...yang nyantol tuh banyak. Ada 3 atau 4...kembar aku smua mukanya. Makanya...buat orang yang tahu qodam..ibu tahu qodam kan...kayak jin gitu..tapi aku nggak pake, Cuma susuk.
		(R menunjuk 3 lokasi letak susuk di mukanya)
		Itu emas smua, kalo sambel iler tuh, hewannya 1 aku beli 150, dulu aku beli di Ungaran. Sambel iler 2, 300 ribu, belum tetek bengeknya 300 ribu. Tuh di Mbak Kakungnya di Temanggung. Dah taruh di tanga, disiram-sirami, telanjang kan aku...trus suruh mandi...trus ada kembang ngantennya juga 2 pasang, tinggal tarik nafas aja...ilang..dah masuk ke dalam. Jadi badanku di keris dulu semua (R memperagakan keris digerakkan dari tubuh atas sampai bawah). Kayak gitu...
P1	:	Ketika kayak gitu apa nggak takut?
R	:	Ngga takut..
P1	:	Niatnya apa..
R	:	Aku niat cantik nggak. Ilmu pengasihan, ilmu pengasihan kan biar orang lihat aku kasihan...jadi aku ngomong apa percaya...kayak gitu. Aku tuh..banyak orang lihat aku manis, menarik tapi ada tapi nya, kadang aku tuh kelihatan sangar, kelihatan cantik banget, keliahatan biasa saja....berubah-ubah.
P1	:	Masih sering kunjung kesana nggak..
R	:	Masih kunjung. Tetep kunjung. Aku ......kalo ada orang dah welcome sama aku, aku juga bakal welcome. Tapi kalo ada orang yang gimana-gimana, aku nggak bakalan gitu mbak...
P1	:	Kapan kesananya?
R	:	Sebulan sekali. Ya bawa beras, minyak, gula, kopi, rokok.
P1	:	Wajib ya...?
R	:	Hmm eh.
P1	:	Trus kamu punya niatan berhenti nda..pa masih enjoy dengan ini
R	:	Aku berhenti, kalo ada seorang laki-laki.........aku nggak lihat materi.....seorang laki-laki yang mau nrima aku apa adanya. Pertama, itu penting banget..trus ya..pokoknya kayak gitu. Bisa yakinin aku. 
P1	:	Udah ada belum?
R	:	Ya sebenarnya ada..yang ini kerja di TVKU.
P1	:	Dia dah tahu kamu?
R	:	Kalo latar belakang aku, nggak. Cuman aku ngomong ”Aku tuh main bukan sekali dua kali tapi berpuluh-puluh kali tapi belum ada 100” tak bilang gitu.
P1	:	Dianya nggak masalah?
R	:	Nggak papa..
P1	:	Dah berala lama ma dia?
R	:	Baru....baru sebulan. Tapi orangnya baik banget lho. 
P1	:	Kok bisa kenal dia?
R	:	Ya kenal dia, aku punya temen2 Club Tiger gitu...trus dikenalin. Dia cakep lho.
P1	:	Trus kuliah gimana?
R	:	Kuliah..jujur ya mbak..........males (sambil tertawa)
P1	:	Lha trus piye...nggak dipanggil dosenmu?
R	: 	Tapi tetep sih, kuliah tetep. Maksudnya dalam arti males, gimana ya mbak ya..aku seringnya....misalkan kuliah jam 2, jam 10, jam 3. Tapi sebelum tuh..tamu tuh macem-macem, ada yang malem, ada yang minta pagi sebelum ke kantor, pagi tuh bener-bener pagi jam 7, aku bangun pagi nda bisa yang bener-bener melek gitu lho. Aku bangun pagi tuh sekitar jam 8.Dah...trus gitu. Udah keadaan badan nggak fit, minum vitamin pa minum susu kayak gitu...kuliah gitu. Ya kuliah, berangkat tapi ya itu...males..”ya...ya...”
		Kadang nggak nyatet, ya temenku itu. Temenku yang sama-sama anak UNDIP, satu kamar juga. Jadi kita berdua punya komit...jangan sampe orang lain tahu.
P1	:	Kamu kos nya dimana? Sampangan?
R	:	Nggak, di UNDIP
P1	:	Oh..di Pleburan?
R	:	He eh..
P1	:	Kampusnya di bawah? Anak Ekonomi?
R	:	hmm..Bahasa.
P1	:	Oh anak Bahasa
R	:	Cuman aku disini ada temen. Disini (maksudnya di lingkungan UDINUS) banyak lho om-om yang keliaran.
P1	:	Oh ya..Identifikasinya bagaimana?
R	:	Identifikasinya? Orang sendirian naik mobil dan....nyetir tuh matanya sambil gini-gini (R sambil memperagakan orang tengok-tengok). Tuh kelihatan...hmm eh
P1	:	Tapi kalo orang spserti kamu, bisa tahu ya....trus deketin?
R	:	Tahu. 
P1	:	Trus om-om nya deketin gitu..atau bagaimana..sampai nantinya ada transaksi
R	:	Aku pernah satu kali disini dapet. Naik apa ya...Toyota Taras item, platnya H, tapi nomornya nggak tahu. Oh...clingak-clinguk beli siomay, aku kan beli roti bakar trus ngliatin aku terus...atas bawah...
		”Maaf ya Om, ada apa”
		Ya..namanya orang kayak gitu kan SKSD, Sok Kenal Sok Dekat. O ya...
		”Bisa minta no Hpnya?” trus dia langsung telpon.
		”eh, kayaknya muka kamu familiar banget ya, Anak UNDIP ya kamu ya...”
		”O ya om, kok tahu ya om ya, berarti saya artis ya om” ya gitu kan, pura-pura..gimana
		“O ya.ya ya..” Dah,
		“Kamu bisa berapa?”
		“Lima ratus”
		“Oh jangan 500, aku nggak punya uang”
		”Ya udah, om cari aja yang lebih cantik kan banyak om”
		”Nggak ah...enakan sama kamu”
P1	:	Dia sudah tertarik ya sama kamu...
R	:	Makanya ada kegunaannya....sama-sama seks seperti itu. (maksud R menjelaskan manfaat susuk yang digunakan)
P1	:	Untuk kesehatan bagaimana? Sering kontrol nda? Karena kan sampai bisa 4 kali...
R	:	Kan banyak tuh..Kalo aktivitas, kesehatan..nggak ada seh
P1	:	Terutama untuk organ V nya bagaimana?
R	:	Organ V nya, biasanya 1 bulan sekali ke dokter saya di Krapyak. Periksa, dibersihin....
P1	:	Pernah dengar gurah vagina ndak?
R	:	Nggak...pernah denger tapi nggak pernah. Periksa, dibersihin...kayak gitu aja
		Kadang-kadang tamu kan macem-macem, ada yang pengen jilat-jilatin kayak gitu,....kayak misalkan cewekkan oral punya cowok, cewek juga kayak gitu. Jadi kita bisa nyenengin, jangan sampai daerah V itu bau. Intinya kayak gitu...
P1	:	Sehingga kamu kontrol rutin ya..
R	:	He eh. Cuma dikasih obat supaya daerah V nya nggak bau. Nggak usah pake sabun sirih, bahaya malah itu.
P1	:	Iya seh
R	:	Sekali kontrol gitu, 400 kok Mbak..
P1	:	Oya..400? 
R	:	Tapi dibersihin, ada lendir-lendir dibersihin. Ada alat masuk trus dibersihin.
		”Oh ini lho” kayak keputihan
		Trus nanti disemprot, jadinya dingin. Padahal pas dibersihin tuh sakit perih, semprot-semprot gitu..
P1	:	Sakit?
R	:	Sakit. 
P1	:	Itu Dr.Kandungan kan ? 
R	:	Hmm eh. Habis tuh enak. Dr. Lilien namanya.
		Aku juga kenal dari temenku.
		R menerima telepon
P1	:	Kalo dengan kesehatan reproduksi bagaimana?
R	:	Kesehatan reproduksi aku nggak pernah terganggu ya Mbak ya. Paling kalo ada tamu yang baru 10 menit baru keluar, tuh aku capek. Ya itu..paling sampe kos-kosan tepar, tidur. Di kos-kosan tuh ada alkohol, pas capek tak minum civar cegar, 1 hari satu sloki. Biar fit.
P1	:	Efeknya ke fit ya..
R	:	Kayak misalnya, aku mau kuliah, aku minum satu sloki, tuh melek langsung. Tapi aku nggak pernah ngobat. Dulu pernah...inex
P1	:	Katanya ada drug  yang bisa buat terangsang gitu ya...
R	:	Ada....
P1	:	Trus temen-temenmu yang profesinya sama dengan kamu di luar tu banyak nggak? Di Semarang gitu..
R	:	Semarang. Di UNDIP tuh banyak ya, tapi nggak sebanyak di UDINUS. UDINUS tuh banyak, banyak yang nylembi, banyak anak bi. Bisek, tau kan bisek, kebanyakan lesbi disini...
		Aku bisa kok bedain cewek yang  normal ama yang nggak normal.
P1	:	Bagaimana, secara fisik?
R	:	Secara fisik, dia kalo lihat cowok cuek. Auranya tu keliatan...
P1	:	Kamu punya pengalaman nggak dengan lesbi?
R	:	Jujur, dulu pernah pas kos di Roterdam. Pas dulu aku jaya-jayanya lho Mbak....1 hari 4, 1 hari 3. Satu Kamar 600, sudah AC, kamar mandi dalem, ada wastafel komplit smuanya, di Roterdam 2 kamar no.3
P1	:	Masih ingat ya?
R	:	hmm eh...
P1	:	Trus pelanggan tetap ada berapa sekarang...?
R	:	Pelanggan tetap ada 6.
P1	:	Rutin setiap bulan?
R	:	Dua bulan sekali, kebanyakan bea cukai.
P1	:	Bea cukai tuh darimana?
R	:	Bea cukai tuh dari Kalimantan, kayak gitu..pas main di sini, ada tugas. Kadang tuh sebelum.....kalo anak bea cukai tuh sebelum kita cek in ke hotel, ngajak karaoke. Kalo anak bea cukai, kalo ngajak karaoke, nggak ke karaoke yang ceng-cengpo kayak Dina, Happy puppy, itu kan muraj-murah, di Expul. Aku biasanya karaoke di Grand Candi, Rinjani view. Rinjani ada 2, Rinjani Top sama Rinjani view. Di EC di Tomato. Karaoke-karaoke....aku kalo karaoke malah suka uang tips, kalo di kamar beda. 
		”Om ngajak karaoke? Beda lho tarifnya” Aku orangnya blak-blakan
		”Ah..gampanglah, kayak mbek sapa aja”
		Orang bea cukai, pegangnya uang tuh nggak yang mau pake ATM, tuh nggak. Pake uang 50 ribu tuh segepok. Orang bea cukai tuh kan gitu-gitu. Pakenya lethek-lethek kayak kuli bangunan, pake jaket, tampang-tampang kuli tapi disini ada jaket tapi ada duit (Di dalam jaketnya). Nek ambil uang tuh nggak dihitung, jadi sreeet.....nih buat kamu, dah. Paling suka aku. Trus misalkan, kalo di kamar, cowok abis minum, main tuh nggak kuat.
P1	:	Trus strategimu mbok minumin dulu...
R	:	Harus urik donk....aku nggak ngurusi aku nggak mau rugi. Main sebentar, nggak keluar-keluar dan susah keluar.  Dah habis 2 jam, ”Aku dah habis, aku ada klien lagi”
		”Oh ya, makasih ya”
Peneliiti	:	Kalo mau nambah lagi gimana?
R	:	”Kamu sama aku tak bayar 1 juta wis semalem”
		”Sejuta semalem?”
		”Nggak, aku nggak mau”
		Sejuta tuh semalem, berapa jam?
		Dalam 2 jam aku dapat 500 ribu.
P1	:	Nggak cucuk ya
R	:	Nggak cucuk, minim-minim 1,5. Paling Cuma tidur main 2 kali tho.
P1	:	Nggak pernah booking sampai lebih dari 2 jam?
R	:	Kalo nabrak pernah. Jam terbangnya nabrak. Kalo sekarang, aku nggak, biasa-biasa saja.
P1	:	Dulu masih jaya-jayanya ya..
R	:	Bukan karena dulu maíz jaya, trus nggak laku, nggak. Tapi, aduh capek kayak gini terus. Capek. Ya, sebenarnya ada yang ngrumat aku. Setiap 1 bulan sekali dikasih jatah, walaupun nggak ML. Kalau nggak ML, minimal 1 juta ngasih. Dan nggak tahu kenapa, uang tuh ilang nggak tahu kemana. Uang 1 juta buat kipas, “Eh beli apa”, temen kos laper, makan. Tapi temennya kos aku welcome ama aku. Cuma aku borosnya buat apa, buat ganti Behell gigi, kawat gigi sama rokok, sama pulsa tuh boros banget.
P1	:	Gantinya tiap kapan?
R	:	Sebulan sekali. Itu sampe 2 tahun
P1	:	Ini sudah berapa lama?
R	:	BAru 4 bulan
P1	:	Ya..berarti masih lama ya.
R	:	Ngumpulin 2 juta, lama lho itu. Sebenarnya kalo tak kumpul-kumpulin, mungkin da h ada puluhan juta. Tapi nggak tahu kenapa,pengen beli jam, dah dapet jam, 
		“jammu bagus ya Len”
		“kamu suka tho” dah ambil

P1	:	Ambil situ ndak suruh bayar?
R	:	Nda..aku kalo sama temenku yang satu itu, nah. (yang se-kos dan se-profesi)	
“Ambil aja”
		KAlo misalnya dia ada temen, masukkan ke aku, dianya nggak cocok,  ya udah biasanya dia mau ama aku. TApi banyak yang bilang, aku sama temen aku, temen aku emang agak putih, badannya agak gedhe gitu, tapi orange tertarik sama aku. Nggak tahu kenapa.
P1	:	Mungkin sudah lain kali, auranya dah lain.
R	:	Oh gitu...
P1	:	Trus kamu kalo menilai diri kamu bagaimana? Secara fisik?
R	:	Payudaraku kurang gedhe
P1	:	Kamu nggak minat suntik?
R	:	Nggak ik. Sudah cukup, orang tuh lihat permainannya bukan permainannya. 
P1	:	Selama ini kamu masih bisa ngimbangin ya. Masih normal-norma aja...
R	:	Cuman ada yang bilang tuh...kelebihanku kalo main suka diatas. Soale laki-laki, suka diatas Mbak, eh..........laki-laki suka cewek yang diatas, bukan cewek yang dibawah. Mikirnya customer kita, kalo kita dibawah, bukan kita yang muasin tapi dia yang muasin, gitu. Yang urik-urik, kayak Cina-cina gitu...
		Orang Cina, yang big bos-big bos kalo milih perempuan bukan yang putih tapi lihat permainannya.
P1	:	Masih enjoy dengan profesi ini?
R	:	Masih enjoy, tapi ini aku memang agak ngurangin.
P1	:	Kenapa?
R	:	Nilaiku jelek ik Mbak. Kemarin dapet 2,7 IP nya
P1	:	Ya...2,7 masih bagus lah
		Kalo transaksi di luar kampus?
R	:	He eh..Di restoran, pasti. Dan pertama kali kita lihat dia, di restoran. Apakah dia bener-bener punya uang pa nggak...gitu.
P1	:	Bisa nggak kamu batalin, misalnya dia kok kayaknya nggak punya uang. Pernah?
R	:	Nggak,   Kalo aku to the point orangnya.
		”Maaf ya om, koh apa pah.” Aku bianya Koh, kalo Cina, kalo orang Medan, bang. ”Maaf ya bang, Abang bener mau booking aku? Soalnya ku lagi nggak punya uang”
		Yang penting kita dihadapan tamu kita, kita nggak sombong. Rendah diri terus aja....Ya direndahin aja, pura-pura melas gitu.
P1	:	Nggalk masalah kamu?
R	:	Nggak....
		”Aku belum makan nih...”
		Nggak ada donk mbak, pelacur apa ayam kampus sampe kelaparan itu...nggak ada.
		Sampai kelaparan tu mbak....goblok banget itu...
P1	:	Kebanyakan klien dari bea cukai atau ada yang lain?
R	:	Bea cukai...kebanyakan. Kayak sekarang yang ngrumat aku, ada di gubernuran sini. Ada di gubernuran, ada yang provost pangkatnya udah komandan, trus..kebanyakan bea cukai.
P1	:	Suka dipanggil nggak? Misal ada tamu, trus..”Aeh aku butuh kamu..” pernah nggak?
R	:	 Pernah. Ya...welcome...yang penting harganya cocok
		Bisanya customerku cocoknya bukan masalah harga, tapi nggak cocoknya masalah jam.
		”kok sebentar, habis main langsung pergi donk...”
		”ya aktivitasku nggak tak fokuskan di sini, kalo kuliahku njegleg, aku dimarahin mamaku”
P1	:	Sekarang semester berapa?
R	:	Semester berapa...hayooo.......Sekarang semester 5, kemarin aku jeblok, dimarahin. Aku minta uang tambahan nggak dikasih.
P1	:	Pengen jadi apa kalo dah lulus, mau kerja dimana?
R	:	Masalah kerja,....aku tinggal ngomong temen-temenku bea cukai, nanti dicariin.
P1	:	Enak banget. Berarti ndak mikir lagi untuk kerja dimana ya...
R	:	Hmm eh......nggak mikir. Toh aku kerja dimanapun, orang tuaku nggak masalah.
		Dikira orang tuaku tuh, aku bisa jaga diri, Dulu kan aku suka berantem, Aku tuh nggak pernah takut sama orang kalo aku bener. Mbok dia pangkatnya apa, kerja dimana...dimana..aku nggak pernah takut...seperti itu.......posisiku bener.........gitu.
		Pelacur tuh ada yang sombong, tapi ada juga yang ngak mau diketahui statusnya.
		Di UNDIP biasa, standar ndak kelihatan penampilan fisiknya, kalo di UDINUS bisa dibedakan karena dari pakaiannya yang mejikuhibiniu
P1	:	Sampai berapa lama kamu akan bertahan tidak jujur ke pacar kamu?
R	:	Aku dah jujur kok. Tapi aku ndak mungkin donk, ”maling teriak maling”.
		Maling teriak maling tuh...polsek penuh mbak. Yang penting aku dah bilang, hidup aku dah hancur dah bener2 hancur, dan paling hancur. Aku dah ML ma mantan cowokku dulu....mau trima...welcome. Tapi biasanya cowok tuh...”oh ya..trima...”
		Trus diajak ML, kalo cowokku.....nggak. Tapi dia punya kelemahan, dia anak orang nggak punya membuat aku pikir2.
P1	:	Tadi katamu kamu masalah dengan materi yang penting orangnya...
R	:	Tapi dia miskin banget ok mbak......
P1	:	Kamu dah lihat tempat tinggalnya?
R	:	Rumahnya tuh seperempat rumahku, sama kamarku aja gedhe kamarku.
P1	:	Dah ketemu orang tuanya? 
R	:	Udah....rumahnya orang Kaliawang  tuh seperti apa seih mbak....
P1	:	Kaliawang..?
R	:	Sampangan itu lho...njegleg tuh..
P1	:	Tapi...kamu masih mau..?
R	:	Yo...sambil menyelam minum air.
P1	:	Cinta nggak?
R	:	Nggak tau.....jujur nggak, sayang ya...
P1	:	Beda ya cinta sama sayang...
R	:	hmmm eh. Kalo cinta tuh, sudah bener-bener pacaran kalo sama dia masih sayang. Cuma aku salutnya ama dia apa...Udah tak deketi, tak rayu-rayu, dia nggak mau, masih kekeh. 
		”Yang, ayo dong yang, aku horny .....pengen ML nih” pacarku tuh orangnya lucu...
		”Nggak ya...belum waktunya” dah...
P1	:	Lha nanti kalo dianya mau, kamu berubah pikiran terhadap dia nggak?
R	:	Nggak tahu..
P1	:	Lha pendapat kamu tentang hubungan free sex bagaimana? Seks pra nikah?
R	:	Ah...SMP aja ada yang jual diri
P1	:	Ada pengalaman, atau pernah lihat?
R	:	Pernah ....
	:	Ada anak SMP sama om-om, pa anak-anak bea cukai tuh...
		”aku kemaren habis main sama anak SMP, wis main rak pinter, ning ngisor podho wae aku sing rak dipuasin, wis tak bayar 200 wae tho”
		”kamu kok mau”
		”culun kok”
P1	:	Lha kamu kok nargetin 500 ribu, pertimbangannya apa, kok nggak diatas itu..
R	:	Tak bilangin ya mbak ya....kalo orang Jogja, targetnya 250-300. Kalo di Semarang tuh, rata-rata 300 ribu. Tinggal yang bawa....kebanyakan ayam kampus tuh ndak punya pegangan, kalo aku punya pegangan. Aku kan dah bilang, ada orang yang nawar aku bercanda, nggak serius........cumannya nawarnya masalah jam
		”3 jam ya Len”
		”Ya udah, 3 jam 600 ribu ya, waktu tuh uang ngga ada yang gratisan. Di Jakarta kamu ngajak ngomong orang paling orange cuek aja, pa kamu diblasak-blasakin cari alamat di Jakarta, apa ada orang yang nyaut bener...satu dua pasti..nggak ada yang gratis”.
P1	:	Kamu masih bertahan dengan harga segitu ya...
R	:	Masih bertahan...
P1	:	Toh masih ada yang mau ya...
R	:	he eh...
	:	500 ribu paling.... aku 2 hari 3 hari dapat
P1	:	Trus kamu chating nya kapan?
R	:	Chating cuman seminggu sekali....dalam seminggu tuh aku ada tamu 6, 5 gitu...
P1	:	Chatingnya seminggu sekali, lha katanya transaksinya tadi lewat chating...
R	:	Iya..gini. Jadi gini...nickku di chating Cuma....cewek_butuh_uang_cool,....ndak ada 1 menit mbak, lampu langsung...dug---dug...dug. Yang nyantol paling 5, 10 ada ......diantara 30. Nomernya di catet aja, no.ku dikasih, dah dikasih, tawar menawar..gini..gini...dah cocok...ketemuan
P1	:	brarti transaksi via hp?
R	:	Hmm eh...tapi aku anti kalo dapat tamu dari kepolisian. Secakep apapun polisi...sekeren apapun mobil yang dia punya...aku tetep ndak suka. Soale aku dulu pernah ditangkep polisi, aku kan nda punya SIM.
P1	:	Oo...sakit hati tho critanya...
R	:	He eh....
		Sama buat SIM tho diundur-undur. Sampai sekarang aku ndak buat SIM.
P1	:	Pernah ketilang ndak?
R	:	Nggak ketilang, kalopun ketilang motorku tak kasih kok. Besok kan ada yang ngambil, temen2 ku tentara banyak. Provost.
		Brimob, polisi aku nggak suka. Kalo provost, tentara...nggak papa..
P1	:	Kenapa? 
R	:	Aman. Innernya tuh aman, daripada polisi tuh....mulutnya manis duitnya kecil, kalo aku lihat seperti itu. Polisi kebanyakan suami-suami takut istri, uang gajinya dibawa istri semua, kalo tentara kan nggak.
P1	:	Oh..gitu tho...
R	:	Yang aku kenal...
P1	:	Pengalaman dari curhat-curhat mereka.. kan..
R	:	Iya...
Penelti	:	Trus ketika interaksi, ini privacy dengan klien. Yang kamu rasakan gimana?
R	:	Ndak pernah rasa-rasa..dari dulu sampai sekarangpun aku ndak pernah dapet...
P1	:	Lha trus kamu main...sudah main gitu...
R	:	Nggak...ni gini. Yang buat cowok cepet keluar, pas kita main tho walaupun dia burungnya kecil apa gedhe apa bengkok. Kalo bengkok sakit lho...kalo main, kalo bengkok tuh kalo main ndak lurus. (Sambil memperagakan bentuknya) Jadi..kalo main sakit..
		Jadi gini...kita pura-pura kesakitan, dia kan merasa bangga.....ah....ah....ah...gitu.
		Pokoknya dibuat histeris, jadi dia mantep kuat.
P1	:	Katanya kalo keset...bikin kayak perawan. Bener nggak? Kamu gitu nggak?
R	:	Selama aku dimasukin, aku tetep seret. Soale apa, aku belum keluar (maksudnya cairan vaginanya), nggak pernah aku main belum pernah keluar.....belum horny...
P1	:	Kok bisa ya...berarti mereka seneng tho....kalo main seret....keset
R	:	nggak tahu...aku kan intinya bukan cari kenikmatan tapi uang, buat beli pulsa.
P1	:	Pulsa tuh buat telpon sapa?
R	:	Ya...telpon mamaku, telpon-telpon...
P1	:	Katanya ada yang kayak kontes-kontes....gitu. pernah denger?
R	:	Kontes apa?
P1	:	Kayak ayam kampus lah...
R	:	Nggak ada. Aku tahu pun..aku nggak pernah ikut.
P1	:	Kalo club yang kumpulan mereka ada dak/..?
R	:	Di UDINUS banyak. Di UDINUS tuh sangat mencolok sekali mbak, sangat mencolok sekali..tuh kelihatan sekali. Apalagi orang Jogja....orang-e kerudungan, cantik putih, tahunya dijual. Orang nyari duit ke Semarang......aku punya temen tuh.
P1	:	Lho..dia nyarinya di Semarang?
R	:	Hmm..eh.
		Dia asli Jogja, di Jogja pun kalo dia dapet customer, dia lihat2 dulu. Dia juga sama seperti aku, namanya Reta, anak UGM. Ada satu kerudung, sama mbak nya cantik dia cantik wuih putih.....
		”Mosok tho kuwi ta..?”
		”He eh...kuwi lonthe kuwi..perek tuh...kayak kamu”
		”halah kamu yo perek...”
		Wah nggak nyangka banget lho itu...namanya Alin.
P1	:	Tapi dia kosnya disana?
R	:	Dia kesini kalo weekend. Tapi kali sekali weekend, dia pulang bawa uang 5-6 juta, dia megang...
		R menerima telpon.
P1	:	Kamu ada klien lagi?
R	:	Nggak...ini temenku. Ada yang Menteri Keuangan, ini baru kenal. Ini tho jalan Nakula I no.21, yang punya kos-kosan. Dia kan dah nikah 4 tahun, ada tekanan dari mertua, nggak punya anak, pa mandul pa gimana aku ndak tahu. Aku mau dibooking, eh bukan dibooking. Dalam 1 bulan, dia menteri keuangan BRI, istrinya kerja di Gubernuran Semarang, Intinya, dia kenal lewat internet, kenal ma aku tu Muba (muka-muka batak), trus kayaknya tuh aku cewek yang bisa jaga diri. Fisically aku nggak jelek-jelek amat, trus dia mau punya anak dari aku, istrinya juga tahu. Jadi, misalkan dia punya kos-kosan, uang kos-kosan gua ambila semua nggak papa dan dikasih lagi uang 2,5 juta. ML sampe hamil..sudah.
		Ya aku mikir-mikir....ya aku nggak mau, Mending aku ML sama bea cukai, yang bisa ngasih uang aku lebih. Kalo aku hamil, badanku kayak apa, aku mikir kayak gitu. Ya misalnya, 1 bulan 10 juta aku nggak papa.
P1	:	Lha istrinya nggak pa2?
R	:	Nggak pa2...Jadi antar mertua, ortunya cewek neken si cowok, ortunya cowok neken si cewek...ya nggak papa. 1 bulan min 10 juta, uang kos aku megang, dan 1 bulan aku minta mobil Avanza, bisa nggak? Kalo bisa,  aku welcome.
		Ndak bisa memenuhin. Dia tawar 1 bulan 6 juta, mobilku mbok bawa nda papa. Dia punya mobil 3: Jazz, Xenia, Avanza. Mobilku mbok bawa wis buat keperluanmu, tapi jangan buat hak milik.
		”Weh...buat apa. YA kalo aku melahirkan selamat, lha kalo aku mati. Belum lagi, aku nanti hamil badanku mlembung” tak gitu2 in.
		”Wah kamu perhitungan banget ya Len...”
		”Ya iyalah....aku ngandung kok”
		Ngandung...seorang ibu, misalkan seorang kayak aku melahirkan anak, ya kalo anaknya cakep, trus diambil orang...hawanya aku juga nggak ingin lepas kan..?
P1	:	Kalo kedekatan sama orang tua gimana?
R	:	Masih biasa-biasa aja...
P1	:	Orang tua nggak pernah kesini?
R	:	Jarang...jarang banget. Plaing sering, 2 bulan sekali, tapi itupun kalo bisa, kalo nggak sibuk. Cuman sering ditelpon, dikontrol......
		”Lagi dimana Vi...”
		Pas aku di clubbing...aduh telpon ik. Pas aku stug clubbing, pasti telpon. Mau masuk clubbing, perjalanan clubbing...mungkin feeling ibu ya..pasti telpoon. Kalo pas nggak diangkat, nanti pagi telpon..
		”Tadi malam dimana vi....perasaan mama kok nggak enak..”
		”Anakku tersayang...”
		”Wah gombal mukiyo...”
		”Apa itu gombal mukiyo...”
		”Dah mama tuh intinya disana cari uang buat aku...kuliah yang bener”
		”Halah..IPK mu jelek...gitu kok...”
P1	:	Ibu kerja dimana?
R	:	Punya usaha?
P1	:	O..punya usaha. Usaha apa?
R	:	Butik sama kayak warung makan sea food
P1	:	Lha kalo bapak?
R	:	Ya sea food itu....
P1	:	Oh..kerjasama..berdua?
R	:	Hmm...eh.
P1	: 	Asli medan smua ya ortumu?
R	:	Bapak Belawan, Ibu Medan
P1	:	Kok pindah di Jkaarta?
R	:	Orang medan tuh kalo merantau.....orang Medan kalo buka usaha di Medan tuh maju-maju tapi nggak bisa berkembang
P1	:	Nggak bisa berikembang?
R	:	Hmm eh. Pertama tuh di Mangkang. Di Mangkan, banyak yang ’melakin’, uang keamanan..tetek bengek...di Semarang, Semarang nggak cocok, sekarang di Jakarta, di Mangga Dua.
P1 mengakhiri wawancara dengan R. Berharap R mau kerja sama untuk membantu P1 mendapatkan responden lagi. (R merasa kepanasan, kemudian nyalakan AC). P1 memberikan no HP ke R, supaya bisa kontak setelah interview. 

